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บทคัดย�อ 
 งานวิจัยน้ีทําการศึกษาอิทธิพลของตัวสร6างความ
ป78นป9วนแบบป!กบาง ท่ีมีต;อการถ;ายเทความร6อนและ
สมรรถนะเชิงความร6อนของเครื่องแลกเปล่ียนความร6อน
ชนิดท;อจั ตุรัสป!กบางที่ ใช6 ในการทดสอบมี ลักษณะที่

แตกต;างกันของมุมปะทะการไหล (α=30° 45° และ 60°) 
และอัตราส;วนความสูงป!ก (BR=e/H=0.05 0.10 และ 
0.15)ที่อัตราส;วนระยะพิตตMคงที่ (PR=P/H=1.0) ซ่ึงป!กบาง
จะถูกสอดใส;ในช;วงท;อทดสอบตามแนวทแยงมุมของหน6า
ตัดและให6ป!กบางลอยอยู;บริเวณกลางหน6าตัดท;อทําการ
ทดลองภายใต6เง่ือนไขสภาวะฟลักซMความร6อนที่ผิวคงท่ี มี
อากาศเปSนของไหลทํางานในช;วงการไหลแบบป78นป9วนที่
เลขเรยMโนลดMมีค;าระหว;าง6000 ถึง 26,000ผลการศึกษา
ของกรณีศึกษาทั้งหมดจะทําการเปรียบเทียบกับท;อผิว
เรียบ พบว;าการใช6ป!กบางช;วยเพิ่มการถ;ายเทความร6อนและ

ทําให6เกิดการสูญเสียความดันท่ีสูงกว;าท;อผิวเรียบและมีค;า
เพิ่มข้ึนเมื่อมุมปะทะการไหลและอัตราส;วนความสูงป!กมีค;า
สูงข้ึนภายใต6เง่ือนไขการศึกษาน้ี ค;าการถ;ายเทความร6อน
และตัวประกอบความเสียดทานเฉล่ียมีค;าเพิ่มข้ึนจากท;อผิว
เรียบประมาณ 1.55–2.29และ 2.27–8.48 เท;า ตามลําดับ 
ค;าสมรรถนะการเพิ่มการถ;ายเทความร6อนสูงสุดเท;ากับ 

1.49 เกิดข้ึนในกรณีการใช6ป!กบางที่ Re=6500, α=30° 
และ BR=0.10. 
 

คําสําคัญ: เครื่องแลกเปล่ียนความร6อน, ท;อจัตุรัส, ป!กบาง 
 

Abstract 
     This work presents the effect of winglet 
vortex generators on heat transfer and thermal 
performance enhancement of a square-duct heat 
exchanger. In the present work, the winglet with 



วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ป!ท่ี 10 ฉบับท่ี 13 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 

 

 2 

a three different attack angle (α=30° 45° and 60°) 
and three different winglet-height or blockage 
ratios (BR=e/H=0.05 0.10and 0.15) atfixed winglet 
pitch ratios (PR=P/H=1.0)were inserted 
diagonallyand placed in the core flow area into 
the test duct.The experiment was carried out in a 
uniform wall heat flux tube by varying turbulent 
airflow for Reynolds number (Re) ranging from 
6000-26,000.The experimental results for the 
winglet at various parameters were evaluated 
and compared with those for the smooth 
tube.The measurement reveals that the winglet 
provides a considerable increase in the Nusselt 
number(Nu) and friction factor (f) above the 
smoothduct. The Nu and f increase with the 

increment of α and BR. The average Nu and ffor 
the winglet with various parameters are in the 
range of 1.55–2.29 and 2.27–8.48 times above the 
plain tube, respectively. The maximum thermal 
enhancement factor for using winglet tabulators 

is 1.49 at Re=6500, α=30° and BR=0.1. 
 

Keywords: heat exchanger,square-duct,winglets  
 

1. บทนํา 
     การศึกษาการเพิ่มการถ;ายเทความร6อนในเคร่ือง
แลกเปล่ียนความร6อนนับว;าเปSนประโยชนMอย;างย่ิงต;อการ
นําไปประยุกตMใช6กับ อุปกรณMแลกเปล่ียนความร6อนชนิดต;าง 
ๆ ที่มีการใช6งานกันอย;างแพร;หลายในระบบอุตสาหกรรม 
โดยหากสามารถเพิ่มค;าสัมประสิทธ์ิการถ;ายเทความร6อน
หรือขีดความสามารถในการแลกเปล่ียนความร6อนของ

เครื่องแลกเปล่ียนความร6อนได6 ทําให6กระบวนการในการ
แลกเปล่ียนความร6อนส้ันลงหรืออาจช;วยลดขนาดของ
เครื่องแลกเปล่ียนความร6อนลงได6 ด6วยเหตุผลดังกล;าวย;อม
ส;งผลดีในแง;ของการประหยัดพลังงานและในแง;ของการ
ลงทุน 
     ชุดทดสอบเครื่องแลกเปล่ียนความร6อนท่ีนิยมใช6ใน
การศึกษาวิจัยสามารถจําแนกตามลักษณะรูปร;างหน6าตัด
ท;อได6เปSน 2 ลักษณะ ได6แก; ท;อหน6าตัดกลมและท;อหน6าตัด
ส่ีเหล่ียมซึ่งมีลักษณะผิวภายในท;อที่แตกต;างกัน ดังน้ันตัว
สร6างความป78นป9วนที่นํามาใช6สําหรับการเพิ่มสมรรถนะของ
อุปกรณMแลกเปล่ียนความร6อนจึงมีลักษณะความแตกต;าง
กันตามความเหมาะสมของลักษณะผิวภายในของท;อโดย
พบว;าวิธีการที่เปSนท่ีนิยมสําหรับการเพิ่มการถ;ายเทความ
ร6อนในกรณีเคร่ืองแลกเปล่ียนความร6อนชนิดท;อหน6าตัด
กลมคือการสอดใส;ใบบิดและขดลวดในรูปแบบต;างๆ 
Eiamsa-ard และคณะ [1] นําเสนอถึงผลของมุมปะทะของ
ป!กบนใบบิดและผลของการบิดสลับแกนของใบบิดท่ีมีต;อ
การถ;ายเทความร6อน Murugesan และคณะ [2] ศึกษา
อิทธิพลใบบิดท่ีมีการตัดขอบเปSนช;องส่ีเหล่ียมท่ีอัตราส;วน
การบิดค;าต;าง ๆ ต;อการเพิ่มสมรรถนะเครื่องแลกเปล่ียน
ความร6อน Promvonge [3] นําเสนอผลศึกษาเปรียบเทียบ
ระหว;างการใช6ขดลวดหน6าตัดส่ีเหล่ียมกับขดลวดหน6าตัด
วงกลมท่ีมีต;อสมรรถนะการเพิ่มการถ;ายเทความร6อน ส;วน
ในกรณีชนิดท;อหน6าตัดส่ีเหล่ียม ตัวสร6างการหมุนควงที่
นิยมนํามาประยุกตMใช6 ได6แก; ครีบ ป!กและแผ;นก้ันการไหล
รูปแบบต;าง ๆ Zhou และ Ye [4] ทําการทดลองเพื่อศึกษา
ถึงอิทธิพลของรูปทรงป!กลักษณะต;าง ๆ ได6แก; ป!กส่ีเหล่ียม 
ป!กสามเหล่ียม ป!กส่ีเหล่ียมคางหมูและป!กส่ีเหล่ียมคางหมู
แบบผิวโค6งท่ีมีต;อคุณลักษณะทางความร6อน Tanda [5] 
ศึกษาการเพิ่มการถ;ายเทความร6อนโดยการใช6ครีบวางขวาง
แบบต;อเน่ืองและแบบแยกตัว ครีบวางทํามุมแบบแยกตัว 
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Chompookham และคณะ [6] นําเสนออิทธิพลของการ
ใช6ครีบและป!กท่ีมีต;อพฤติกรรมการถ;ายเทความร6อนและ
สมรรถนะการเพิ่มการถ;ายเทความร6อนสําหรับการไหลแบบ
ป78นป9วนในเครื่องแลกเปล่ียนความร6อนแบบช;องขนาน 
Promvonge และคณะ [7] นําเสนอถึงพฤติกรรมทาง
ความร6อนในในท;อส่ีเหล่ียมจัตุรัสท่ีมีการติดต้ังแผ;นก้ันวาง
เอียงมุมปะทะการไหลเท;ากับ 45° ที่ผนังด6านเดียวด6วย
วิธีการเชิงตัวเลขจากการศึกษางานวิจัยที่ผ;านมาพบว;าการ
ใช6 ตัวสร6างความป78นป9วนหรือตัวสร6างการหมุนควงท่ีมี
รูปแบบแตกต;างกันน้ันส;งผลต;อคุณลักษณะทางความร6อน
และพฤติกรรมการไหลท่ีเกิดข้ึนแตกต;างกันไป แต;สําหรับ
ในงานวิจัยน้ีได6เล็งเห็นข6อดีของการใช6ป!กบางซึ่งสามารถ
ช;วยเพิ่มการถ;ายเทความร6อนได6ดีและก;อให6เกิดความ
สูญเสียความดันในระบบค;อนข6างตํ่า ดังน้ันงานวิจัยฉบับน้ี
จึงได6นําแนวคิดการใช6ป!กบางเปSนตัวสร6างการหมุนควงมา
ประยุกตMในท;อจัตุรัสโดยทําการติดต้ังบริเวณกลางหน6าตัด
ท;อทดสอบเพื่อขวางการไหลหลัก ซึ่งเปSนการประยุกตM
ลักษณะการติดต้ังจากงานวิจัยอ่ืนๆ ท่ีมักนิยมจะติดต้ังป!ก
บางบนพื้นผิวภายในของท;อทดสอบ เพื่อช;วยเพิ่มค;าการ
ถ;ายเทความร6อนและสมรรถนะของเครื่องแลกเปล่ียนความ
ร6อน ภายใต6สภาวะการไหลแบบป78นป9วนของอากาศภายใต6
เง่ือนไขฟลักซMความร6อนที่ผิวคงท่ี โดยศึกษาถึงอิทธิพลของ
ความเร็วในการไหล มุมปะทะการไหลและอัตราส;วนความ
สูงป!ก 
 

2. ทฤษฎี 
2.1. การถ;ายเทความร6อน 
       การถ;ายเทความร6อนที่นําเสนอในงานวิจัยน้ีเกิดจาก
กระบวนการพาความร6อนท่ีใช6อากาศเปSนของไหลทํางาน 
ใช6ความสัมพันธMระหว;างความร6อนที่ได6รับโดยของไหล
ทํางานกับปริมาณการพาความร6อนท่ีเกิดข้ึนในการหาค;า

สัมประสิทธ์ิการพาความร6อน และทําการนําเสนอค;าการ
ถ;ายเทความร6อนที่คํ านวณได6 ใน รูปตัวแปรไร6มิ ติ คือ
เลขนัสเซิลทM ซึ่งเปSนอัตราส;วนการพาความร6อนต;อการนํา
ความร6อนภายในท;อขนาดเส6นผ;านศูนยMกลางใดๆ แสดงดัง
สมการที่ (1) 
 

khDNu h /=                             (1) 
 

เม่ือ h คือสัมประสิทธ์ิการพาความร6อน, hD คือเส6นผ;าน
ศูนยMกลางไฮดรอลิกของท;อจัตุรัส และ k คือค;าการนําความ
ร6อนของของไหลทํางาน 
 

2.2. ตัวประกอบความเสียดทาน 
       ค;าตัวประกอบความเสียดทานเปSนตัวแปรไร6มิติของ
ค;าความดันตกคร;อมสําหรับการไหลภายในท;อที่ขนาดเส6น
ผ;านศูนยMกลางและความยาวท;อใดๆ ด6วยความเร็วของของ
ไหลค;าหน่ึง ดังแสดงสมการท่ี (2) 
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เม่ือ P∆ คือความดันตกคร;อมบริเวณท;อทดสอบ, L คือความ
ยาวท;อช;วงทดสอบ, ρ คือความหนาแน;นของของไหล
ทํางานและ U คือความเร็วเฉล่ียในแนวแกน โดยคุณสมบัติ
ของอากาศพิจารณาท่ีอุณหภูมิเฉล่ียของอากาศขาเข6าและ
ขาออก )( bT  
 

2.3. สมรรถนะการเพิ่มการถ;ายเทความร6อน 
       การหาค;าสมรรถนะการเพิ่มการถ;ายเทความร6อน 

)(η  พิจารณาจากการเพิ่มข้ึนของการถ;ายเทความร6อนและ
การสูญเสียจากความเสียดทานของอุปกรณMซึ่งเกิดข้ึนควบคู;
กันไป โดยการเพิ่มการถ;ายเทความร6อนน้ันสามารถอธิบาย
ได6ด6วยอัตราส;วนของเลขนัสเซิลทMจากท;อท่ีมีการติดต้ัง
อุปกรณMท่ีช;วยเพิ่มการถ;ายเทความร6อนตัวเลขต;อตัวเลข
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เซลทMจากท;อที่ไม;มีการติดต้ังอุปกรณMที่ช;วยเพิ่มการถ;ายเท
ความร6อน )/( 0NuNu  ในทํานองเดียวกันอัตราส;วนตัว
ประกอบความเสียดทานสามารถอธิบายได6ด6วยอัตราส;วน
ของตัวประกอบความเสียดทานจากท;อท่ีมีการติดต้ัง
อุปกรณMที่ช;วยเพิ่มการถ;ายเทความร6อนต;อตัวประกอบ
ความเสียดทานจากท;อท่ีไม;มีการติดต้ังอุปกรณMที่ช;วยเพิ่ม
การถ;ายเทความร6อน )/( 0ff  อัตราส;วนทั้งสองถูกนําไป
ประยุกตMสําหรับค;าสมรรถนะการเพิ่มการถ;ายเทความร6อน
ภายใต6เง่ือนไขการควบคุมกําลังทํางานของป7{มคงท่ี สามารถ
แสดงสมรรถนะการเพิ่มการถ;ายเทความร6อนได6ว;า 
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2.4 เลขเรยMโนลดM 
     เลขเรยMโนลดMเปSนตัวแปรท่ีใช6แสดงเก่ียวกับพฤติกรรม
การไหลของของไหลทํางาน ซึ่งสามารถแสดงในรูปตัวแปร
ไร6มิติได6ดังน้ี 
 

                      ν/Re hUD=                             (4) 
 

3. อุปกรณIการทดลอง 
3.1. ป!กบาง 
       ป!กบางทําจากแผ;นอะลูมิเนียมมีความหนา 0.3 
มิลลิเมตร ติดต้ังบนโครงลวดและสอดช้ินงานตามแนว
ทแยงมุมของหน6าตัดท;อเพื่อให6 ช้ินงานลอยอยู;บริ เวณ
ก่ึงกลางหน6าตัดท;อทดสอบ โดยทําการศึกษาอิทธิพลของ

มุมปะทะการไหล (α) จํานวน 3 ค;า ได6แก; 30° 45° และ 
60° อัตราส;วนความสูง (BR=e/H) จํานวน 3 ค;า ได6แก; 0.1 
0.15 และ 0.2 ที่มีอัตราส;วนระยะพิตตMคงที่ (PR=P/H) 
เท;ากับ 1.0 ดังแสดงในภาพที่ 1 
 

 

3.2. ชุดทดสอบการแลกเปล่ียนความร6อน 
       ภาพท่ี 2 แสดงลักษณะการติดต้ังชุดอุปกรณMทดสอบ
การแลกเปล่ียนความร6อนประกอบด6วยชุดท;อแลกเปล่ียน
ความร6 อนชนิดท;อ จั ตุรั ส เปSนท;ออะลู มิ เ นียมหนา 3 
มิลลิเมตร ขนาดหน6าตัดท;อกว6าง 45 มิลลิเมตร ความยาว
ช;วงท;อทดสอบ 1000 มิลลิเมตรผนังด6านนอกของท;อช;วง
ทดสอบทําการติดต้ังฮีตเตอรMสําหรับให6ความร6อนภายใต6
สภาวะเง่ือนไขฟลักซMความร6อนที่ผิวคงที่และมีการติดต้ัง
เทอรMโมคลัปเป|}ลชนิด K จํานวน 28 ตัว ท่ีผนังด6านบน 
ด6านล;างและด6านข6าง สําหรับวัดอุณหภูมิท่ีผิวของท;อช;วง
ทดสอบ บริเวณทางเข6าและออกจากท;อช;วงทดสอบมีการ
ติดต้ังเซนเซอรMวัดอุณหภูมิชนิด RTD ตําแหน;งละหน่ึงตัว
สําหรับวัดอุณหภูมิทางเข6าและออกจากท;อช;วงทดสอบของ
อากาศที่ ใช6 เปSนสารทํางาน ผนังด6านนอกของท;อช;วง
ทดสอบมีการหุ6มฉนวนเพื่อป�องกันความร6อนสูญเสียออก
จากระบบ สายวัดอุณหภูมิท้ังหมดจะต;อเข6าเครื่อง Data 
Logger และเช่ือมต;อไปยังเครื่องคอมพิวเตอรMเพื่อบันทึก
และแสดงผลอากาศถูกจ;ายจากพัดลมความดันสูงขนาด 
1.45 kW มีอินเวอรMเตอรMทําหน6าที่ควบคุมความเร็วของพัด
ลมเพื่อให6ได6ปริมาณของอากาศตามที่ต6องการ อัตราการ
ไหลของอากาศคํานวณได6จากการวัดค;าความดันตกคร;อม
แผ;นออริฟ|คที่สร6างตามมาตรฐาน ASME [8] โดยใช6มานอ
มิเตอรMแบบเอียง (Inclined manometer) การทดสอบ
กําหนดอยู;ในช;วงการไหลแบบป78นป9วนที่ค;าเลขเรยMโนลดสM
ระหว;าง 6000–26,000 ค;าความดันตกคร;อมช;วงท;อ
ทดสอบวัดค;าโดยเครื่องวัดความดันแตกต;างแบบดิจิตอล 
(Digital manometer) 
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ภาพที่ 1 ท;อช;วงทดสอบติดต้ังป!กบาง 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2 ชุดทดสอบการแลกเปล่ียนความร6อน 
ชนิดท;อจัตุรัส 

 
 
 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
4.1. การทวนสอบท;อผิวเรียบ 
 

 
 

ภาพท่ี 3 ความสัมพันธMระหว;าง Nu และ f กับ Re  
ของการทวนสอบท;อผิวเรียบ 

 

 การตรวจสอบความน;าเช่ือถือของการติดต้ังชุดทดสอบ
เครื่องแลกเปล่ียนความร6อนกรณีท;อผิวเรียบค;าการถ;ายเท
ความร6อนจะแสดงในพจนMของเลขนัสเซิลทMสําหรับนําไป
เปรียบเทียบกับสหสัมพันธMของ Dittus-Boelter และ 
Gnielinski ค;าการสูญเสียความดันจะแสดงในพจนMตัว
ประกอบเสียดทานสําหรับนําไปเปรียบเทียบกับสหสัมพันธM
ของ Petukhov และ Blasius ตามอ6างอิงเอกสาร [9] 
พบว;าแนวโน6มของเลขนัสเซิลทMและตัวประกอบเสียดทาน
สอดคล6อง กับผลจากสหสัมพันธM  เลข นัสเซิ ลทMมีค; า
คลาดเคล่ือนเฉล่ียเท;ากับ ±4% และ ±5% เม่ือ
เปรียบเทียบกับสหสัมพันธMของ Dittus-Boelter และ 
Gnielinsk iตามลําดับในขณะท่ีตัวประกอบเสียดทานเมื่อ
เปรียบเทียบกับสหสัมพันธMของ Petukhov และ Blasius มี
ค;าคลาดเคล่ือนเฉล่ียเท;ากับ ±3% และ ±5% ตามลําดับ 
ดังแสดงในภาพที่ 3 
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4.2. เลขนัสเซิลทM 
ความสัมพันธMระหว;างเลขนัสเซิลทMกับเลขเรยMโนลดMแสดงใน     
ภาพท่ี 4 พบว;าแนวโน6มค;าเลขนัสเซิลทMของกรณีศึกษา
ทั้งหมดรวมท้ังมีค;าเพิ่มสูงข้ึนเมื่อเลขเรยMโนลดMเพิ่มข้ึน
เน่ืองจากเลขเรยMโนลดMท่ีเพิ่มข้ึนหมายถึงความเร็วในการ
ไหลท่ีเพิ่มสูงสุดย;อมส;งผลลักษณะความป78นป9วนที่รุนแรงข้ึน 
นอกจากน้ียังแสดงถึงปริมาณการไหลของอากาศเย็นเข6าสู;
ระบบท่ีเพิ่มมากข้ึน ทําให6มีของไหลทํางานสําหรับรับการ
แลกเปล่ียนความร6อนที่มากข้ึน  

 
 

ภาพท่ี 4 ความสัมพันธMระหว;าง Nu กับ Re  
 

 
 

ภาพที่ 5 ความสัมพันธMระหว;าง Nu/Nu0 กับ Re  

ภาพที่ 5 แสดงความสัมพันธMของอัตราส;วนของการถ;ายเท
ความร6อนของกรณีติดต้ังป!กบางต;อกรณีท;อผิวเรียบ พบว;า
การติดต้ังป!กบางทุกกรณีให6ค;าเลขนัสเซิลทMที่สูงกว;ากรณี
ท;อผิวเรียบ เน่ืองจากป!กบางทําใหเกิดการไหลแบบหมุน
ควงตามแนวยาวส;งผลให6เกิดผสมผสานของของไหลท่ีดี
ระหว;างกระแสของไหลกับผิวร6อนของท;อและระหว;าง
กระแสของไหลร6อนกับกระแสของไหลที่มีอุณหภูมิตํ่ากว;า
ภายท;อช;วงทดสอบ จึงช;วยให6 เ กิดกระบวนการการ
แลกเปล่ียนความร6อนที่เพิ่มมากข้ึนค;าเลขนัสเซิลทMมีค;า
เพิ่มข้ึนตามขนาดมุมปะทะการไหลและอัตราส;วนความสูง
ป!กเพราะว;าลักษณะป!กบางที่มี มุมปะทะการไหลและ
อัตราส;วนความสูงป!กมีค;าสูงกว;าจะขัดขวางการไหลได6
มากกว;า ทําให6การไหลแบบหมุนควงและการไหลแบบ

ป78นป9วนที่รุนแรงกว;า โดยพบว;าท่ี α=60° ให6ค;าการถ;ายเท

ความร6อนเฉล่ียที่สูงกว;า α=45° และ 30° ประมาณ 2% 
และ 6% ตามลําดับ และภายใต6มุมปะทะการไหลเดียวกัน
จะเห็นว;า BR=0.15 ให6ค;าการถ;ายเทความร6อนเฉล่ียท่ีสูง
กว;า BR=0.10 และ BR=0.05 ประมาณ 5% และ 
13%,9% และ 14% และ 11% และ 15% สําหรับ 

α=30°, 45° และ 60°ตามลําดับ 
 

4.3. ตัวประกอบความเสียดทาน 
       อิทธิพลผลของการติดต้ังป!กบางต;อการสูญเสียความ
ดันภายในท;อทดสอบแสดงในภาพท่ี 6 พบว;าการติดต้ังป!ก
บางส;งผลให6ค;าตัวประกอบเสียดทานมีแนวโน6วลดลงเม่ือ
ความเร็วในการไหลเพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจากความป78นป9วนใน
การไหลท่ีเพิ่มสูงข้ึนตามความเร็วในการไหลน้ันจะทําให6
ความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนภายของไหลท่ีค;าลดลง 
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ภาพท่ี 6 ความสัมพันธMระหว;าง f กับ Re  
 

 
 

ภาพท่ี 7 ความสัมพันธMระหว;าง f/f0 กับ Re 
 

ภาพที่ 7 แสดงความสัมพันธMของอัตราส;วนของตัวประกอบ
ความเสียดทานของกรณีติดต้ังป!กบางต;อกรณีท;อผิวเรียบ 
พบว;าการติดต้ังป!กบางทุกกรณีให6ค;าตัวประกอบความ
เสียดทานที่สูงกว;ากรณีท;อผิวเรียบเช;นเดียวกับผลของการ
ถ;ายเทความร6อนเพราะการติดต้ังป!กบางเข6าไปภายในท;อ
ทดสอบจะทําให6พื้นที่ในการไหลของของไหลลดลงและป!ก
บางท่ีติดต้ังจะเข6าไปขัดขวางการไหลเปSนป7จจัยให6เกิดการ
สูญเสียความดันท่ีเพิ่มมากข้ึน ซึ่งการสูญเสียความดันน้ันจะ

ส;งผลโดยตรงกับค;าตัวประกอบความเสียดทานขนาดมุม
ปะทะการไหลและอัตราส;วนความสูงป!กท่ีเพิ่มสูงข้ึนจะให6
ค;าตัวประกอบความเสียดทานที่เพิ่มสูงข้ึนเน่ืองจากลักษณะ
ทางกายภาพของป!กบางท่ีมุมปะทะการไหลและอัตราส;วน
ความสูงป!กมีค;าสูงกว;าจะขัดขวางการไหลได6มากกว;าและ
ลดพื้นที่การไหลให6น6อยลงทําให6เกิดการสูญเสียความดันที่
สูงมากกว;าโดยพบว;าค;าตัวประกอบความเสียดทานเฉล่ียที่ 

α=60° มีค;าสูงกว;า α=45° และ 30° เท;ากับ 23%, 26% 
และ 41% และ 77%, 91% และ 141% สําหรับ 
BR=0.05, 0.10 และ 0.15 ตามลําดับและภายใต6มุมปะทะ
การไหลเดียวกันจะเห็นว;า BR=0.15 ให6ค;าตัวประกอบ
ความเสียดทานเฉล่ียที่สูงกว;า BR=0.10 และ BR=0.05 
ประมาณ 20% และ 33%, 36% และ 61% และ 52% 

และ 82% สําหรับ α=30°, 45° และ 60°ตามลําดับ 
 

4.4. สมรรถนะการเพิ่มการถ;ายเทความร6อน 
 

 
 

ภาพที่ 8 ความสัมพันธMระหว;าง η กับ Re  
 

ค;าสมรรถนะการเพิ่มการถ;ายเทความร6อนจากการศึกษา
อิทธิพลขนาดมุมปะทะการไหลอัตราส;วนความสูงป!กและ
อัตราเร็วของการไหลนําเสนอในภาพที่  8 พบว;าค;า
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สมรรถนะการเพิ่มการถ;ายเทความร6อนมีแนวโน6มลดลงเมื่อ
เลขเรยMโนลดMเพิ่มสูง อันเปSนผลสืบเน่ืองมาจากที่เลขเรยM
โนลดMเพิ่มสูงอัตราส;วนของการถ;ายเทความร6อนของกรณี
ติดต้ังป!กบางต;อกรณีท;อผิวเรียบมีแนวโน6มลดลงในขณะที่
อัตราส;วนของตัวประกอบความเสียดทานมีแนวโน6มเพิ่ม
สูงข้ึน เม่ือพิจารณาที่อัตราส;วนความสูงป!กเดียวกันสําหรับ

แต;ละมุมปะทะการไหล จะได6ว;า α=30° ให6ค;าสมรรถนะ
การเพิ่มการถ;ายเทความร6อนสูงสุดและมีค;าลดลงเม่ือขนาด
มุมปะทะเพิ่มมากข้ึน เมื่อพิจารณาภายใต6มุมปะทะการไหล
เดียวกัน พบว;าค;าสมรรถนะการเพิ่มการถ;ายเทความร6อน

สูงสุดที่ α=30° เกิดข้ึนที่ BR=0.10 ในขณะที่ α=45° 
และ60° เกิดข้ึนท่ี BR=0.05 ท้ังสองกรณีและจะมีค;าลดลง
ถ6าอัตราส;วนความสูงป!กมีค;าเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงแสดงให6เห็นว;า
เม่ือขนาดขนาดมุมปะทะการไหลเพิ่มมากข้ึนค;าอัตราส;วน
ความสูงป!กท่ีใช6จะต6องมีค;าลดลง เพื่อลดป7จจัยท่ีทําให6เกิด
การสูญเสียความดันจากการขัดขวางการไหล ภายใต6
เง่ือนไขและขอบเขตการศึกษาวิจัยน้ี พบว;าค;าสมรรถนะ
การเพิ่มการถ;ายเทความร6อนสูงสุดมีค;าเท;ากับ 1.49 
เกิดข้ึนในกรณีมุมปะทะการไหลเท;ากับ 30° อัตราส;วน
ความสูงป!กเท;ากับ 0.10 และท่ีเลขเรยMโนลดMประมาณ 
6500 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
    การประยุกตMป!กบางสําหรับเปSนตัวสร6างความป78นป9วน
โดยทําการศึกษาถึงอิทธิพลของขนาดมุมปะทะการไหลและ
อัตราส;วนความสูงป!กท่ีมีต;อการถ;ายเทความร6อน การ
สูญเสียความดันและสมรรถนะการเพิ่มการถ;ายเทความ
ร6อนในเครื่องแลกเปล่ียนความร6อนชนิดท;อจัตุรัสในช;วงการ
ไหลแบบป78นป9วนที่เลขเรยMโนลดMต้ังแต; 6000 ถึง 26,000 
ภายใต6เง่ือนไขสภาวะฟลักซMความร6อนที่ผิวคงที่ พบว;าการ
ใช6ป!กบางให6ค;าการถ;ายเทความร6อนและการสูญเสียความ

ดันที่ สูงกว;าท;อผิวเรียบมีค;าระหว;าง 1.55–2.29 และ 
2.27–8.48 เท;าของท;อผิวเรียบ ตามลําดับข้ึนอยู;กับแต;ละ
กรณีศึกษาโดยค;าการถ;ายเทความร6อนและการสูญเสีย
ความดันจะแปรผันกับขนาดมุมปะทะการไหลและ
อัตราส;วนความสูงป!ก ค;าสมรรถนะการเพิ่มการถ;ายเท
ความร6อนซึ่งเปSนความสัมพันธMระหว;างอัตราส;วนการ
เพิ่มข้ึนของการถ;ายเทความและอัตราส;วนการเพิ่มข้ึนของ
ตัวประกอบเสียดทานที่ได6จากกการศึกษาน้ีแสดงให6เห็นถึง
ความสัมพันธMระหว;างมุมปะทะการไหลกับอัตราส;วนความ
สูงป!ก โดยค;าสูงสุดเกิดข้ึนในกรณีมุมปะทะการไหลเท;ากับ 
30° อัตราส;วนความสูงป!กเท;ากับ 0.10 และที่เลขเรยMโนลดM
ประมาณ 6500 มีค;าเท;ากับ 1.49 
 

6. กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย�อ 
     บทความน้ีนําเสนอวงจรกําเนิดสัญญาณแบบควอ
เดรเจอรMโดยใช6ไดมอนดMทรานซิสเตอรM  จุดเด;นของวงจร
ที่นําเสนอคือ สามารถสร6างสัญญาณที่มีความต;างเฟส 
90 องศา ซ่ึงวงจรสามารถให6 กําเนิดความถ่ีได6 โดย
ปราศจากเง่ือนไขในการกําเนิดสัญญาณ บนพื้นฐานของ
หลักการอินทิเกรเตอรMแบบกลับเฟสและไม;กลับเฟส จาก
ผลการจําลองด6วยโปรแกรม PSpice พบว;าวงจรสามารถ
ให6กําเนิดสัญญาณแบบควอเดรเจอรMได6อย;างแม;นยํา มี
ความผิดเพี้ยนฮารMโมนิกสMรวม 1.24 % ที่ความถ่ี 9.78 
MHz และมีอัตราการบริโภคกําลังไฟฟ�า 0.21 วัตตM 
 

คําสําคัญ : วงจรกําเนิดสัญญาณแบบควอเดรเจอรM ได
มอนดMทรานซิสเตอรM 
 

Abstract 
     This paper proposes a quadrature 
sinusoidal oscillator employing Diamond 
Transistor. The features of the proposed circuit 
are that it can provide quadrature signals which 
differ 90 degree in phase, without any 
oscillation condition based on using inverting 

and non-inverting integrators.  From the 
simulation results using PSpice, it is found that 
the proposed oscillator offers the precision 
quadrature signal, where the total harmonic 
distortion (THD) is about 1.24 % at 9.78 MHz of 
frequency. The total power consumption is 
approximately 0.21 W. 
 

Keywords : Quadrature Sinusoidal Oscillator, 
Diamond Transistor. 
 

1. บทนํา 
     ในงานด6านวิศวกรรมไฟฟ�าและอิเล็กทรอนิกสM วงจร
กําเนิดสัญญาณเปSนวงจรที่สําคัญ และมีการนําไปใช6
อย;างกว6างขวาง ตัวอย;างการใช6งาน ได6แก; ระบบส่ือสาร 
ระบบเครื่องมือวัด และระบบประมวลผลสัญญาณเปSน
ต6น [1] ที่ผ;านมาน้ัน มีการนําเสนอวงจรกําเนิดสัญญาณ
ไซนM ท่ีมีความสามารถต;างๆมากมาย เช;นใช6 จํานวน
อุปกรณMน6อยลง สามารถควบคุมค;าความถ่ี (Oscillation 
Frequency) และเ ง่ือนไขการกําเนิดสัญญาณ 
(Oscillation Condition) ได6โดยกระแสหรือแรงดัน
อย;างเปSนอิสระต;อกันทํางานโดยบริโภคกําลังและแรงดัน
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ไฟเล้ียงตํ่า สัญญาณมีความถูกต6องสูง [2-5] วงจรกําเนิด
สัญญาณนิยมพัฒนาให6สามารถกําเนิดรูปคล่ืนไซนMได6สอง
สัญญาณที่มี เฟสต; างกัน 90 องศา หรือ ท่ี เรียกว; า
สัญญาณแบบควอเดร เจอรM  ท้ั ง น้ี เพื่ อ นํา ไปใช6 ใน
ระบบส่ือสาร เช;นในการมอดูเลตสัญญาณ SSB เปSนต6น 
[6] 
     ในทศวรรษที่ ผ; านมา มีความพยายามท่ีจะลด
แรงดันไฟเล้ียงในวงจรแอนะล็อก เน่ืองมาจากความ
ต6องการที่จะนํามาใช6กับอุปกรณMแบบพกพา หรืออุปกรณM
ที่ใช6แบตเตอรี่ ดังน้ันจึงได6นําเทคนิคการทํางานในโหมด
กระแส (Current – mode) มาใช6 ซ่ึงมีข6อดีหลาย
ประการได6แก; มีช;วงพิสัยพลวัติกว6าง (Large dynamic 
range) มีแบนดMวิธกว6างและบริโภคกําลังไฟฟ�าตํ่า [7-8] 
จากการศึกษาพบว;าได6มีผู6นําเสนอวงจรกําเนิดสัญญาณ
แบบควอเดรเจอรM ท่ีทํางานในโหมดกระแสเปSนจํานวน
มาก ในการสังเคราะหMวงจรกําเนิดสัญญาณแบบควอเดร
เจอรMสามารถใช6อุปกรณMต;างๆ เช;น DVCCs [9], 
CCCDBAs [10], FDCCIIs [11], CDTAs [12], CC-CFA 
[13], เปSนต6น แต;เปSนที่น;าเสียดายท่ีวงจรเหล;าน้ียังไม;ได6
ถูกนํามาใช6งานได6จริงในเชิงพานิชยM อันเน่ืองมาจาก
ต6นทุนในการผลิตที่สูง และความล;าช6าของการผลิตเปSน
วงจรรวม (IC) 
     ในป! ค.ศ. 2006 บริษัท Burr Brown/Texas 
Instruments ได6วางจําหน;ายไดมอนดMทรานซิสเตอรM 
(OPA 860) [14] ข6อดีของไดมอนดMทรานซิสเตอรM คือ
สามารถนํามาออกแบบทดแทนเปSนตัวอุปกรณMแบบต;าง 
ๆ ที่นําเสนอไปแล6วข6างต6น อีกท้ังยังตอบสนองความถ่ีได6
สูงถึง 80 MHz ซึ่งเหมาะกับการออกแบบวงจรแอนะล็
อกในป7จจุบันท่ีต6องการวงจรที่สามารถทํางานที่ความถ่ี
สูงได6  

     บทความวิจัยน้ีมีจุดมุ;งหมาย เพื่อนําเสนอวงจร
กําเนิดสัญญาณรูปคล่ืนไซนM บนพื้นฐานของหลักการ
อินทิเกรเตอรM   ซ่ึงทําให6ง;ายในการออกแบบและลด
ความซับซ6อนของวงจร นอกเหนือจากน้ีแล6ววงจรยัง
ทํางานได6โดยปราศจากเง่ือนไขของการกําเนิดสัญญาณ 
และอุปกรณMแบบลอย วงจร ท่ี นํา เสนอจึงมีความ
เหมาะสมในการนําไปใช6งานจริง ผลการจําลองการ
ทํางานของวงจรโดย PSpice แสดงถึงความสอดคล6อง
กับทฤษฎีที่ได6มีการวิเคราะหMไว6 

 

2. วงจรและหลักการทํางานของวงจร 
2.1. หลักการทํางานของไดมอนดMทรานซิสเตอรM  
       เน่ืองจากวงจรท่ีนําเสนอมีไดมอนดMทรานซิสเตอรM 
(Diamond Transistor) เปSนอุปกรณMหลัก หัวข6อน้ีจึงขอ
กล;าวถึงคุณสมบัติของไดมอนดMทรานซิสเตอรMพอสังเขป 
ในรูปที่ 1 (ก) และ (ข) แสดงสัญลักษณMและวงจรสมมูลยM
ของไดมอนดMทรานซิสเตอรM เปSนที่ชัดเจนว;าไดมอนดM
ทรานซิสเตอรMทํางานเปSนวงจรสายพานกระแสรุ;นที่สอง 
(CCII+) โดยท่ีขาอีมิเตอรM (e) จะมีค;าความต6านทานแฝง 
(Parasitic Resistance) ซ่ึงมีค;าเท;ากับค;าของความนํา
ถ;ายโอน (Transconductance; gm) แต;ค;าความนําถ;าย
โอนของไดมอนดMทรานซิสเตอรMมีค;าค;อนข6างสูงอยู;ที่
ประมาณ 100mA/V ดังน้ันเพื่อแก6ป7ญหาน้ีจะนํา RE มา
ต;อร;วมแสดงได6ในรูปท่ี 2 ซึ่งทําให6ค;าความนําถ;ายโอนมี
ค;าดังน้ี [14] 
 

 
' 1 1

 for .
1

m
m m

m E E E

g
g g

g R R R
= ≈

+
�   (1) 
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(ก) 
 

b

e

c
1/gm

Ie = gm Vbe

Ic = Ie 

Vbe  
 

(ข) 
 

รูปท่ี 1 สัญลักษณMและวงจรสมมูลยMของไดมอนดM
ทรานซิสเตอรM 

 
 

รูปที่ 2 การต;อ RE ร;วมกับไดมอนดMทรานซิสเตอรM 
 

2.2. หลักการของวงจรกําเนิดสัญญาณ 
       หลักการทํางานของวงจรท่ีนําเสนอประกอบไป
ด6วยวงจรอินทิเกรเตอรM ท่ีไม;มีการสูญเสีย (Lossless 
Integrator) 2 วงจร วงจรเปSนแบบกลับเฟส และแบบไม;
กลับเฟส ตามลําดับ ซึ่งแสดงแผนผังการทํางานในรูปที่ 
3 โดยมีฟ7งกMชันการถ;ายโอนดังน้ี [15] 
 

( ) 1
1 2 2

2 1 2

( ) 1
( ) ( )

( )

o

o

I s
G s T s T s

I s sτ τ
= = = −           (2) 

 

2

2

1
( )T s

sτ
=1

1

1
( )T s

sτ
=−

1( )OI s 2 ( )OI s  
 

รูปที่ 3 แผนผังการกําเนิดสัญญาณท่ีนําเสนอ [15] 
ในการทํางานเปSนวงจรกําเนิดสัญญาณต6องกําหนดให6
อัตราขยายวงรอบ (Loop Gain) เท;ากับหน่ึง ดังน้ัน  
 

  
1 2 2

1 2

1
( ) ( ) 1T s T s

sτ τ
= − =

   
(3) 

น่ันคือ 

2

1 2

1
0s

τ τ
+ =

   
(4) 

 เมื่อแทนค;า s jω=  ลงในสมการที่ (4) จะได6 

2

1 2

1
ω

τ τ
=

   
(5) 
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 จากสมการที่ (4) ความถ่ีของการกําเนิด

สัญญาณจะได6 

1 2

1
oω

τ τ
=

   
(6) 

 

 จากสมการที่ (6) พบว;าสามารถปรับค;าความถ่ี
ในการกําเนิดสัญญาณได6จากค;าคงตัวเวลา (Time 
Constant) 1τ และ 2τ  
 

2.3. วงจรกําเนิดสัญญาณที่นําเสนอ 
       จากแผนผังการทํางานในรูปท่ี 3 สามารถออกแบบ
วงจรกําเนิดสัญญาณโดยใช6ไดมอนดMทรานซิสเตอรMเปSน
อุปกรณMแอคทีฟต;อร;วมกับ C1 , C2 และ R1 , R2 ซึ่ง
แสดงในรูปที่ 4 โดยส;วนแรกของวงจรอินทิเกรเตอรMท่ีไม;
มีการสูญเสียแบบกลับเฟส (Inverting Lossless 
integrator) มีอินพุตท่ีขา e ของ DT1  และเอาตMพุตอยู;ท่ี
ขา c ของ DT2  วงจรจะได6ฟ7งกMชันถ;ายโอนเท;ากับ 
 

1
1 1

1
( )T s

R C s
= −

   
(7) 

 
       ส;วนท่ีสองของวงจรอินทิเกรเตอรMท่ีไม;มีการสูญเสีย
แบบไม;กลับเฟส (Non-Inverting Lossless integrator) 
มีอินพุตที่ขา b และเอาตMพุตอยู;ที่ขา c ของ DT3  วงจร
จะได6ฟ7งกMชันถ;ายโอนเท;ากับ 
 

2
2 2

1
( )T s

R C s
= −

   
(8) 

 

รูปที่ 4 วงจรสมบูรณMของวงจรกําเนิดสัญญาณที่นําเสนอ 
 

       จากสมการท่ี (7) และ (8) เมื่อพิจารณาจากรูปที่ 4 
จะพบว;าวงจรอินทิเกรเตอรMแบบกลับเฟสและไม;กลับเฟส
เปSนการต;ออนุกรมกัน ดังน้ันจะได6สมการดังน้ี 
 

1 2 2
1 2 1 2

1
( ) ( )T s T s

R R C C s
= −

  
(9) 

 

       จากสมการที่ (9) สามารถควบคุมความถ่ีของการ
กําเนิดสัญญาณได6จากการปรับค;า C1 , C2 และ R1 , R2 
โดยเม่ือพิจารณาจากรูปท่ี 3 จากวงจรอินทิเกรเตอรMที่ไม;
มีการสูญเสียแบบกลับเฟสในช;วงอยู;ตัว (Steady State) 
ของสัญญาณไซนM จะเขียนได6ดังน้ี 
 

1
1 1

1
( )T s

R C s
= −

 
 (10) 

 จากสมการท่ี (10) สามารถเขียนใหม;ได6เปSน 

90
1

1 1

1
( ) jT j e

R C
ω

ω
= −

 
 (11) 

 

       จากสมการท่ี (11) จะแสดงให6เห็นว;าสัญญาณ 

1( )OI s

 
และ 2( )OI s มีเฟสต;างกัน  

 

090φ =
 

 (12) 
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       ซึ่งแสดงให6เห็นว;ามุมต;างเฟสจากสมการท่ี (12) มี
ค;าเท;ากับ 90 องศา ซ่ึงเปSนไปตามคุณสมบัติของวงจร
กําเนิดสัญญาณแบบควอเดรเจอรM 
 

4. ผลจําลองการทํางาน 
    เพื่อเปSนการยืนยัน และทดสอบสมรรถนะของวงจร
กําเนิดสัญญาณที่นําเสนอ ได6มีการจําลองการทํางานของ
วงจรด6วยโปรแกรม PSpice โดยค;าตัวเก็บประจุ C1 , C2 
มีค;า 0.1nF และตัวต6านทาน R1 ,  R2  มีค;า 150Ω 
สําหรับไดมอนดMทรานซิสเตอรMท่ีใช6ในการจําลองการ
ทํางานของวงจร คือเบอรM OPA860 กําหนดให6วงทํางาน
ที่แรงดัน ±5V ผลของวงจรแสดงได6ในรูปท่ี 5-7  
 

 
 

รูปท่ี 5 สัญญาณควอเดรเจอรMในสภาวะเริ่มต6น 
 

I O
 (
m

A
)

 
 

รูปท่ี 6 สัญญาณควอเดรเจอรMกระแสเอาตMพุตในสภาวะ
อยู;ตัว 
 
       รูปที่ 5-6 แสดงสัญญาณคล่ืนไซนMมีความต;างเฟส
กัน 90 องศา ที่มีขนาดกระแสอยู;ท่ี ±10.50mA รูปท่ี 7 

แสดงสเปกตรัมของสัญญาณท่ีความถ่ี 9.78MHz ซึ่งมีค;า
ผิดเพี้ยนทางฮารMโมนิกสMรวม 1.24 % ซ่ึงแสดงให6เห็นว;า
ผลจากการทดลองมีความถูกต6องตามท่ีวิเคราะหMไว6ใน
สมการท่ี (9)–(11) 
 

 
 

รูปท่ี 7 สเปกตรัมของสัญญาณท่ีความถ่ี 9.78 MHz 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
    บทความวิจัยน้ีได6นําเสนอวงจรกําเนิดสัญญาณไซนM
ชนิดควอเดรเจอรM ที่สามารถให6สัญญาณได6ในโหมด
กระแสโดยใช6 ไดมอนดMทรานซิสเตอรMจํานวน 3 ตัว ต;อ
ร;วมกับตัวเก็บประจุ 2 ตัว และตัวต6านทาน 2 ตัวแบบ
ต;อลงกราวนดM ซึ่งทําให6วงจรยังทํางานได6โดยปราศจาก
เง่ือนไขของการกําเนิดสัญญาณ และอุปกรณMแบบลอย 
ผลการทดลองสมรรถนะของวงจรพบว;า มีอัตราการ
บริโภคกําลังไฟฟ�าเท;ากับ 0.21 W ท่ีความถ่ี 9.78 MHz 
นอกเหนือจากน้ีแล6วด6วยโครงสร6างท่ีประกอบด6วย
อุปกรณMท่ีจําหน;ายในเชิงพานิชยM จึงมีความสะดวกในการ
นําไปประยุกตMใช6งานร;วมกับวงจรรวมขนาดใหญ; (VLSI) 
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บทคัดย�อ 
     บทความน้ีนําเสนอเทคนิคการขยายแบนดMวิธของ
สายอากาศช;องเป|ดที่ป�อนด6วยท;อนําคล่ืนระนาบร;วม
สําหรับระบบการส่ือสารไร6สาย โดยทําการแทรกแผ;น
สตริปรูปตัวแอล และตัดแผ;นสตริปรูปตัวแอลให6เปSน 45 
องศา เพื่อช;วยขยายแบนดMวิธให6เพิ่มมากข้ึน โดยนําเอา
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขมาใช6 ในการวิเคราะหMด6วยวิธี
ระเบียบวิธีผลต;างสืบเน่ืองจํากัดในโดเมนเวลา (FDTD) 
จากผลการจําลองสายอากาศท่ีมีการแทรกแผ;นสตริปรูป
ตัวแอลมี   แบนดM วิธเท;า กับ 6.95 GHz (3.4-10.35 
GHz) และการตัดแผ;นสตริปรูปตัวแอลให6เปSน 45 องศา
มีแบนดMวิธเท;ากับ 7.25 GHz (3.52-10.77 GHz) ซึ่ง
แบนดMวิธเพิ่มข้ึน 0.3 GHz โดยมีแบบรูปการแผ;พลังงาน
สนามระยะไกลของสายอากาศรูปแบบน้ีเปSนแบบ
สองทิศทาง  
 

คําสําคัญ: การขยายแบนดMวิธ สายอากาศช;องเป|ดแบบ              
แถบกว6าง 
 

Abstract 
     This paper presents bandwidth 
enhancement techniques of CPW-Fed slot 
antenna for wireless communication systems. 
The bandwidth enhancement techniques are  

 
Composed of insert L-shaped strip and cutting 
L-shaped strip 45 degree in the slot antenna. 
This antenna is analyzed by using Finite 
Difference Time Domain (FDTD) method. The 
simulated results can be obtained the 
impedance bandwidths of 6.95 GHz cover 3.4 
GHz to 10.35 GHz (L-shaped strip) and 
improved impedance bandwidths of 7.25 GHz 
cover 3.52 GHz to 10.77 GHz (cutting L-shaped 
strip 45 degree), increase 0.3 GHz. The far-field 
radiation pattern of resonance frequencies is 
bi-directional. 
 

Keywords: bandwidth enhancement, wide 
band slot  Antenna 
 

1. บทนํา 
     ป7จจุบันน้ีระบบการส่ือสารไร6สายที่ใช6ในการส่ือสาร
ข6อมูลข;าวสารได6มีการพัฒนาและเติบโตข้ึนอย;างรวดเร็ว 
ไ ม; ว; า จ ะ เ ปS น ก า ร ส่ื อ ส า ร ด า ว เ ที ย ม  ร ะ บ บ
โทรศัพทMเคล่ือนท่ี และโครงข;ายท6องถ่ินไร6สาย เปSนต6น 
ซึ่งการส่ือสารเหล;าน้ีล6วนแล6วแต;ใช6แถบความถ่ีในย;าน
ความถ่ีไมโครเวฟในการรับ-ส;งข6อมูลท้ังส้ิน ระบบ
เครือข;ายไร6สายนับเปSนการเทคโนโลยีหน่ึงที่ในป7จจุบันมี
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การใช6กันอย;างแพร;หลาย เน่ืองจากระบบ
สูง เพราะเปSนระบบที่ใช6คล่ืนวิทยุในการร
โครงข;ายท6องถ่ินไร6สาย (WLAN) ถูกกํา
มาตรฐาน IEEE 802.11a/b/g  ไวแม็ก 
ความถ่ีแบบแถบกว6างย่ิง (UWB) เปSนต
เปSนอุปกรณMหน่ึงท่ีมีความสําคัญท่ีใช6ในก
ผ;านคล่ืนวิทยุ ป7จจุบันจึงมีนักวิจัยด6าน
ทําการศึกษาออกแบบและพัฒนาส
สายอากาศท่ีนิยมนําไปใช6งานย;านความ
สายอากาศแบบไมโครสตริป [2-5] เน่ือ
หลายประการได6แก; มีขนาดเล็ก นํ้าหน
ออกแบบได6ง;าย และสามารถนําไปป
อุปกรณMอ่ืน ๆ ได6 เช;น การออกแบบสาย
เด่ียว และสองความถ่ีสําหรับการส่ือ
มาตรฐานของ IEEE 802.11a/b/g/j 
802.16d [6-9] ซ่ึงสายอากาศท่ีออกแบ
เท;าน้ัน จากน้ันจึงมีนักวิจัยพัฒนาสายอ
กว6างเพื่อให6ได6แบนดMวิธที่มากข้ึน [10-
งานย;านความถ่ีต้ังแต; 2-6 GHz อย;า
ความถ่ีใช6งานในอนาคตจะถูกกําหนดเพ
จึงต6องมีการพัฒนาสายอากาศให6มีแบ
เพื่อให6รองรับระบบการส่ือสารไร6สายในอ
     ในงานวิจัยฉบับน้ีนําเสนอเทคนิคกา
ของสายอากาศช;องเป|ดที่ป�อนด6วยท;อนํา
สําหรับระบบการส่ือสารไร6สาย โดยใช6เท
แผ;นสตริปรูปตัวแอลและการตัดแผ;นสต
เปSน 45 องศาเพื่อขยายแบนดMวิธให6มา
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขมาใช6 ในการวิเ
ระเบียบวิธีผลต;างสืบเน่ืองจํากัดในโดเม
เพื่อศึกษาคุณสมบัติของสายอากาศปร
สูญเสียย6อนกลับ (S11) อินพุตอิมพีแดนซM 
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ระบบมีความยืดหยุ;น
การรับส;งข6อมูล เช;น  
ถูกกําหนดอยู;ภายใต6
แม็ก (WiMaX) และ
เปSนต6น สายอากาศ
ช6ในการรับ-ส;งข6อมูล
ัยด6านการส่ือสารได6
นาสายอากาศ ซึ่ ง
วามถ่ีไมโครเวฟ คือ
เน่ืองจากมีข6อดีอยู;
้ําหนักเบา ราคาถูก 

ําไปประยุกตMใช6 กับ
บสายอากาศความถ่ี
าร ส่ือสารไร6สายใน

 และ IEEE 
กแบบเฉพาะความถ่ี
ายอากาศแบบแถบ

-12] เพื่อนําไปใช6
อย;างไรก็ตาม ย;าน

ดเพิ่มมากข้ึน ดังน้ัน
6มีแบนดMวิธท่ีมากข้ึน
ยในอนาคต 
ิคการขยายแบนดMวิธ
;อนําคล่ืนระนาบร;วม
ใช6เทคนิคการแทรก
;นสตริปรูปตัวแอลให6
ห6มากข้ึน โดยนําเอา
ารวิเคราะหMด6วยวิธี
โดเมนเวลา (FDTD) 
ศประกอบด6วยการ

ดนซM (Zin) อัตราส;วน

แรงดันคล่ืนน่ิง (VSWR) 
สนามระยะไกล 
 

2. โครงสรางของสายอากาศ
     ในหัวข6อน้ีเปSนการนําเส
ช;องเป|ดท่ีแทรกแผ;นสตริป
ขยายแบนดMวิธและเพื่อขยา
จึงใช6การตัดแถบช;องเป|ด
ออกเปSนรูปเฉียง 45 องศาท
สายอากาศช;องเป|ดแสดงดั
 
 

 

(ก) สายอากาศแบบแถบกว

 

(ข) สายอากาศแบบแถบก
แผ;นสตริปรูปตัวแ

 
 

รูปที่ 1 โครงสร6างสายอากา
สัญญาณแบบท;อน

 

     จากรูปท่ี 1 (ก) แสดงโค
เป|ดที่แทรกแผ;นสตับรูปตัว
ของสายอากาศ มีดังน้ี 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 

 และแบบรูปการแผ;พลังงาน

ากาศและผลการจําลอง 
นําเสนอการออกแบบสายอากาศ
สตริปรูปตัวแอลเพื่อช;วยในการ
ขยายแบนดMวิธให6มากข้ึน ดังน้ัน

งเป|ดของสายอากาศด6านล;าง
งศาทั้งสองด6านโดยโครงสร6างของ
งดังรูปท่ี 1 

 
 

บกว6างท่ีใส;แผ;นสตริปรูปตัวแอล 
 
 

 

 

ถบกว6างท่ีมีการปรับปรุงโดยตัด
ูปตัวแอลเปSน 45 องศา 

อากาศช;องเป|ดท่ีป�อนด6วยสายส;ง
บท;อนําคล่ืนระนาบร;วม 

สดงโครงสร6างของสายอากาศช;อง
ูปตัวแอลโดยพารามิเตอรMต;าง ๆ 



วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ป!ท่ี 10 ฉบับท่ี 13 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 

 

 18 

L    คือ ความยาวของช;องเป|ด  
L1  คือ ความยาวของแผ;นสตริปตามแนวนอน    
W   คือ ความกว6างของช;องเป|ด     
W1 คือ ความยาวของแผ;นสตริปตามแนวต้ัง     
 A   คือ ระยะระหว;างแผ;นสตริปกับขอบล;าง 
      ของสายอากาศ    
 B   คือ ขนาดของแผ;นสตริปแนวนอน      
 C   คือ ขนาดของแผ;นสตริปแนวต้ัง     
 G   คือ ระยะห;างระหว;างสายส;งสัญญาณ 
      แบบท;อนําคล่ืนระนาบร;วม   
Scpw คือ ความกว6างของสายส;งสัญญาณ 
      แบบท;อนําคล่ืนระนาบร;วม      

εr   คือ ค;าคงตัวไดอิเล็กตริกของวัสดุฐานรอง 
 h   คือ ค;าความหนาของวัสดุฐานรอง  
 

     นอกจากน้ันสายอากาศในหัวข6อน้ีจะมีพารามิเตอรM
เพิ่มข้ึนอีกสองพารามิเตอรMได6แก; C1 คือ ความยาวที่ตัด
ออกด6านแนวนอน และ C2 คือ ความกว6างที่ตัดออก
แนวต้ังดังรูปที่ 1 (ข) 
     ในการพัฒนาสายอากาศให6ได6ตามต6องการตาม
ต6องการ จะเริ่มต6นจากการตัดช;องเป|ดด6านล;างท้ังสอง
ด6านเฉียงประมาณ   45 องศา จากการศึกษาพบว;า การ
ตัดและปรับค;าดังกล;าวจะช;วยในการขยายแบนดMวิธให6
มาก ข้ึนได6 ดั งแสดงในรูปที่  2 และค; าต; าง  ๆ ของ
สายอากาศช;องเป|ดที่ใส;สตับรูปตัวแอลและตัดขอบของ
ช;องเป|ดด6านล;างแสดงในตารางท่ี 1 โดยผลการจําลองที่
ได6จะแสดงในรูปท่ี 2 - 4 ตามลําดับ 
 
 

ตารางที่ 1 พารามิเตอรMของสายอากาศแบบแถบกว6างที่
ใส;แผ;นสตริปรูปตัวแอลและสายอากาศท่ีมีการปรับปรุง
โดยตัดแผ;นสตริปรูปตัวแอลเปSน 45 องศา 
 

 พารามิเตอรM ขนาดของสายอากาศช;องเป|ด 

W   14.1 มิลลิเมตร 

L   18.0 มิลลิเมตร 

L1 15.9 มิลลิเมตร 

W1 10.2 มิลลิเมตร 

A 0.3 มิลลิเมตร 

B  1.65 มิลลิเมตร 

C 5.4 มิลลิเมตร  

C1 2.5 มิลลิเมตร 

C2 2.5 มิลลิเมตร 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2 การสูญเสียย6อนกลับ (S11) สายอากาศที่ใส;แผ;น 
 

สตริปรูปตัวแอลและสายอากาศที่มีการปรับปรุงโดยตัด
แผ;นสตริปรูปตัวแอลเปSน 45 องศา 

 

     จากผลการจําลองในรูปท่ี 2 ค;าการสูญเสียย6อนกลับ 
(S11) ของสายอากาศท่ีใส;แผ;นสตริปรูปตัวแอลได6แบนดM
วิธ เท;ากับ 6.95 GHz ครอบคลุมย;านความถ่ีต้ังแต; 3.4-
10.35 GHz และสายอากาศท่ีมีการปรับปรุงโดยตัดแผ;น
สตริปรูปตัวแอลเปSน 45 องศามีแบนดMวิธท;ากับ 7.25 

สายอากาศทีตั่ดแผ;นสตริปรปูตัวแอลเปSน 45 องศา 
สายอากาศทีใ่ส;แผ;นสตรปิรปูตัวแอล 



วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุต

 

GHz ครอบคลุมย;านความถ่ีต้ังแต; 3.52
เม่ือเปรียบเทียบสายอากาศสองแบบน
การตัดแผ;นสตริปรูปตัวแอลเปSน 45 อง
แบนดMวิธเพิ่มข้ึน 0.30 GHz ค;าอิน
ใกล6เคียง 50 โอหMม ค;าอัตราส;วนแรงดันค
1 ดังรูปที่ 3 และ รูปท่ี 4 และคุณลักษ
สายอากาศท่ีมีการปรับปรุงโดยตัดแผ;นส
เปSน 45 องศาแสดงดังตารางที่ 2 

 

 

รูปที่ 3 อัตราส;วนแรงดันคล่ืนน่ิง (
สายอากาศที่มีการปรับปรุงโดยตัดแผ;นส

เปSน 45 องศา 
 

 
รูปท่ี 4 อินพุตอิมพีแดนซM (Zin) ของสายอ
กว6างที่มีการปรับปรุงโดยตัดแผ;นสตริป

45 องศา 
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3.52-10.77 GHz ซึ่ง
บบน้ีแล6วแบบที่สอง

องศา จะช;วยให6มี
ค;าอินพุตอิมพีแดนซM
งดันคล่ืนน่ิงประมาณ 
ลักษณะต;าง ๆ ของ

แผ;นสตริปรูปตัวแอล

 

(VSWR) ของ
ผ;นสตริปรูปตัวแอล

 

สายอากาศแบบแถบ
ตริปรูปตัวแอลเปSน 

ตารางที่ 2 คุณลักษณะต;าง
กว6างท่ีมีการปรับปรุงโดยต
45 องศา 
คุณลักษณะ 

ของ
สายอากาศ 

ความถ่ี 
3.87 
GHz 

ความ
6.14
GHz

S11 
พารามิเตอรM 

-
28.77 
dB 

-
33.75
dB

VSWR 1.07 1.04
Zin  

(Zin real) 
47.38 
โอหMม 

51.88
โอหMม

Zin  
(Zin Imag) 

2.29 
โอหMม 

-0.91
โอหMม

อัตราขยาย 
2.63 
dBi 

4.21
dBi

แบนดMวิธ 7.25 

     จากตารางท่ี 2 แสดงค
ออกแบบสายอากาศช;องเป
ด6วยสายส;งสัญญาณแบบท;อ
ปรับปรุงโดยตัดช;องเป|ดด6าน
ด6าน ซ่ึงจากผลการจําลอง
3.87 GHz 6.14 GHz 7.59 
GHz โดยค;าการสูญเสียย6อน
33.75 dB -26.87 dB -
ตามลําดับ ค;าอินพุตอิมพีแด
กับ 50 โอหMม และอัตราส;ว
โดยมีแบนดMวิธเท;ากับ 7.25
ต้ังแต; 3.52-10.77 GHz แล
dBi 4.21 dBi 5.36 dBi 3
ความถ่ี 3.87 GHz 6.14 G
และ 10.42 GHz ตามลําดับ

กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 

ะต;าง ๆ ของสายอากาศแบบแถบ
โดยตัดแผ;นสตริปรูปตัวแอลเปSน 

ความถ่ี 
6.14 
GHz 

ความถ่ี 
7.59 
GHz 

ความถ่ี 
8.89 
GHz 

ความถ่ี 
10.42 
GHz 

-
33.75 
dB 

-
26.87 
dB 

-
15.34 
dB 

-14.25 
dB 

1.04 1.09 1.41 1.48 
51.88 
โอหMม 

46.02 
โอหMม 

67.69 
โอหMม 

37.78 
โอหMม 

0.91 
โอหMม 

-1.75 
โอหMม 

9.73 
โอหMม 

-12.08
โอหMม 

4.21 
dBi 

5.36 
dBi 

3.30 
dBi 

3.94 
dBi 

 GHz (3.52-10.77 GHz)  
 

สดงคุณลักษณะต;าง ๆ ของการ
;องเป|ดท่ีมีสตับรูปตัวแอลที่ป�อน

บบท;อนําคล่ืนระนาบร;วมท่ีมีการ
|ดด6านล;างเฉียง 45 องศาทั้งสอง
าลองได6ส่ีความถ่ีเรโซแนนชM คือ 
7.59 GHz 8.89 GHz และ 10.42 
ียย6อนกลับเท;ากับ -28.77 dB -

-15.34 dB และ -14.25 dB 
พีแดนซMโดยประมาณจะใกล6เคียง
ราส;วนแรงดันคล่ืนน่ิงใกล6เคียง 1 
7.25 GHz ครอบคลุมย;านความถ่ี

และมีอัตราขยาย เท;ากับ 2.63 
Bi 3.30 dBi และ 3.94 dBi ที่

14 GHz 7.59 GHz 8.89 GHz 
ําดับ  
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     รูปแบบการแผ;พลังงานสนามระยะ
สนามแม;เหล็ก (xy) และระนาบสนามไฟ
ในรูป    ที่ 5 – 7 
  

 
 
 
 
 

(ก) ระนาบ xy                  (ข) 
 

รูปท่ี 5 รูปแบบการแผ;พลังงานสนามร
สายอากาศท่ีความถ่ี 3.87 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

(ก) ระนาบ xy                    (ข
 

รูปท่ี 6 รูปแบบการแผ;พลังงานสนามร
สายอากาศท่ีความถ่ี 6.14 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

(ก) ระนาบ xy                         
รูปท่ี 7 รูปแบบการแผ;พลังงานสนามร

สายอากาศท่ีความถ่ี 8.89 
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ระยะไกลในระนาบ
ามไฟฟ�า (xz) แสดง

) ระนาบ xz 

นามระยะไกลของ
87 GHz 

ข) ระนาบ xz 

นามระยะไกลของ
 GHz 

 (ข) ระนาบ xz  
นามระยะไกลของ

 GHz 

     จากรูปที่ 5 - 7 แสดง
สนามระยะไกลของสายอา
3.87 GHz 6.14 GHz และ 
ท่ีได6จากการจําลองได6รูปแ
ระยะไกลในระนาบ xy 
รูปแบบการแผ;พลังงานเปSนแ
xz จะแสดงสนามไฟฟ�า โ
เปSนแบบสองทิศทาง (Bidire
 

3. สรุปผลการวิจัย 
     การออกแบบสายอากา
คล่ืนระนาบร;วมสําหรับระบ
เทคนิคการแทรกแผ;นสตร
ขยายแบนดMวิธและใช6เทคนิค
ให6เปSน 45 องศา เพื่อขยาย
จากผลการจําลอง สายอาก
รูปตัวแอลมีแบนดMวิธ เท;ากับ
ความถ่ีต้ังแต; 3.4-10.35 GH
แผ;นสตริปรูปตัวแอลให6เปSน
7.25 GHz ครอบคลุมย;าน
GHz จากผลการจําลองพบ
มากข้ึนกว;าเดิม   0.3 GHz 
สนามระยะไกลของสายอ
สองทิศทาง ซึ่งสามารถนําไ
ไร6สายได6อย;างกว6างขวาง 
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ด6รูปแบบการแผ;พลังงานสนาม
 จะแสดงสนามแม;เหล็กโดยมี
เปSนแบบรอบทิศทาง และระนาบ 
ฟ�า โดยมีรูปแบบการแผ;พลังงาน
idirectional)  

อากาศช;องเป|ดที่ป�อนด6วยท;อนํา
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Design of Dual Frequency Slot Antenna with Rectangular Strip 
Using FDTD Method for WLAN Applications 
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บทคัดย�อ 
     งานวิจัยฉบับน้ีนําเสนอการออกแบบสายอากาศช;อง
เป|ดสองความถ่ีท่ีมีแผ;นสตริปส่ีเหล่ียมผืนผ6าสําหรับ
โครงข;ายท6องถ่ินไร6สาย (WLAN) โดยทําการออกแบบที่
สองย;านความถ่ี คือความถ่ี 2.4 GHz และ 5.2 GHz 
สายอากาศที่นําเสนอน้ีใช6วิธี FDTD มาช;วยในการ
วิเคราะหMโดยใช6วิธีการปรับเปล่ียนพารามิเตอรMต;าง ๆ 
ของสายอากาศ เพื่อศึกษาถึงผลกระทบต;อคุณลักษณะ
ของสายอากาศซึ่งประกอบด6วย ค;าการสูญเสียย6อนกลับ 
(S11) อินพุตอิมพีแดนซM (Zin) อัตราส;วนแรงดัน ล่ืนน่ิง 
(VSWR) และแบบรูปการแผ;พลังงานสนามระยะไกล 
เปSนต6น จากผลการจําลอง ได6สองแถบความถ่ีเรโซแนนซM
โดยมีแบนดMวิธครอบคลุมขนาด   บนดMวิธที่ต6องการตาม
มาตรฐาน IEEE 802.11a/b/g โดยมีแบบรูปการแผ;การ
จายสนามระยะไกลเปSนแบบ 2 ทิศทาง 
 

คําสําคัญ: สายอากาศสองความถ่ี โครงข;ายท6องถ่ินไร6
สาย วิธีผลต;างสืบเน่ืองจํากัดในโดเมนเวลา 
 

 

 
Abstract 
     This paper presents design of dual 
frequency slot antenna with rectangular strip at 
2.4 GHz and 5.2 GHz for Wireless Local Area 
Network (WLAN) Applications. This antenna is 
analyzed by using Finite Difference Time 
Domain (FDTD) method for study characteristics 
of the slot antenna, such as: return loss, input 
impedance, VSWR, and far-field radiation 
pattern, respectively. The simulated results can 
be obtained two resonance frequency bands 
that can cover the required bandwidths of IEEE 
802.11 a/b/g WLAN standard. The far-field 
radiation patterns of two resonance 
frequencies are bi-directional. 
 

Keyword: Dual Frequency Antenna, Wireless 
Local Area Network (WLAN), Finite Difference 
Time Domain (FDTD) 
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1. บทนํา 
     เทคโนโลยีการส่ือสารไร6สายในป7จ
อย; า งรวดเร็ ว  เช; น  การ ส่ือสารดาว
โทรศัพทMเคล่ือนที่ และโครงข;ายท6องถ่ิน
ซึ่งระบบการส่ือสารข6อมูลเหล;าน้ีล6วนแล6ว
ในย;านความถ่ีไมโครเวฟทั้งส้ิน โครงข;า
(Wireless Local Area Network: WL
ได6ว;ามีการใช6 กันแพร;หลาย เน่ืองจาก
ยืดหยุ;นสูง เพราะเปSนระบบที่ใช6คล่ืนวิท
ข6อมูล และโครงข;ายท6องถ่ินไร6สายถูกกํา
มาตรฐาน IEEE 802.11b/g (2.4-2.48
IEEE 802.11a (5.150-5.350 GHz) ในก
ข;าวสาร สายอากาศนับได6ว;าเปSนอุปกรณ
การเช่ือมโยงข6อมูล โดยสายอากาศท่ีได6ร
สายอากาศแบบไมโครสตริป ซึ่งเปSนสายอ
เล็ก นํ้าหนักเบา ราคาถูกเม่ือเปรียบเทียบ
แบบอ่ืน ๆ 
     หลาย ๆ ป!ท่ีผ;านมีนักวิจัยหลาย 
ออกแบบและพัฒนาสายอากาศไมโค
โครงข;ายท6องถ่ินไร6สาย (WLAN) ซ่ึงมีผ
พัฒนาในหลากหลายรูปแบบและมีรูป
สัญญาณที่แตกต;าง ๆ กัน เช;น สายอาก
วงแหวน [1] รูปส่ีเหล่ียมผืนผ6า [3] สาย
โพล [2] สายอากาศแบบแพตซMรูปส่ีเหล่ีย
ตัววี [5] รูปหกเหล่ียม [6] เปSนต6น โด
กล;าวมาแล6วข6างต6น ออกแบบเฉพาะแถ
ดังน้ันจึงมีข6อจํากัดเรื่องแบนดMวิธ มีรูป
ซับซ6อน และทําแมตชMอิมพีแดนซMค;อนข6า
การออกแบบสายอากาศจะต6องคํานึงถึง
ซับซ6อน และทําแมตชMอิมพีแดนซMได6ง;าย 
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นป7จจุบันเติบโตข้ึน
รดาวเที ยม ระบบ
6องถ่ินไร6สาย เปSนต6น 
นแล6วใช6รับ-ส;งข6อมูล
รงข;ายท6องถ่ินไร6สาย 
 WLAN) ป7จจุบันนับ
งจากระบบมีความ
ล่ืนวิทยุในการรับส;ง
ถูกกําหนดอยู;ภายใต6
2.4835 GHz) และ 

ในการรับ-ส;งข6อมูล
กรณMที่สําคัญที่ใช6ใน

ท่ีได6รับความนิยมคือ 
สายอากาศที่มีขนาด
เทียบกับสายอากาศ

 ๆ ท;านได6ทําการ
มโครสตริปสําหรับ
ึ่งมีผู6สนใจศึกษาและ

ะมีรูปแบบการป�อน
อากาศช;องเป|ดแบบ
สายอากาศแบบได

ี่เหล่ียมผืนผ6า [4] รูป
ต6น โดยสายอากาศที่
ะแถบความถ่ีเท;าน้ัน 
มีรูปแบบท่ีค;อนข6าง
;อนข6างยาก ดังน้ันใน
นึงถึงรูปร;างที่ง;าย ไม;
6ง;าย  

     ในงานวิจัยฉบับน้ีนําเสน
แบบช;องเป|ดท่ีมีแผ;นสตริปส
สายส;งสัญญาณแบบท;อนํา
โครงสร6างไม;ซับซ6อนทําให6ง;า
โดยมีวัตถุประสงคM ในการอ
สามารถรองรับกับโครงข
ภายใต6มาตรฐาน IEEE 802.

 

2. โครงสรางของสายอากาศ
 

 

รูปที่ 1 โครงสร6างส
 

     จากรูปท่ี 1 แสดงโครงส
เป| ด โดยสายส; ง สัญญาณ
ประกอบด6วย สายอากาศช;อ
แทรกแผ;นสตริปลงในช;อง
สายอากาศดังกล;าวมีดังน้ี 
สายอากาศช;องเป|ด,  W  
ช;องเป|ด, G คือ ความกว6าง
นําคล่ืนระนาบร;วม, Scpw
ของสายส;งสัญญาณแบบท;อ
ค;าคงตัวไดอิเล็กตริกของวัส
หนาของวัสดุฐานรอง, L1
กับขอบในของสายอากาศ
สตริปเส6นตรงแนวต้ัง,  A 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 

ําเสนอการออกแบบสายอากาศ
ตริปส่ีเหล่ียมผืนผ6าโดยท่ีป�อนด6วย
;อนําคล่ืนระนาบร;วม (CPW) ท่ีมี
ให6ง;ายในการทําแมตชMอิมพีแดนซM 
การออกแบบสายอากาศเพื่อให6
รงข;ายท6องถ่ินไร6สาย (WLAN) 

802.11b/g  

ากาศช�องเปwด 

 
 

ร6างสายอากาศช;องเป|ด 

ครงสร6างของสายอากาศแบบช;อง
ญาณแบบท; อ นําค ล่ืนระนาบ
าศช;องเป|ดส่ีเหล่ียมผืนผ6าท่ีมีการ
ช;องเป|ด โดยพารามิเตอรMของ

ีดังน้ี  L  คือ ความยาวของ
  คือ ความกว6างของสายอากาศ

กว6างของสายส;งสัญญาณแบบท;อ
cpw คือ ความกว6างของช;องเป|ด
บท;อนําคล่ืนระนาบร;วม, 

rε คือ 
องวัสดุฐานรอง, h คือ ค;าความ

1 คือ ระยะระหว;างแผ;นสตริป
กาศ, W1 คือ ความยาวของแผ;น
 A คือ ระยะระหว;างแผ;นสตริป
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กับขอบล;างของสายอากาศ และ C คือ ความกว6างของ
แผ;นสตริปเส6นตรงแนวต้ัง ตามลําดับ 
     การออกแบบสายอากาศในงานวิจัยฉบับน้ีได6เลือกใช6
วัสดุฐานรอง (Substrate) แบบ RT/duroid 5880 ซ่ึงมี

ค;าคุณสมบัติดังน้ี คือ ค;าคงตัวไดอิเล็กตริก (εr) เท;ากับ 

2.20 Loss tangent (tanδ) เท;ากับ 0.0009 ความหนา
ของวัสดุฐานรอง (h) เท;ากับ 1.575 มิลลิเมตร และค;า
ความนําของวัสดุตัวนําของทองแดงเท;ากับ 4.9 x 107 

s/m ตามลําดับ               
     การออกแบบสายอากาศแบบช;องเป|ดในงานวิจัยน้ี
จะทําการออกแบบสายอากาศท่ีความถ่ี 2.4 GHz โดยค;า
ความยาวที่ทําการคํานวณน้ันจะมีการอ6างอิงกับความ

ยาวคล่ืนสัมพัทธM (λg) [7, 8] ของความถ่ีแรกคือความถ่ี 
2.4 GHz เพียงอย;างเดียวเท;าน้ัน สําหรับสมการในการ
หาค;าความยาวคล่ืนสัมพัทธMแสดงดังสมการท่ี (1)-(3) 

 

                                    
0

g

eff

λ
λ

ε
=             (1) 

 

0

c

f
λ =                 (2) 

 

                             1

2

r
eff

ε
ε

+
≈                 (3) 

 

เม่ือ λg คือ ความยาวคล่ืนสัมพัทธM 
      C  คือ ความเร็วของแสง (3 x 108 เมตร/

วินาที) 

                  f   คือ ความถ่ีเรโซแนนซMท่ีต6องการ 

                εeff คือ ค;าคงตัวไดอิเล็กตริกสัมพัทธM
ประสิทธิผล 

                 εr  คือ ค;าคงตัวไดอิเล็กตริกของวัสดุ
ฐานรอง 

                 h   คือ ความหนา (สูง) ของวัสดุฐานรอง 
  

     การจําลองสายอากาศด6วยวิธีผลต;างสืบเน่ืองจํากัด
ในโดเมนเวลา (FDTD) [9] ส่ิงที่สําคัญในการคํานวณเชิง
ตัวเลขของวิธี FDTD คือ เสถียรภาพเชิงตัวเลข การ
กําหนดค;าพารามิเตอรMที่เหมาะสมกับการคํานวณเปSน
ส่ิงจําเปSนอย;างย่ิง ได6แก;การกําหนดขนาดของช;วงเวลา 

t∆  แ ล ะ  ข น า ด ข อ ง ช; ว ง ร ะ ย ะ ท า ง  คื อ              
                จํานวนช;วงระยะทางที่สามารถครอบคลุม
พื้นท่ีของรูปร;างท้ังหมดที่ต6องการได6 และจํานวนเวลา
เพียงพอที่จะให6คล่ืนสามารถเดินทางผ;านเส6นทางที่
ต6องการได6จนเสร็จส้ินอย;างไรก็ตาม ขนาดของช;วง
ระยะทาง คือ                  ควรจะมีขนาดตํ่ากว;า 1/10  
ถึง 1/20 ส;วนของความยาวคล่ืนท่ีใช6งาน และตัวแปรที่
สําคัญที่สุดท่ีส;งผลกระทบต;อการคํานวณก็คือ ช;วงเวลา 
เน่ืองจากการกําหนดช;วงของเวลาที่ไม;เหมาะสมซึ่งอาจ
มากไปหรือน6อยไปทําให6การคํานวณขาดเสถียรภาพ 
ส;งผลให6ในการคํานวณเกิดความผิดพลาด ดังน้ันในการ
ออกแบบจําลองสายอากาศโดยใช6วิธี FDTD ในงานวิจัย
น้ีกําหนดขนาดหน่ึงหน;วยของยีเซลลM (Yee cell) ให6มี
ขนาดเล็กกว;าหน่ึงส;วนย่ีสิบของขนาดความยาวคล่ืน
สัมพัทธMท่ีต6องการโดยการออกแบบให6มีขนาดหน่ึงหน;วย
ยีเซลลMในทิศทาง x คือ 

x∆ =0.1575 มิลลิเมตร และ
ขนาดหน่ึงหน;วยยีเซลลMในทิศทาง y และ z เท;ากันคือ 

y z∆ = ∆ =0.3 มิลลิเมตร เพื่อให6สามารถครอบคลุมขนาด
สายอากาศท้ังหมดท่ีออกแบบและเพื่อให6มีความ
ผิดพลาดในการคํานวณน6อยท่ีสุด 
 

3. ผลการจําลองของสายอากาศช�องเปwด 
     ในการออกแบบสายอากาศช;องเป|ดท่ีป�อนด6วยสาย
ส;งสัญญาณแบบท;อนําคล่ืนระนาบร;วม อันดับแรก ทํา
การออกแบบสายอากาศช;องเป|ดรูปส่ีเหล่ียมผืนผ6าที่

, ,x y z∆ ∆ ∆

, ,x y z∆ ∆ ∆
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ความถ่ี 2.4 GHz ลําดับถัดมา ทําการแทรกแผ;นสตริป
ส่ีเหล่ียมผืนผ6าในช;องเป|ด เพื่อทําให6เกิดความถ่ีที่สองท่ี
ความถ่ี 5.2 GHz และทําการศึกษาผลกระทบดังกล;าว
โดยการปรับเปล่ียนพารามิเตอรM C, A และ W1 โดย
ค;าพารามิเตอรMที่ให6ผลดีที่สุดมีดังน้ีคือ L เท;ากับ 31.5 
มิลลิเมตร W เท;ากับ 23 มิลลิเมตร L1 เท;ากับ 30 
มิลลิเมตร W1  เท;ากับ 13.8 มิลลิเมตร A เท;ากับ 5 
มิลลิเมตร และ C เท;ากับ 2.5 มิลลิเมตร โดยมีความ
กว6างระยะระหว;างสายส;งสัญญาณ (G)  เท;ากับ 3 
มิลลิเมตร และช;องเป|ดท่ีเปSนสายส;งสัญญาณ (Scpw) 
เท;ากับ 0.3 มิลลิเมตร ตามลําดับ โดยผลการจําลองท่ีได6
แสดงในรูปที่ 2 ถึงรูปท่ี 4 ตามลําดับ 

 

 
 

รูปท่ี 2 การสูญเสียย6อนกลับ (S11) ของสายอากาศ 
ช;องเป|ด 

 

 
 

รูปท่ี 3 VSWR ของสายอากาศแบบช;องเป|ด 
  

     จากรูปท่ี 2 แสดงค;าการสูญเสียย6อนกลับ (S11) ของ
สายอากาศช;องเป|ดรูปตัวแอลกลับด6าน ซึ่งผลท่ีได6จาก
การจําลองได6สองความถ่ีเรโซแนนชM คือ 2.40 GHz โดย
มีค;าการสูญเสียย6อนกลับ เท;ากับ -32 dB และ ท่ีความถ่ี 
5.27 GHz โดยมีค;าการสูญเสียย6อนกลับ เท;ากับ -36.71 
dB โดยมีค;าอัตราส;วนแรงดันคล่ืนน่ิงท้ังสองความถ่ีเร
โซแนนชMใกล6เคียงกับ 1 และอินพุตอิมพีแดนซMท่ีความถ่ี 
2.4 GHz และที่ความถ่ี 5.2 GHz จะประมาณใกล6เคียง
กับ 50 โอหMม ดังแสดงในรูปท่ี 3 และรูปท่ี 4 ตามลําดับ 
โดยคุณลักษณะต;าง ๆ ของสายอากาศช;องเป|ดแสดงดัง
ตารางที่ 1 

รูปที่ 4 อินพุตอิมพีแดนซMของสายอากาศแบบช;องเป|ด 
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ตารางท่ี 1 คุณลักษณะต;าง ๆ ของสายอากาศแบบช;อง
เป|ดท่ีแทรกแผ;นสตริปส่ีเหล่ียม 
 

คุณลักษณะของสายอากาศ ความถ่ี 2.40 
GHz 

ความถ่ี 
5.27 GHz 

S11 พารามเิตอรM (dB) -32 -36.71 
อัตราส;วนแรงดันคล่ืนน่ิง 

(VSWR) 
1.05 1.03 

จํานวนจรงิของอินพุต
อิมพีแดนซM (Zin real) 

47.65โอหMม 51.43โอหMม 

จํานวนจินตภาพของอินพุต
อิมพีแดนซM (Zin Imag) 

-0.68 โอหMม -0.38 
โอหMม 

อัตราขยาย (Gain) 2.61 dBi 5.17 dBi 
แบนดMวิดทM 0.07 GHz 0.50 GHz 

 

     จากตารางท่ี 1 ได6สองความถ่ีเรโซแนนชM คือ 2.40 
GHz โดยมีค;าการสูญเสียย6อนกลับ เท;ากับ -32 dB และ
ความถ่ี 5.27 GHz มีค;าการสูญเสียย6อนกลับ เท;ากับ -
36.71 dB โดยผลท่ีได6จากการจําลองสามารถครอบคลุม
แถบความถ่ีเปSนไปตามมาตราฐาน IEEE 802.11b/g 
(2.4-2.4835 GHz) และ IEEE 802.11a (5.150-5.350 
GHz) ตามวัตถุประสงคM  โดยมีค;าอินพุตอิมพีแดนซM (Zin) 
ของสายอากาศที่ 2.40 GHz และที่ความถ่ี 5.27 GHz 
เท;ากับ 47.65 โอหMม และ 51.43 โอหMม และ อัตราส;วน
แรงดันคล่ืนน่ิง เท;ากับ 1.05 และ1.03 ตามลําดับ และ 
มีอัตราขยาย เท;ากับ 2.61 dBi และ 5.17 dBi ที่ความถ่ี 
2.4 GHz และ 5.27 GHz  
     แบบรู ปการแผ;พ ลั งง านสนามระยะไกลของ
สายอากาศในระนาบสนามแม;เหล็ก (xy-plane) และ 
ระนาบสนามไฟฟ�า (xz-plane) แสดงในรูปที่ 5 ซึ่งจาก
ผลการจําลองพบว;าแบบรูปการแผ;พลังงานสนาม
ระยะไกลในระนาบสนามแม;เหล็กของทั้งสองความถ่ีเร
โซแนนซMเปSนแบบรอบทิศทาง และแบบรูปการแผ;

พลังงานสนามระยะไกลในระนาบสนามไฟฟ�าของทั้งสอง
ความถ่ีเรโซแนนซMเปSนแบบสองทิศทาง (bi-directional) 

 

 
 

รูปที่ 5 แบบรูปการพลังงานสนามระยะไกลของ
สายอากาศแบบช;องเป|ด 

 

     จากผลการจําลองของสายอากาศได6ทั้งสองแถบ
ความถ่ีสามารถครอบคลุมแถบความถ่ีท่ีเปSนไปตาม
มาตราฐาน IEEE 802.11 a/b/g ดังน้ันการออกแบบ
สายอากาศในงานวิจัยฉบับน้ีสามารถรองรับโครงข;าย
ท6องถ่ินไร6สาย 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
     จากผลการออกแบบสายอากาศช;องเป|ดที่มีแผ;น
สตริปส่ีเหล่ียมผืนผ6าสําหรับโครงข;ายท6องถ่ินไร6สาย จาก
การศึกษาการปรับค;าแผ;นสตริปจะทําให6เกิดแมตซM
อิมพีแดนซMท่ีความถ่ีท่ีสองคือ 5.2 GHz โดยการปรับค;า
ของพารามิเตอรM L1 และ C ดังน้ันสายอากาศรูปแบบน้ี
จึงได6สองความถ่ีเรโซแนนชM ท่ีได6คือ 2.4 GHz และ 
5.27 GHz โดยมีค;าการสูญเสียย6อนกลับเท;ากับ  -35 dB 
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และ -36.71 dB และแบนดMวิธท่ีได6ครอบคลุมแถบ
ความถ่ีเปSนไปตามมาตราฐาน IEEE 802.11 a/b/g มี
อัตราขยายของสายอากาศ เท;ากับ 2.61 dBi ที่ความถ่ี 
2.4 GHz และ 5.17 dBi ท่ีความถ่ี 5.2 GHz โดยมีแบบ
รูปการแผ;พลังงานสนามระยะไกลในระนาบสนามไฟฟ�า
เปSนแบบสองทิศทาง ดังน้ัน การออกแบบสายอากาศใน
งานวิจัยฉบับน้ีจึงสามารถนําไปใช6งานในย;านโครงข;าย
ท6องถ่ินไร6สายได6 
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บทคัดย�อ 
     บทความน้ีนําเสนอการศึกษาป7จจัยทางลักษณะ
เช้ือเพลิงท่ีมีผลต;ออัตราการลุกลามของไฟจากการเผา
ตอซั งข6 าว ซึ่ ง เปSนหน่ึงในข้ันตอนการเตรียมพื้น ท่ี
เพาะปลูกข6าวที่สันนิษฐานว;าไฟท่ีมีความรุนแรงมากจะ
ส;งผลเสียต;อดินท่ีใช6เพาะปลูก จึงให6ความสําคัญกับ
ป7จจัยที่ส;งผลถึงอัตราการลุกลามของไฟ โดยใช6การ
ทดลองเก็บข6อมูลในพื้นที่จริงและแบบจําลองเพื่อหา
ความสัมพันธMระหว;างป7จจัยทางลักษณะเช้ือเพลิง กับ
อัตราการลุกลามของไฟจากการเผาตอซังข6าว โดยการ
ทดลองได6ทําการเก็บข6อมูลทั้งข6อมูลความหนาแน;น 
(กิโลกรัมต;อตารางเมตร) และความสูงของเช้ือเพลิง 
(เซนติเมตร) จากน้ัน ได6ทําการนําข6อมูลมาวิเคราะหM
ป7จจัยท่ีมีผลต;ออัตราการลุกลามของไฟในในการเผาตอ
ซังข6าว แล6วจึงใช6โปรแกรม FARSITE เพื่อการจําลองการ
ลุกลามของไฟในการเผาตอซังข6าวอีกครั้ง โดยผลการ
เก็บข6อมูลและแบบจําลองให6ผลในทิศทางเดียวกัน โดย
จากการทดลองเก็บข6อมูลการชิงเผาพบว;า ตัวแปรท่ีมีผล
ต;ออัตราการลุกลามของไฟในการเผาตอซังข6าวมากที่สุด
คือ ความหนาแน;นของเช้ือเพลิง และความสูงของ
เช้ือเพลิง ตามลําดับ โดยมีค;ากําลังสองของสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธMพหุคูณของตัวแปรคือ 0.8176 และ 0.5688 

ตามลําดับ  ส;วนในการจําลองโดยโปรแกรม FARSITE 
พบว;าตัวแปรท่ีมีผลต;ออัตราการลุกลามของไฟในในการ
เผาตอซังข6าวมากที่สุดคือ ความหนาแน;นของเช้ือเพลิง 
และความสูงของเช้ือเพลิง โดยมีค;าค;ากําลังสองของ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธMพหุคูณของตัวแปรตามลําดับ
ดังน้ีคือ 0.6984 และ 0.3326  ซ่ึงแสดงให6เห็นว;า ใน
ส;วนของลักษณะเช้ือเพลิงน้ัน ความหนาแน;นของ
เช้ือเพลิง มีผลต;ออัตราการลุกลามของไฟจากการเผาตอ
ซังข6าวมากกว;าความสูงของเช้ือเพลิง 
 

คําสําคัญ: ลักษณะเช้ือเพลิง อัตราการลุกลามของไฟ 
ตอซังข6าว 
 

Abstract  
     This article presents an examination of fuel 
characteristics affecting fire spread rate in 
burning rice stubble. That is one of soil 
preparation and the assumption that the high 
intensity fire would have serious adverse 
effects on soil-based cultivation. This study is 
focused on the factors that influence the fire 
spread rate. This study was conducted to 
obtain the significant factors affecting burning 
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rice stubble, by means of field study to find 
the correlation between the rate of spread of 
surface fire and fuel characteristics. It was 
found the important factors affecting the rate 
of fire spread rate are the fuel load and the 
height of fuel. Then use the FARSITE program 
to simulate the spread of fire from burning rice 
stubble again. The results of the data 
collection and modeling results are the same 
direction by value estimation of variables are 
0.8176 and 0.5688. FARSITE program was used 
to analyze the significant factors affecting fire 
spread rate. The results from field study and 
simulation are in the same trend. It was found 
the important factors affecting the rate of fire 
spread rate are the fuel load and the height of 
fuel by the value estimation of variables are 
0.6984 and 0.3326.  Therefore, the fuel load 
was more significant to the rate of spread than 
the height of fuel in this study. 
 

Keywords: fuel characteristic, fire spread rate, 
rice stubble 
 

1. บทนํา 
     ป ร ะ เท ศ ไทย ข้ึ น ช่ื อ ว; า เ ปS นค รั ว โ ลก  ส า เ ห ตุ
เน่ืองมาจากเศรษฐกิจของประเทศ เน6นหนักไปทาง
อุตสาหกรรมอาหาร โดยประเทศไทยเปSนประเทศท่ีนิยม
ทําการเกษตร ซึ่งหน่ึงในน้ันคือการเพาะปลูกข6าว  
     สายพันธุMข6าวในประเทศไทยมีมากมายกว;า 100 สาย
พันธุM [1] ซ่ึงล6วนแต;เปSนสายพันธุMที่มีช่ือเสียง โดยการท่ี
จะผลักดันศักยภาพการเพาะปลูกข6าว ซึ่งมีหลายข้ันตอน 

จําเปSนต6องมีการศึกษา เพื่อหาวิธีการพัฒนากระบวนการ
เพาะปลูกข6าวในป7จจุบัน 
     ในส;วนของข้ันตอนการเพาะปลูกข6าวน้ันจะมีการ
เตรียมดิน ซึ่งถ6าการเพาะปลูกเปSนแบบปลูกข6าวอินทรียM 
จะทําการเตรียมดินโดย ไถดะ ไถกลบ ไม;ใช6สารควบคุม
วัชพืชต;างๆ และจะหลีกเล่ียงการเผาตอซังข6าว [2] 
เน่ืองจากเปSนการทําลายอินทรียวัตถุและจุลินทรียMท่ีมี
ประโยชนMในดิน ซ่ึงในการศึกษาครั้งน้ีจะให6ความสําคัญ
ในข้ันตอนการเตรียมดินสําหรับเพาะปลูกข6าว 
     จากการศึกษาพบว;าพื้นท่ีนาหลังการเก็บเก่ียวจะมี
ฟางข6าวเหลือประมาณ 1,200 – 1,600 กิโลกรัม [3] 
เมื่อฟางข6าวถูกเผา ธาตุอาหารจะสูญเสียไป โดยเฉพาะ
ไนโตรเจนท่ีสูญเสียไปถึง 93% และฟอสฟอรัส สูญเสีย
ไปถึง 20% ส;งผลให6ดินเส่ือมโทรมลงไป แต;วิธีการ
เตรียมดินน้ันต6องข้ึนอยู;กับความเหมาะสมของสถานที่
เพาะปลูกข6าว ซึ่งบางสถานท่ีเมื่อไม;ทําการเผาตอซังข6าว 
มักจะพบป7ญหาตามมาคือ เม่ือหว;านข6าวในเวลาต;อมา 
ข6าวจะเกิดอาการเมาตอซัง เน่ืองจากการย;อยสลาย
อินทรียวัตถุยังไม;สมบูรณM หรืออาจเกิดป7ญหาอ่ืนๆ คือ 
อุณหภูมิในดินสูงเกินไป ไนโตรเจนในดินถูกดึงไปใช6ใน
ปฏิกิริยาย;อยสลายแย;งกับต6นข6าว ดังน้ันการเผาหรือไม;
เผาตอซังข6าวน้ันจําเปSนต6องมีการศึกษาป7จจัย และ
ผลกระทบเพื่อให6เปSนประโยชนMต;อการเพาะปลูกข6าวใน
เวลาต;อมา 
     การศึกษาน้ีจะทําการวิเคราะหMในส;วนของการ
เตรียมพื้นท่ีเพาะปลูกข6าวโดยการเผาตอซังข6าว ซึ่งเปSน
วิธีท่ีสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค;าใช6จ;ายในการเตรียม
พื้น ท่ี เพาะปลูกข6าว ซ่ึงจะทําการศึกษา วิเคราะหM
พ ฤ ติ ก ร ร มขอ ง ไ ฟ ที่ เ กิ ด จ าก กา ร เ ผ า ตอซั ง ข6 า ว 
ประกอบด6วย อัตราการลุกลามของไฟ ซ่ึงพฤติกรรมไฟน้ี
ส;งผลต;อการเจริญเติบโตของอินทรียMวัตถุ และจุลินทรียM
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ในดินอย;างมาก โดยการศึกษาพฤติกรรมไฟจากการเผา
ตอซังข6าวน้ี จะวิเคราะหMว;าป7จจัยใดที่มีผลต;อพฤติกรรม
ไฟท่ีสุด วิเคราะหMจาก ความหนาแน;นของเช้ือเพลิง และ
ความสูงของเช้ือเพลิง จากน้ันจะทําการวิเคราะหMเชิงสถิติ
เบ้ืองต6น โดยจะทําการอธิบายในเน้ือหาต;อไป 
 

2. วิธีการดําเนินการวิจัย 
     ในการศึกษาพฤติกรรมของไฟที่เกิดจากการเผาตอ
ซังข6าว จําเปSนต6องศึกษาทางด6านประเภทหรือวิธีการ
เพาะปลูกข6าวต;างๆ เพื่อนําไปสู;การศึกษาพฤติกรรมของ
ไฟจากการเผาตอซังข6าวในกระบวนการเตรียมการ
เพาะปลูกข6าว 
 

2.1. หลักการและทฤษฎีที่เก่ียวข6อง 
       การเพาะปลูกข6าวจะให6ความสําคัญกับการปลูก
และพื้นที่ท่ีเหมาะสม คือ ในเขตชลประทาน หรือในนา
นํ้าฝนท่ีไม;มีป7ญหาเรื่องนํ้า ควรทํานาดําหรือนาหว;านนํ้า
ตมแผ;นใหม; ส;วนในพื้นท่ีฝนตกน6อย หรือฝนล;า ควรทํา
นาหว;านหรือนาหยอด โดยการเตรียมดินเพื่อเพาะปลูก
ถือว;าเปSนส;วนสําคัญอีกประการหน่ึงในการเพาะปลูก
ข6าว และในการเตรียมพื้นที่น้ันจะข้ึนอยู;กับประเภทของ
การทํานา เช;น นาดํา จะทําการไถดะท้ิงไว6ประมาณ 15 
วัน จึงทําการไถแปร เพื่อกําจัดต6นอ;อนของวัชพืชที่งอก
ข้ึนมาใหม; ในขณะเดียวกันจะทําการเกล่ียปรับระดับ
หน6 า ดิน นาหว; าน นํ้าตมแผ;นใหม;  จะเตรียมพื้นที่
เพาะปลูกโดยเริ่มจากการไถดะท้ิงไว6 15 วัน จากน้ันจึง
ไถแปรทิ้งไว6 7 วัน จากน้ันจะไถแปรอีกครั้ง และคราด
เอาวัชพืชออกให6หมดหรือเหยียบเศษวัชพืชให6อยู;ใต6
โคลน [4] ซึ่งในป7จจุบันการทํานาส;วนใหญ;ทางภาคเหนือ
ของเปSนแบบนาหว;านนํ้าตม แต;ในกระบวนการเตรียม
พื้นที่เพาะปลูกท่ีใช6เวลานา และเกษตรกรต6องการเร;งทํา
รอบการเพาะปลูกให6ได6จํานวนมากต;อป! การเตรียมดิน

จึงใช6วิธีเผาตอซังข6าว เพื่อความรวดเร็วและประหยัด
ค;าใช6จ;ายเรื่องการไถเตรียมดิน 
     การเผาตอซังข6าวก;อนการเพาะปลูกส;งผลกระทบต;อ
ป7ญหาหมอกควันในตัวเมืองเน่ืองจากควันไฟท่ีเกิดจาก
การเผาตอซังข6าวน้ันลอยตัวแต;ไม;สามารถเคล่ือนย6ายไป
ได6ไกล สาเหตุจากความกดอากาศทําหน6าท่ีเหมือน
เพดานท่ีจะกักควันไว6 ซ่ึงในป7จจุบันได6มีการรณรงคM
หลีกเล่ียงการเผาเช้ือเพลิงในช;วงฤดูไฟป9า และปริมาณ
ควันที่เกิดจากการเผาไหม6น้ันจะข้ึนอยู;กับป7จจัยต;างๆ [5]  
เช;น ความช้ืนของเช้ือเพลิง ความเร็วลม และปริมาณ
เช้ือเพลิง เปSนต6น  
     เน่ืองจากกระบวนการถ;ายเทความร6อนน้ีถือเปSน
กลไกหน่ึงของปฎิสัมพันธMระหว;างไฟกับเช้ือเพลิง (Fire-
fuel interaction) ซึ่งมีการรักษาสมดุลระหว;างการ
ถ;ายเทความร6อนกับปริมาณก�าซเ ช้ือเพลิงที่ ได6จาก
กระบวนการไพโรไรซิส (Pyrolysis) ทําให6ป7จจัยต;าง ๆ ที่
มีผลต;อกระบวนการถ;ายเทความร6อนไม;เปSนอิสระต;อกัน 
เช;น ความช้ืนท่ีเพิ่มข้ึนก็อาจจะทําให6ไฟลุกลามเร็วข้ึนได6 
หากปริมาณเช้ือเพลิงมีมากเพียงพอที่จะทําให6ไฟให6
พลังงานความร6อนได6เพียงพอต;อการระเหยความช้ืนจาก
เช้ือเพลิง หรือหากความลาดชันมากพอที่จะทําให6อัตรา
การถ;ายเทความร6อนสูงพอที่จะทําให6อัตราการถ;ายเท
ความร6อนเพียงพอที่จะระเหยความช้ืนได6 ซึ่งท้ังสองกรณี
จะทําให6ปฎิสัมพันธMระหว;างไฟกับเช้ือเพลิงเกิดข้ึนได6 โดย
สมดุลของการถ;ายเทความร6อนจะเกิดข้ึนได6เม่ือไฟแรง
เพียงพอ [6] หรือความช้ืนก็มีโอกาสท่ีจะทําให6ไฟแรงข้ึน
ได6 
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     จากความซับซ6อนและไม;เปSนอิสระต;อกันของป7จจัย
ต;างๆ ทําให6ค;ากําลังสองของสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธM

พหุคูณ (
2r ) ซึ่งเปSนค;าที่บอกสัดส;วนหรือเปอรMเซ็นตM ท่ี

สามารถอธิบายความผันแปรในสัมพันธMระหว;างตัวแปร
ต6นและตัวแปรตามในสมการถดถอย [7] ดังแสดงใน
สมการท่ี 1 สามารถใช6ช้ีว;าป7จจัยใดมีผลต;ออัตราการ
ลุกลามของไฟในการเผาตอซังข6าวมากที่สุด โดย

, , , ,i ir n x x y แ ล ะ  y  ห ม า ย ถึ ง  ค; า สั ม ป ร ะ สิ ท ธ์ิ
สหสัมพันธMอย;างง;าย จํานวนข6อมูล ตัวแปรต6นใด ๆ 
ค;าเฉล่ียของตัวแปรต6น ตัวแปรตามใดๆ และค;าเฉล่ียของ
ตัวแปรตาม ตามลําดับ  
 

2.2. ข้ันตอนการศึกษา  
       ในการศึกษาป7จจัยที่มีผลต;อพฤติกรรมไฟท่ีเกิดจาก
การเผาตอซังข6าว ซึ่งในที่น้ีคืออัตราการลุกลามจะทําการ
ลดป7จจัยต;างๆในการศึกษา เน่ืองจากป7จจัยอ่ืนเช;น
ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ทําการศึกษาเปSนพื้นที่ราบ
ตลอดบริเวณความชันจึงมีค;าใกล6เคียงกัน ความช้ืนของ
เช้ือเพลิง และลักษณะภูมิอากาศมีค;าใกล6เคียงกันมาก 
เน่ืองจากบริเวณท่ีทําการศึกษาไม;ห;างกัน ดังน้ันจะ
ทําการศึกษาป7จจัยของลักษณะเช้ือเพลิงอย;างเดียว ซึ่ง
จะประกอบไปด6วยความหนาแน;นเช้ือเพลิง (กิโลกรัมต;อ
ตารางเมตร) และความสูงของเช้ือเพลิง (เซนติเมตร) ใน
ข้ันตอนการศึกษาจะทําการเก็บข6อมูลเพื่อวิเคราะหMผล
จาก 2 วิธีการ คือ 1. การทดลองในภาคสนาม และ 2. 
การทดลองในภาคสนามแบบจําลองการเกิดไฟ โดยมี
ข้ันตอนดังน้ี  

       1. ข้ันตอนการเก็บข6อมูลพฤติกรรมไฟ การเก็บ
ข6อมูลพฤติกรรมไฟจะทําการเก็บข6อมูล 3 ประเภท คือ 
ภูมิประเทศ ลักษณะเช้ือเพลิง และสภาพอากาศ [8] โดย
ข6อมูลบางส;วนสามารถวิเคราะหMจากภาพถ;ายดาวเทียม
ของหน;วยงานรัฐ เว6นแต;ลักษณะเช้ือเพลิง โดยจะต6องมี
การเก็บข6อมูลจากภาคสนามประกอบด6วย ความหนา 
และปริมาณ ของเช้ือเพลิง (ซังข6าว) จึงทําการกระจาย
พื้นท่ีเ ก็บข6อมูลท่ัวพื้นท่ีภาคสนาม ซ่ึงข6อมูลเหล;า น้ี
สามารถนํามาเปSนข6อมูลตัวแทนของท้ังพื้นท่ีได6 โดย
แบ;งเปSน 5 จุดย;อยของแต;ละแปลงนา  ดังแสดงในรูปที่ 
1 โดยจุดเหลืองในรูปแสดงตําแหน;งการกระจายพื้นที่
เก็บข6อมูลโดยแต;ละตําแหน;งจะมีจุดเก็บข6อมูลย;อย 5 จุด
ย;อย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 แปลงเก็บข6อมูลในภาคสนาม 
 

       การเก็บข6อมูลลักษณะเช้ือเพลิงจะประกอบด6วย
ข6อมูลหลายอย;างได6แก; 
       1. ความสูงของเช้ือเพลิง ทําได6โดยการใช6ไม6
บรรทัดวัดความสูงของเช้ือเพลิงที่อยู;ในกรอบเก็บข6อมูล
ขนาด 1 เมตร × 1 เมตร เพื่อหาค;าเฉล่ียความสูงของ
เช้ือเพลิงในกรอบข6อมูลน้ัน 
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       2. ปริมาณ โดยนําเช้ือเพลิงในกรอบเก็บข6อมูล
ขนาด 1 เมตร × 1 เมตร ใส;ถุงพลาสติกเพื่อนํามาช่ังหา
นํ้าหนัก จากน้ันจะทําการนําเช้ือเพลิงไว6ตําแหน;งเดิม 
       3. อัตราส;วนพื้นท่ีผิวต;อปริมาณ คํานวณได6จาก
สมการท่ี 2 กําหนดค;า D คือความหนาของใบไม6, s คือ
พื้นที่ผิวของเช้ือเพลิง, V คือปริมาตรของเช้ือเพลิง และ r 
คือความยาวรัศมีของเช้ือเพลิง 

                    

π

π
= =

2

2

2 2s r

V r D D                    (2) 
 

       4. ค;าความร6อนสูง ใช6ค;าความร6อนของเช้ือเพลิงใน
ลักษณะฟางข6าว [9] คือ 3,260 แคลอรี่ต;อกรัม  
 

       การเก็บข6อมูลพฤติกรรมไฟจะมีวิธีการดังน้ี 
       1. จุดไฟเปSนแนวยาวด6านใดด6านหน่ึงของขอบนา
ข6าว ดังแสดงในรูปที่ 2 โดยต้ังฉากกับทิศทางการลุกลาม
ของไฟ โดยต6องเริ่มจุดให6ลามพร6อมกันทั้งแนว ซึ่งใน
ช;วงแรกไฟจะยังลุกลามด6วยอัตราไม;คงท่ี 
 

 
 

รูปท่ี 2 การจุดไฟท่ีมีลักษณะเปSนแนวยาว 
 

       2. ต6องสังเกตว;าอัตราการลุกลามคงที่แล6วจึง
สามารถเก็บข6อมูลได6  

       3. เก็บข6อมูลจากระยะการลุกลามในช;วงท่ีมีอัตรา
การลุกลามคงที่ พร6อมท้ังทําการจับเวลาการลุกลาม
ในช;วงน้ัน เพื่อนํามาหาอัตราการลุกลามของไฟ (R) ดัง
แสดงในสมการที่ 3  
 

               

ระยะทางลุกลามของไฟ
R

เวลาในการลุกลาม
=

                (3) 
 

       2. ข้ันตอนการจําลองพฤติกรรมไฟ ในการศึกษาน้ี 
ส;วนของการจําลองจะใช6โปรแกรม FARSITE (Fire Area 
Simulator) จําลองการเกิดไฟบนผิวดินเท;าน้ัน โดย
สมการที่ใช6ในการคํานวณอัตราการลุกลามของไฟจะ
อาศัยสมการของ Rothermel ดังแสดงในสมการที่ 4 
[10] 
 

                     

( )ξ +Φ +Φ
=

ρ ε
R w s

b ig

I 1
R

Q             (4) 
 

โดย R, ξ, Фw, Фs, ρb, ε, Qig และ IR หมายถึง 
อัตราการลุกลาม ความรุนแรงของปฏิกิริยา ฟลักซMของ
การลุกลาม สัมประสิทธ์ิลม สัมประสิทธ์ิความชัน ความ
หนาแน;นของเช้ือเพลิง ประสิทธิผลการให6ความร6อน 
และความร6อนในการจุดไฟ ตามลําดับ 
       ในการคํ านวณเพื่ อแสดงผลของโปรแกรม 
FARSITE จําเปSนต6องอาศัยข6อมูล 3 ส;วนคือ ข6อมูล
เช้ือเพลิง ลักษณะภูมิประเทศ และลักษณะภูมิอากาศ 
[11] ซึ่งต6องเปSนข6อมูลราสเตอรM (Raster) ท่ีมีไม;น6อยกว;า 
5 ช้ัน ประกอบด6วย ความสูง มุมรับแดด ความชัน 
ลักษณะเช้ือเพลิง และความหนาแน;นเรือนยอด [12] 
โดยข6อมูลทางกายภาพของเช้ือเพลิงจะถูกเก็บมาจาก
ภาคสนาม ส;วนข6อมูลลักษณะภูมิประเทศจะอาศัยข6อมูล
ความสูงของพื้นท่ี (Digital Elevation Model, DEM) ที่
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มีความละเอียด 30 เมตร ในบริเวณพื้นท่ีเพาะปลูกข6าว 
บ6านบ;อพระ ตําบลป9า เซ; า  อํา เภอเมือง  อุตรดิตถM 
ส;วนข6อมูลลักษณะสภาพอากาศและลมเฉล่ียรายวัน 
ในช;วงระยะเวลาท่ีทําการทดลองภาคสนามจะนํามาจาก
ศูนยMอุตุนิยมวิทยา อําเภอเมือง อุตรดิตถM [13] 
 

3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
    จากการเก็บข6อมูลในพื้นที่ภาคสนาม และแบบจําลอง 
ข6อมูลจะประกอบไปด6วย ความหนาแน;นของเช้ือเพลิง 
ความสูงของเช้ือเพลิง และอัตราการลุกลามของไฟ  
 

3.1. ข6อมูลจากพื้นที่ทดลอง 
       จากข้ันตอนการเ ก็บข6อมูลดัง ท่ีอธิบายในวิ ธี
ดําเนินงานวิจัยแล6วน้ัน ข้ันต;อมาจะนําข6อมูลจากการ
ทดลองมาหาความสัมพันธMของป7จจัยท่ีมีผลต;อพฤติกรรม
ไฟ หรืออัตราการลุกลามของไฟ โดยทําการศึกษา 2 
ป7จจัยคือ ความหนาแน;นเช้ือเพลิง และความสูงของ
เช้ือเพลิง 
 

 
 

รูปที่ 3 ความสัมพันธMระหว;างอัตราการลุกลามและความ
หนาแน;นของเช้ือเพลิงจากการทดลอง 

 

 
 

รูปท่ี 4 ความสัมพันธMระหว;างอัตราการลุกลามและความ
สูงของเช้ือเพลิงจากการทดลอง 

 

       จากการวิเคราะหMหาความสัมพันธMระหว;างป7จจัยทั้ง      
2 กับอัตราการลุกลามโดยวิธีหาค;ากําลังสองของ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธMพหุคูณ (R-Square) พบว;าอัตรา
การลุกลามของไฟจากการเผาตอซังข6าวมีความสัมพันธM
ซ่ึงเปSนผลมาจากความหนาแน;นของตอซังข6าว 81.76 
เปอรMเซ็นตMดังแสดงในรูปท่ี 3 และอัตราการลุกลามของ
ไฟจากการเผาตอซังข6าวมีความสัมพันธMซึ่งเปSนผลมาจาก
ความสูงของตอซังข6าว 56.88 เปอรMเซ็นตM ดังแสดงในรูป
ท่ี 4 
 

3.2. ข6อมูลจากแบบจําลอง 
       เมื่อทําการเก็บข6อมูลทดลองข้ันตอนต;อมาจะทํา
การสร6างแบบจําลองในโปรแกรม เพื่อนํามาเปรียบเทียบ
ข6อมูลกับการทดลองโดยได6ผลดังน้ี 

R² = 0.817
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รูปที่ 5 ความสัมพันธMระหว;างอัตราการลุกลามและความ
หนาแน;นของเช้ือเพลิงจากการจําลอง 

 

 
 

รูปที่ 6 ความสัมพันธMระหว;างอัตราการลุกลามและความ
สูงของเช้ือเพลิงจากการจําลอง 

 

       จากการจําลองการเกิดไฟจากการเผาตอซังข6าว 
และนําข6อมูลมาวิเคราะหMหาความสัมพันธMโดยวิธีหาค;า
กําลังสองของสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธMพหุคูณ (R-Square) 
พบว;าอัตราการลุกลามของไฟจากการเผาตอซังข6าว มี
ความสัมพันธMซ่ึงเปSนผลมาจากความหนาแน;นของตอซัง
ข6าว 69.84 เปอรMเซ็นตM ดังแสดงในรูปท่ี 5 และอัตราการ
ลุกลามของไฟจากการเผาตอซังข6าว มีความสัมพันธMซึ่ง

เปSนผลมาจากความสูงของตอซังข6าว 33.26 เปอรMเซ็นตM 
ดังแสดงในรูปที่ 6 
 

4. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
     ในการศึกษาป7จจัยที่มีผลต;อพฤติกรรมไฟท่ีเกิดจาก
การเผาตอซังข6าว ซ่ึงในที่ น้ี คืออัตราการลุกลาม ได6
ทํ าการ ศึกษาป7จ จัยของ ลักษณะเ ช้ือ เพ ลิง  ซ่ึ งจะ
ประกอบด6วยความหนาแน;นเช้ือเพลิง (กิโลกรัมต;อตาราง
เมตร) และความสูงของเช้ือเพลิง (เซนติเมตร) โดยมี
การศึกษาจาก 2 วิธีการคือ 1) การทดลองในพื้นท่ีศึกษา 
และ 2) การจําลองในโปรแกรมจําลองการเกิดไฟ เพื่อนํา
ผลมาเปรียบเทียบและยืนยันว;าป7จจัยใดมีผลต;ออัตรา
การลุกลามของไฟที่เกิดจากการเผาตอซังข6าวท่ีสุด 
       จากการอ; านค; า กํ า ลั งสองของ สัมประ สิท ธ์ิ
สหสัมพันธMพหุคูณ (R-Square) จากการทดลอง ป7จจัยที่
มีผลต;ออัตราการลุกลามคือ ความหนาแน;นของเช้ือเพลิง 
(กิโลกรัมต;อตารางเมตร) และความสูงของเช้ือเพลิง 
(เซนติเมตร) มีค;าเท;ากับ 0.8176 และ 0.5688 
ตามลําดับ และสําหรับการจําลอง มีค;าเท;ากับ 0.6984 
และ 0.3326 ตามลําดับ ซึ่งเมื่อนําผลการวิเคราะหMของ
การทดลอง และการจําลองมาเปรียบเทียบจะสรุปได6ว;า 
ป7จจัยที่มีผลต;ออัตราการลุกลามของไฟจากการเผาตอซัง
ข6าวท่ีสุดคือความหนาแน;นของเช้ือเพลิง (กิโลกรัมต;อ
ตารางเมตร) ซึ่งเม่ือต6องการลดความรุนแรงของไฟจาก
การเผาตอซังข6าวเพื่อการเตรียมพื้นที่เพาะปลูก ป7จจัย
ทางด6านลักษณะเ ช้ือเพลิงคือ ความหนาแน;นของ
เช้ือเพลิงควรเปSนป7จจัยท่ีต6องให6ความสําคัญที่สุด 
       เพื่อเปSนประโยชนMในการศึกษาต;อไปควรมีการเก็บ
ข6อมูลที่มีความละเอียด จํานวนข6อมูลมากย่ิงข้ึน เพื่อเปSน
ประโยชนMในการวิเคราะหMในภายหลัง 
 

R² = 0.698

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0 0.5 1

อัต
รา

กา
รลุ

กล
าม

 (เ
มต

รต
;อน

าท
ี)

ความหนาแน;นเช้ือเพลิง (กิโลกรัมต;อตารางเมตร)

R² = 0.332

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0 5 10 15 20

อัต
รา

กา
รลุ

กล
าม

 (เ
มต

รต
;อน

าท
ี)

ความสูงเช้ือเพลิง (เซนติเมตร)



วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ป!ท่ี 10 ฉบับท่ี 13 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 

 

 35 

5. กิตติกรรมประกาศ 
    ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถM กรม
อุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุตรดิตถM ชุมชนบ6านบ;อพระ ตําบล
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บทคัดย�อ 
     งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคMในการสร6างชุดสาธิตระบบ
ประจุไฟฟ�าและระบบสตารMทในรถยนตM เพื่อประเมินหา
คุณภาพและประสิทธิภาพของชุดสาธิต  การดําเนินการ
วิจัยได6แบ;งการวิจัยออกเปSนสามส;วน ส;วนแรกเปSนการ
สร6างชุดสาธิตระบบประจุไฟฟ�าและระบบสตารMทใน
รถยนตMและคู;มือการใช6งาน ส;วนท่ีสองหาคุณภาพการ
ออกแบบโดยใช6ผู6 เ ช่ียวชาญจํานวน 10 ท;าน ในการ
ประเมินคุณภาพ ส;วนท่ีสามประเมินประสิทธิภาพของ
ชุดสาธิตระบบประจุไฟฟ�าและระบบสตารMทในรถยนตM
โดยทดสอบใช6งานกับนักศึกษาจํานวน 20 คนและเก็บ
คะแนนแบบทดสอบก;อนเรียนและแบบประเมินหลัง
เรียนเพื่อวิเคราะหMผลด6านประสิทธ์ิภาพ   ผลการวิจัย
พบว;าการประเมินผล ด6านการออกแบบมีคะแนนเฉล่ียท่ี
4.43 ส;วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.26 และผลการทดสอบ
หาประสิทธ์ิภาพของชุดสาธิตท่ี (E1)80.12 /(E2) 89.75 
ซึ่งมากกว;าเกณฑMที่ต้ังไว6ท่ี 80/80 จึงสรุปได6ว;าชุดสาธิต
ระบบประจุไฟฟ�าและระบบสตารMทมีประสิทธ์ิภาพอยู;ใน
เกณฑMท่ีดีมาก 
 

คําสําคัญ: ระบบประจุไฟฟ�า ระบบไฟฟ�ารถยนตM ชุด
สาธิต, ระบบสตารMทรถยนตM 

 
Abstract 
      The purpose of study was to construct and 
evaluate the efficiency of demonstrator of the 
charging system and starting system in Vehicle. 
The research was divided into three parts. The 
first step was construction of the demonstrator 
set. The second part was to create 
questionnaire in evaluating quality of 
demonstrator set and was proved by 9 expert 
persons. The last steps was to evaluate 
efficiency of the demonstrator set by usability 
test with 20 students and pretest  and posttest 
assessments to bring the scores for analyze 
their efficiency. Results showed that of the 
questionnaire were evaluated on the opinion 
of the specialist. There is consensus in the 
assessment 4.43 SD 0.26 and evaluation 
efficiency of the demonstrator set at (E1)80.12 
/(E2) 89.75 which is level defined shows that of 
demonstrator set in charging system and 
starting system in vehicle are designed and 
construct efficiently. 
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1. บทนํา 
     ป7ญหาการจัดการเรียนการสอนด6านอุตสาหกรรม 
ด6านวิศวกรและด6านช;างเทคนิคน้ันมักมีป7ญหาในเรื่อง
ของส่ือการเรียนการสอนด6านปฏิบัติ เพราะส่ือการสอน
เหล;าน้ีมีราคาท่ีสูง บางช้ินส;วนเปSนช้ินส;วนเฉพาะ  การ
ทํางานซับซ6อน และไม;มีบริษัทหรือร6านค6าผลิตออกมา
จําหน;ายจึงทําให6อุปกรณMการสอนเหล;าน้ีขาดแคลน จึง
ต6องมีการพัฒนาการสอนและส่ือการสอนให6เหมาะสม
สอดคล6องกับการใช6ในการสอนและการเปล่ียนแปลงไป
ตาม เทค โนโล ยี สั งคม  ซึ่ ง น โยบายการ ศึกษา ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห;งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 
23 ท่ีระบุว;า “การจัดการศึกษาทั้งในระบบ การศึกษา
นอกระบบ  และการ ศึกตาม อั ธยาศั ย  ต6 อ ง เน6 น
ความสําคัญท้ังความรู6 คุณธรรมกระบวนการเรียนรู6 และ 
บูรณาการตามความเหมาะสมแต;ละระดับการศึกษา
ต;อไป (พระราชบัญญัติการศึกษาแห;งชาติ 2542) [1] 
การจัดการเรียนการสอนเพื่อให6ผู6เรียนมีจินตนาการ
ควบคู;ไปกับการเรียนจําเปSนอย;างย่ิงที่ต6องใช6ส่ือการเรียน
การสอน เพราะส่ือการเรียนการสอนจะเปSนส่ิงเร6าให6เกิด
การตอบสนองได6ชัดเจน ช;วยให6บรรลุวัตถุประสงคMดี
ย่ิงข้ึน [2] กล;าวได6ว;าบุคคลจะเกิดการเรียนรู6 ข้ึนได6ก็
ต;อเม่ือบุคคลน้ันได6ตอบสนองต;อขบวนการของส่ิงเร6า
โดย แสดงพฤติกรรมใหม;ท่ีได6รับจากสถานการณMของ
ขบวนการของส่ิงเร6าหรือส่ิงแวดล6อมของการเรียนรู6น้ัน 
น้ันก็คือส่ือท่ีใช6ในการสอน การจัดการเรียนรู6 ท่ี เน6น
ผู6เรียนเปSนสําคัญโดยเช่ือว;า ผู6เรียนสามารถเรียนรู6และ
สร6างความรู6ด6วยตนเอง ดังน้ันในการจัดการเรียนรู6ของ
ครู จึงต6องคํานึงถึงการเรียนรู6ของผู6เรียนเปSนสําคัญและ

พยายามให6 ผู6 เ รี ยน รู6 ด6 วยการกระทํ า ด6 วยการ จัด
สถานการณMของเรียนรู6ท่ีให6ผู6เรียนมีบทบาทหรือมีส;วน
ร;วมอย;างต่ืนตัว[3] จากท่ีกล;าวมาข6างต6นการจัดการ
เรียนการสอนน้ันจําเปSนต6องมีส่ือการสอนร;วมกับการ
บรรยาย หรือส่ือการสอนท่ีนักศึกษาสามารถศึกษาได6
ด6วยตนเอง ในประกอบการเรียนน้ัน โดยเฉพาะการ
เรียนการสอนด6านวิศวกรรมหรือระบบไฟฟ�าท่ีมีกลไกท่ี
ซับซ6อนและไม;สามารถจับต6องได6  จําเปSนต6องจัดหาส่ือ
เพื่อให6นักศึกษาเข6าใจมีจินตนาการ และเกิดทักษะความ
ชํานาญ  ในรายวิชาที่ศึกษาแต;ส่ือการเรียนการสอนด6าน
ช;างหรือทางช;างยนตMน้ันมีราคาท่ีสูงและไม;มีขายเปSน
เฉพาะ จากป7ญหาดังกล;าวผู6วิจัยจึงแก6ไขป7ญหาด6านการ
สอนในรายวิชาที่เก่ียวกับไฟฟ�าและอิเลคทรอนิกสMใน
รถยนตM และปฏิบัติการทางวิศวกรรมยานยนตM  โดย
ผู6วิจัยได6ศึกษาออกแบบสร6างชุดสาธิตระบบไฟฟ�าท่ีแสดง
ถึงการทํางานของระบบประจุไฟฟ�าและระบบสตารMทใน
รถยนตM ใช6ในการถอดประกอบและทดสอบสาธิตทํางาน
ได6เหมือนในรถยนตMพร6อมหาประสิทธ์ิภาพด6านคุณภาพ
การออกแบบและคุณภาพด6านการเรียนการสอน 
 

2. วิธีดําเนินการวิจัย 
     ในการดําเนินงานวิจัยได6แบ;งออกเปSน 3 ส;วน ส;วน
แรกเปSนการออกแบบสร6างชุดสาธิตระบบประจุไฟฟ�า
และระบบสตารMทในรถยนตM   ส;วนท่ีสองหาคุณภาพของ
การออกแบบด6านโครงสร6างโดยใช6ผู6เช่ียวชาญ ส;วนท่ี
สามหาประสิทธ์ิของชุดสาธิตโดยกลุ;มนักศึกษาโดยกลุ;ม
ตัวอย;างท่ีใช6ได6แก;นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
วิทยาลัยการอาชีพบางประกง ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันป!ท่ี 2 ท่ียังไม;มีการเรียนเรื่องพื้นฐานไฟฟ�า
รถยนตM เครื่องมือที่ใช6ในการวิจัยได6แก;ชุดสาธิตระบบ
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ประจุไฟฟ�าและสตารMทในรถยนตM, แบบประเมินด6าน
คุณภาพด6านการออกแบบและแบบประเมินวัดผล   
 

2.1. การสร6างชุดสาธิตระบบประจุไฟฟ�าและสตารMทใน
รถยนตM 
       โครงสร6างใช6อลูมิเนียมฉากขนาดความกว6าง 1.5 
น้ิว ทําเปSนฐานและโครงสร6าง โดยโครงสร6างมีขนาด
ความกว6าง  40  เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร สูง 
107 เซนติเมตรโดยใช6 วัสดุในท6องถ่ินซึ่ งมีราคาถูก 
จากน้ันติดต้ังอุปกรณMได6แก; ไดชารMจแบบไอซีเร็กกูเร
เตอรM ไดชารMจแบบธรรมดา มอเตอรMสตารM แอมป�มิเตอรM 
โวลMมิเตอรM เร็กกูเลเตอรM ข้ัวต;อสายไฟตัวผู6และตัวเมีย 
และมอเตอรMต6นกําลัง บนชุดสาธิตตามรูปท่ี1 
 
 

 
 

รูปที่ 1 โครงสร6างชุดสาธิตระบบประจุไฟฟ�า
และระบบสตารMทในรถยนตM 

 

2.2. ประสิทธิภาพดานการออกแบบสรางชุดสาธิต 
        2.2.1 การสร6างแบบประเมินด6านคุณภาพในการ
สร6างแบบประเมิน จะออกแบบหัวข6อในการประเมิน
คุณภาพในการออกแบบชุดสาธิต โดยนําหัวข6อประเมิน
ให6ผู6เช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นในหัวข6อ ด6านโครงสร6าง 
ความปลอดภัย คู;มือการใช6งาน การบํารุงรักษา การ

เหมาะสมในการใช6เปSนส่ือการเรียนการ   สอน ฯ 
จํานวน 13 ด6าน โดยแบบประเมินจะทําการปรับแก6ไข
ตามความคิดเห็นของผู6เช่ียวชาญจนมีความคิดเห็นท่ี
สอดคล6องในหัวข6อประเมินไปในทิศทางเดียวกันโดย
พิจารณาค;าดัชนีความสอดคล6อง IOC ซ่ึงในการสร6าง
แบบประเ มินน้ีใช6 ผู6 เ ช่ียวชาญจํานวน 3 คน[4]ที่ มี
ประสบการณMสอนไม;น6อยกว;า10 ป!ในด6านยานยนตMหรือ 
มี ตําแหน;งทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัยและ
วิทยาลัยเทคนิคที่มี การสอนด6 านช; างยนตM ในการ
ตรวจสอบวัดคุณภาพแบบสอบถาม ตามข้ันตอนในรูปท่ี 
2 [5] เมื่อได6แบบประเมินด6านคุณภาพแล6วนําแบบ
ประเมินท่ีได6น้ันสอบถามความคิดเห็นของผู6เช่ียวชาญใน
ด6านการออกแบบชุดสาธิต โดยมีจํานวนผู6เช่ียวชาญใน
การประเมินด6านคุณภาพจํานวน 9 ท;าน ลักษณะของ
แบบประเมิน จะใช6เปSนแบบมาตราส;วนประมาณค;า 
(Rating   Scale) กําหนดค;านํ้าหนักออกเปSน 5 ระดับ 
[6] โดยมีหัวข6อประเมินด6านคุณภาพ 10 ข6อ ชุดสาธิต
สามารถประจุไฟฟ�าและสตารMททํางานได6ตามเง่ือนไข, 
ชุดสาธิตมีแรงจูงใจในการเรียนการสอนมีสัญลักษณMต;าง 
ๆ ชัดเจน คู;มือการใช6งานอ;านเข6าใจได6ง;ายและอธิบายได6
ชัดเจน,ชุดสาธิตมีการจัดวางตําแหน;งติดต้ังของอุปกรณM
เหมาะสม ชุดสาธิตมีลักษณะสอดคล6องกับวัตถุประสงคM
ของการสอน วัสดุอุปกรณMที่ ใช6สร6 างแข็งแรงและ
เหมาะสมถูกต6องตามหลักทางวิศวกรรม รูปแบบขนาด
และนํ้าหนักเหมาะสม  สามารถเคล่ือนย6ายได6สะดวก มี
ความปลอดภัยในการใช6 งาน ชุดสาธิตง;ายต;อการ
บํารุงรักษาและใช6อะไหล;ในท6องถ่ิน 
 
 

 
 

พื้นที่ติดต้ังอุปกรณI 
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รูปที่ 2 แผนภาพการออกแบบหัวข6อในประเมินคุณภาพ 
 

       2.2.2 กลุ;มตัวอย;างผู6เช่ียวชาญ กําหนดกลุ;ม
ผู6 เ ช่ี ย ว ช า ญ จ า ก ส ถ า น ศึ ก ษ า สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น
คณะกร รมการการอา ชีวศึ กษาและอาจารยM ใ น
มหาวิทยาลัยท่ีมีความรู6และประสบการณMการทํางาน
หรือประสบการณMสอนไม;ตํ่ากว;า 10 ป!ด6านช;างยนตM 
จํานวน 10คนทําการประเมินคุณภาพด6านการออกแบบ
ตามแบบประเมินด6านคุณภาพของชุดสาธิตท่ีสร6างคิด 
 

2.3. การหาประสิทธ์ิภาพของชุดสาธิตระบบประจุไฟฟ�า
และระบบสตารMท 
       การหาประสิทธ์ิภาพของชุดสาธิตโดยนําชุดสาธิต
ใช6ในการสอนโดยใช6กับกลุ;มนักศึกษาช้ันป!ที่ 2 ในการใช6
ชุดสาธิตระบบประจุไฟฟ�าและระบบสตารMทในรถยนตMใช6
ในการเรียนการสอน 
       2.3.1 วัสดุอุปกรณMการทดลอง 

   1. ชุดสาธิตระบบประจุไฟฟ�าและระบบ
สตารMทในรถยนตM 

   2. คู;มือการใช6งานชุดสาธิตระบบประจุไฟฟ�า
และระบบสตารMทในรถยนตM 

   3. แบบฝ¡กหัดก;อนเรียนและแบบทดสอบ
หลังเรียน 
       2.3.2 วิธีการทดลอง 

   1. ดําเนินการสอนในเรื่องระบบประจุไฟฟ�า
และระบบสตารMทในรถยนตM โดยใช6ส่ือการสอนแบบเดิม
จนครบเน้ือหายังไม;มีการใช6ชุดสาธิตระบบประจุไฟและ
ระบบสตารMในรถยนตM 

   2. นําแบบทดสอบทดสอบนักศึกษา (E1) 
(ข6อสอบที่ใช6เปSนข6อสอบมาตรฐานสถาบันอาชีวศึกษา) 
โดยการคัดเลือกข6อท่ีมีเน้ือหาตรงกับชุดสาธิต คะแนน
เต็ม 40 คะแนน 
               3. ดําเนินการสอนโดยใช6ชุดสาธิตที่สร6างข้ึน
ในการประกอบการสอนตามแผนการสอนและคู;มือใช6
งานโดยให6นักศึกษาได6ลงมือปฏิบัติใช6งานตามคู;มือท่ี
จัดทําเปSนเวลา 30 นาที  พร6อมทั้งทําการทดสอบหลัง
เรียน (E2) เม่ือการสอนเสร็จส้ิน 
               4. รวบรวมคะแนนท่ีได6เพื่อวิเคราะหMหา
ประสิทธิภาพการทํางานของชุดฝ¡ก 
 

2.4. การวิเคราะหMข6อมูล 
       การวิเคราะหMผลการประเมินเพื่อหาคุณภาพการ
สร6างและออกแบบชุดสาธิตระบบประจุไฟฟ�าและ
สตารMทในรถยนตM จากผู6เช่ียวชาญจํานวน 10คนโดยนํา
คะแนนจากแบบประเมินมาวิเคราะหMผลโดยใช6สูตรคือ 
 

           � = 
∑�
�

                             (1) 
 

            � คือค;าเฉล่ีย        

        ∑� คือผลรวมของคะแนน 
              N คือจํานวนผู6ประเมิน 

ผ;าน 

ไม;ผ;าน
หาค;า IOC 

ออกแบบหัวข6อ

แบบประเมินคุณภาพด6านการออกแบบ 

ผู6เช่ียวชาญ

แบบประเมิน

ปรับปรุงแก6ไข 
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โดยใช6สถิติการวิเคราะหMข6อมูลดังน้ีการหาค;าคะแนน
เฉล่ียระดับความคิดเห็นของผู6เช่ียวชาญและค;าเบ่ียงเบน
มาตรฐานของคะแนนผู6เช่ียวชาญโดยกําหนดเกณฑMการ
แปลความหมายเพื่อจัดระดับค;าเฉล่ียเปSนช;วง 5 ระดับ 
        ค;าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 กําหนดให6อยู;ในเกณฑMมาก
ที่สุด         
        ค;าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 กําหนดให6อยู;ในเกณฑMมาก 
        ค;าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 กําหนดให6อยู;ในเกณฑMปาน
กลาง           
        ค;าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 กําหนดให6อยู;ในเกณฑM
พอใช6 
        ค;าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 กําหนดให6อยู;ในเกณฑM
ปรับปรุง  
การหาค;าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนผู6เช่ียวชาญ [7] 
 

SD =  
�∑(���̅)


(���)
                  (2) 

 
     เม่ือ SD คือค;าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน  
        X  คือ ค;าคะแนนของผู6เชียวชาญแต;ละคน 

        � คือ ค;าคะแนนเฉล่ียทั้งหมด   
             N คือ จํานวนผู6เช่ียวชาญท้ังหมด 
การหาค;าดัชนีความสอดคล6องตามสมมติฐานของการ
วิจัย 
 

         IOC = ΣR                        (3) 
                                      N 
 

เม่ือIOCคือ ค;าดัชนีความสอดคล6องตามสมมติฐานของ
การวิจัย 

        ΣR คือ ค;าผลรวมของคะแนนจากผู6เช่ียวชาญ 
           N  คือ จํานวนผู6เช่ียวชาญ 

การคํานวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
 

 
100

1

1 ×=

∑

A

N

X

E    (4)

   
     เม่ือ 1E คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

        1X∑ คือ คะแนนรวมจากการทําแบบฝ¡กหัด
หรือกิจกรรมในระหว;างเรียนของผู6เรียนทุกคน 

        N คือ จํานวนผู6เรียน 

        A  คือ คะแนนเต็มของแบบฝ¡กหัดหรือกิจกรรม
ในระหว;างเรียน    
 

การคํานวณหาประสิทธิภาพของผลลัพธM (E2) 
 

100

2

2 ×=

∑

B

N

X

E                             (5) 

    
     เม่ือ 2E คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธM 

        2X∑ คือ คะแนนรวมจากการทําแบบทดสอบ
หลังเรียนของผู6เรียนทุกคน 

        N คือ จํานวนผู6เรียน 

        B คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
 

3. ผลการวิจัย 
3.1. ผลของการสร6างชุดสาธิตระบบประจุไฟฟ�าและ
ระบบสตารMท  
      ชุดสาธิตจะประกอบด6วยอัลเทอรMเนอเตอรMจํานวน
สองตัวเปSนแบบ แบบไอซีเรกกูเรเตอรM และแบบธรรมดา
มีต6นกําลังการทํางานโดยมอเตอรMขนาด ¼ แรงม6าและ
เฟ£องทดเพิ่มรอบ ขับให6อัลเทอรMเนเตอรMทํางานและมีการ
ประจุไฟฟ�าเข6าแบตเตอร่ีโดยดูจากโวลMตมิเตอรMและ
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แอมป�มิเตอรMบนแผงไฟฟ�า แผงไฟฟ�ามีกา
ไฟฟ�า ข้ัวต;อสาย ตามรูปด6านล;าง เพื่อ
สายไฟฟ�าตามวงจรในใบงาน และมี
สตารMทพร6อมระบบสตารMทเข6ากับชุดสาธิต
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 แสดงโครงสร6างของชุดสาธิตระบบ
และระบบสตารMท 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

โวลตMมิเตอรM 

แอมป�มิเตอรM เร็ก

แผงติดต้ังวงจรและอุปกร

อัลเทอรMเนอเตอรM มอเตอ
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�ามีการติดต้ังอุปกรณM
 เพื่อให6นักศึกษาต;อ
ละมีติดต้ังมอเตอรM

ธิต 

ระบบประจุไฟฟ�า 

รูปที่ 4 แสดงอุป

3.2. ผลการหาประสิทธิภาพ
       3.2.1 ผลการสร6างแบ
ออกแบบของชุดสาธิต ซึ่งก
3 ท;าน มีความคิดเห็นท่ีสอ
ด6านคุณภาพของการออกแบ
0.90 ซึ่งมากกว;า 0.5 สูงกว;า
อยู;ในเกณฑMท่ีดีมาก 
       3.2.2 ผลการหาคุณภ
สาธิต จํานวน 10 ด6าน โดย
ซึ่งได6ผลการประเมินตามรูป
คุณภาพได6ค;าเฉล่ียทุกด6านท
คุณภาพของชุดสาธิตระบบป
อยู;ในระดับดีมากตามภาพด6า

รูปท่ี 5 ผลกา
ขอ

 

เร็กกูเรเตอรM 

ุปกรณM

อเตอรMสตารMท 

แบตเตอรี่ 

สวิท

กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 

 
 
 
 
 

 
 

ดงอุปกรณMที่ติดต้ังบนชุดสาธิต  
 

ิภาพด6านการออกแบบ 
6างแบบประเมินคุณภาพด6านการ
 ซึ่งกําหนดใช6ผู6เช่ียวชาญจํานวน 
ที่สอดคล6องกันในหัวข6อประเมิน
กแบบของชุดสาธิต ซึ่งมีค;า IOC 
ูงกว;าเกณฑMมาตรฐานที่กําหนดไว6

คุณภาพด6านการออกแบบของชุด
 โดยใช6ผู6เช่ียวชาญจํานวน 10คน 
มรูปที่ 5 พบว;าการประเมินด6าน
นท่ี 4.43 SD 0.26 สรุปได6ว;า

ะบบประจุไฟฟ�าและระบบสตารM
าพด6านล;าง 

 
 

ผลการคะแนนด6านคุณภาพ 
ของชุดสาธิต 

สวิทซMกุญแจ 
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จากรูปท่ี 5 หัวข6อในการประเมินด6านคุณภาพด6านการ
ออกแบบท่ีผ;านการสร6างโดยสอบถามความคิดเห็นจาก
ผู6เช่ียวชาญในสาขาวิชายานยนตM มีจํานวน10 ข6อคือ ชุด
สาธิตสามารถประจุไฟฟ�าและสตารMทได6ตามเง่ือนไข, ชุด
สาธิตมีแรงจูงใจในการเรียนการสอนมีสัญลักษณMต;างๆ
ชัดเจน, คู;มือการใช6งานอ;านเข6าใจได6ง;ายและอธิบายได6
ชัดเจน, ชุดสาธิตมีการจัดวางตําแหน;งติดต้ังของอุปกรณM
เหมาะสม, ชุดสาธิตมีลักษณะสอดคล6องกับวัตถุประสงคM
ของการสอน, วัสดุอุปกรณMที่ ใช6สร6างแข็งแรงและ
เหมาะสมถูกต6องตามหลักทางวิศวกรรม, รูปแบบขนาด
และนํ้าหนักเหมาะสม, สามารถเคล่ือนย6ายได6สะดวก, มี
ความปลอดภัยในการใช6งาน, ชุดสาธิตง;ายต;อการ
บํารุงรักษาและใช6อะไหล;ในท6องถ่ิน ตามลําดับ  
 

3.3. ผลการหาประสิทธ์ิภาพของชุดสาธิตระบบประจุ
ไฟฟ�าและระบบสตารMทในรถยนตM 
        ผลการทดสอบเมื่อนําชุดสาธิตทดสอบใช6ในการ
เรียนการสอนกับนักศึกษาช้ันป! 2 ได6ผลการทดสอบตาม
ตารางท่ี 1 ดังน้ี 

 

ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิทธ์ิภาพชุดสาธิตกับ
กลุ;มทดลอง 
 

รายการ N ΣX คะแนน
เต็ม 

ร6อยละ 

แบบฝ¡กหัดก;อนเรียน 20 641(A) 800 80.12(E1) 
แบบทดสอบ 20 718(B) 800 89.75(E2) 

 

จากตารางที่  1 พบว;าคะแนนที่ ได6  80.12/89.75 
มากกว;าเกณฑMท่ีต้ังไว6ที่ 80/80 สรุปได6ว;าชุดสาธิตมี
ประสิทธ์ิภาพในการใช6งานได6 ดีสําหรับการสอนใน
รายวิชาไฟฟ�ารถยนตM 
 

 

4. สรุปผลการวิจัย 
    จากการสร6างชุดสาธิตระบบประจุไฟฟ�าและระบบ
สตารMทในรถยนตMเพื่อแก6ไขป7ญหาในเรื่องของอุปกรณMที่มี
ราคาสูงและเพื่อลดความซับซ6อนง;ายต;อการศึกษา 
พบว;าผลการวิจัยด6านประสิทธิภาพการออกแบบสร6าง
น้ันผลเฉล่ียทุกด6านอยู;ในเกณฑMท่ีดี (4.43 SD 0.26 ) 
และผลการทดสอบหาประสิทธ์ิชุดสาธิตจากตารางท่ี 1 
พบว;าคะแนนที่ได6 80.12/89.75 มากกว;าเกณฑMท่ีต้ังไว6ท่ี 
80/80 จึงสรุปได6ว;าชุดสาธิตมีคุณภาพในการใช6งานใน
ระดับดีมาก 
 

5. อภิปรายผลวิจัย 
    1. ผลการประเมินเพื่อหาคุณภาพด6านการออกแบบ
ชุดสาธิตระบบประจุไฟฟ�าและระบบสตารMทในรถยนตM 
โดยความผู6เช่ียวชาญจํานวน 10 ท;านในการประเมินชุด
สาธิต พบว;าความคิดเห็นของผู6เช่ียวชาญมีความคิดเห็น
ด6านคุณภาพของชุดสาธิตในแต;ละด6านเฉล่ียเปSนคะแนน
ที่ 4.43 SD 0.26 ซึ่งอยู;ในระดับดี ซึ่งสอดคล6องกับ นิ
รันดรM ใจบุญ [4] ได6ทําการศึกษาการสร6างและหา
ประสิทธ์ิภาพชุดฝ¡กพวงมาลัยพาเวอรM ไฟฟ�าซึ่งผล
ประเมินของผู6เช่ียวชาญ ด6านการออกแบบและด6านคู;มือ
มีค;าคะแนนเฉล่ีย 4.50 ซ่ึงอยู;ในระดับดีมาก 
    2. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดสาธิตระบบประจุ
ไฟฟ�าและระบบสตารMทในรถยนตMที่ได6สร6างข้ึนมีประสิทธ์ิ
ภาพ 80.12/89.75ซึ่งมีผลการวิจัยที่สอดคล6องกับ
งานวิจัยของชาญชัย ทองประสิทธ์ิ[8] ที่มีประสิทธ์ิภาพท่ี 
82.19/81.23 และงานวิจัยของ ตะวัน ทองสรรคM, พีระ
พล ศริวงศM [9] ผลของประสิทธ์ิภาพ77.25/77.13 ซึ่งสูง
กว;าในเกณฑMท่ีต้ังไว6ตามสมติฐานสรุปได6ว;าชุดสาธิตมี
ประสิทธ์ิภาพที่ดี 
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6. กิตติกรรมประกาศ 
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ที่ให6คําแนะนําในการทํางานวิจัย 
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การปรับปรุงประสิทธิภาพงานบํารุงรักษาเคร่ืองจักรสายการผลิตชิ้นส�วน  
GEAR KICK SPINDLE รุ�น KZL 
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A Case Study of Auto Part Production Industries 

 

เษกสรร สิงหIธนู จักรพันธI ปw�นทอง ไพฑูรยI ขจรวุฒินันทชัย และ นิติกร ทุมประสิทธ์ิ 

Seksan Singthanu, Jakaphan Pinthong, Paitoon Kajonwutnuntharchai , 
and Nitikon Thumprasit   

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรI  

email: ssc.sek@gmail.com 
 
บทคัดย�อ 
     การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคMเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานของเครื่องจักรสายการผลิต GEAR KICK 
SPINDLE รุ;น KZL และจัดทํามาตรฐานการบํารุงรักษา
เชิงป�องกัน โดยมีการสร6างเครื่องมือมาตรฐานเพื่อใช6ใน
การ ดํา เ นินงาน ท่ีประกอบไปด6วย ใบตรวจสอบ
เครื่องจักรประจําวัน ใบแผนงานบํารุงรักษาเครื่องจักร 
ใบแจ6งซ;อมเครื่องจักร ใบบันทึกการซ;อมเครื่องจักร เพื่อ
ใช6ในการตรวจสอบสภาพเครื่องจักร การดําเนินงานวิจัย
เริ่มจากการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรประจําวัน เม่ือ
พบส่ิงผิดปกติจะต6องมีการเขียนใบแจ6งซ;อมและแจ6งช;าง
ให6ทําการแก6ไขโดยทันที ในการตรวจสอบเครื่องจักรจะ
พิจารณาจากแผนงานบํารุงรักษาตามระยะเวลาท่ีได6
กําหนดไว6 การเขียนใบแจ6งซ;อมและใบบันทึกการซ;อมจะ
ใช6เพื่อบันทึกประวัติในการซ;อมบํารุงเครื่องจักร  
     ผลการวิจัยพบว;า อัตราการเดินเคร่ืองจักรหลังการ
ปรับปรุงมีค;าอยู;ที่ร6อยละ 95 เพิ่มข้ึนจากเดิมร6อยละ 8 
ประสิทธิภาพการเดินเครื่องจักรหลังการปรับปรุงมีค;า 

 
ร6อยละ 89 เพิ่มข้ึนจากเดิมร6อยละ 10 อัตราคุณภาพ
หลังจากการปรับปรุงมีค;าร6อยละ 97 เพิ่มข้ึนจากเดิม
ร6อยละ 2 และค;าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรหลัง
การปรับปรุงมีค;าเท;ากับร6อยละ 82 เพิ่มข้ึนจากเดิม  
ร6อยละ 17 
 

คําสําคัญ: เครื่องจักร บํารุงรักษา  ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 
 

Abstract  
     The objectives of this research were aimed 
to increase the efficiency of assembly line 
machine of model KZL Gear Kick Spindle Part 
and prepare preventive maintenance standards 
by creating a standard tool for operation. The 
standard tools include daily check sheet, 
machine maintenance scheme, repair invoice 
and maintenance record. The research 
conduction started from daily machine checks. 
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When malfunction was found out, writing a 
repair invoice and reporting to repairman was 
urgently requested. For machine check, it 
would be considered from machine 
maintenance scheme which specified the fixed 
date. Concerning repair invoice and 
maintenance record, they were used for data 
record of engine maintenance.   
     The result revealed that the rate of 
machine run after improvement was at 95 per 
cent, increasing for 8 per cent.  Efficiency of 
machine run after improvement was at 89 per 
cent, increasing for 10 per cent. Also, quality 
rate of machine run after improvement was at 
97 per cent, increasing for 2 per cent. Lastly, 
overall effectiveness of machine run after 
improvement was at 82 per cent, increasing for 
7 per cent. 
 

Keywords: Machin, Maintenance, Efficiency, 
Effectiveness 
 

1. บทนํา 
     ศูนยMวิจัยกสิกรไทย [1] ได6แสดงข6อมูลและให6ความ
คิดเห็นว;าอุตสาหกรรมยานยนตMไทยกําลังขับเคล่ือน
ท;ามกลางกระแสการเป|ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ี
จะเช่ือมโยงเอเชียตะวันออกเฉียงใต6ให6เปSนฐานการผลิต
และเปSนตลาดเดียวท่ีช;วยดึงดูดเงินทุนต;างชาติและตลาด
เกิดใหม; ล6วนเปSนโอกาสให6กับผู6ผลิตอะไหล; ช้ินส;วน
ประกอบ และส;งออกยานยนตM จําต6องหันมาพิจารณา
ความพร6อม และเสริมสร6างฝ!มือแรงงานเพื่อพัฒนา
ปรับปรุง ซ่ึงเปSนการสร6างโอกาสเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข;งขันด6านเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมยานยนตMใน
ประเทศไทย บริษัทผู6ผลิตช้ินส;วนยานยนตMที่มีการ
แข;งขันกัน [2] จําจะต6องใช6เทคโนโลยีที่ ทันสมัยและ
เตรียมความพร6อมของเคร่ืองจักรให6มีประสิทธิภาพสูงสุด 
เพื่อให6ต6นทุนการผลิตท่ีตํ่าสุด การปฏิบัติงานด6วยความ
ปลอดภัยสูงสุด และที่ สําคัญต6องมีการพัฒนาอย;าง
ต;อเน่ืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตรวมถึงการ
แก6ป7ญหาในการผลิต  
     การจัดการระบบบํารุงรักษาเปSนวิธีหน่ึง [3] ที่
สามารถเพิ่มค;าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร อัน
ได6แก; กิจกรรมการบํารุง รักษาเชิงทวีผลท่ีทุกคนมีส;วน
ร;วม (TPM) การจัดทําแผนบํารุงรักษา (PM) รวมถึงการ
ใช6ความรู6ด6านวิศวกรรมศาสตรM เพื่อช;วยในการแก6ไข
ปรับปรุงเครื่องจักรหรืออุปกรณMท่ีมีป7ญหาเพื่อลดการ
สูญเสียด6านอัตราการเดินเครื่องจักรและลดจํานวนอัตรา
ของเสียผลิตภัณฑMที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิต ดังน้ัน 
เพื่ อหาแนวทางในการบริหาร จัดการระบบการ
บํารุงรักษาเครื่องจักร จะต6องมีความเข6าใจและสามารถ
ควบคุมป7ญหาท่ีจะเกิดข้ึนกับเครื่องจักรให6ได6บริษัทส;วน
ใหญ;จะประสบป7ญหาในเร่ืองการส;งสินค6าไม;ทันกําหนด
เน่ืองจากหลายสาเหตุ ได6แก; เครื่องจักรเสียบ;อยทําให6
เ สีย เวลาในการตรวจสอบหรื อซ;อมแซม เพื่ อ ให6
เ ค รื่ อ ง จักรสามา รถก ลับมา ทํ า งานได6 อย; า ง เ ต็ม
ประสิทธิภาพดังเดิม ดังน้ัน บริษัทผู6ผลิตช้ินส;วนยานยนตM 
จึงต6องหาแนวทางและวิธีต;างๆ เพื่อจะดําเนินงานด6าน
การ บํารุ ง รักษาเครื่ อ ง จักร  และสร6 า ง ระบบการ
บํารุ งรักษาเพื่อป�องกันความเสียหายท่ีเ กิดข้ึนกับ
เครื่องจักร  
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2. วิธีการศึกษา 
2.1. การศึกษาป7ญหา 
       เ ริ่ มจากการ ศึกษาข6 อ มูลทั่ ว ไปของโ รงง าน
กรณีศึกษา ได6แก;จํานวนและชนิดเครื่องจักร ลักษณะ
การทํางานของเครื่องจักรและอุปกรณMที่มีการใช6งานใน
กระบวนการผลิต จากน้ันทําการเก็บข6อมูลด6วยการ
บันทึกก;อนนําไปวิเคราะหMถึงสภาพป7ญหาท่ีเกิดข้ึน 
เพื่ อให6ทราบถึง  จํานวนครั้ ง ท่ี เครื่ อง จักรมีป7ญหา 
ระยะเวลาการเดินเครื่องจักรโดยเฉล่ียก;อนเกิดความ
เสียหาย และค;าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรใน
สายการผลิต รวมถึง มาตรฐานการตรวจสอบเคร่ืองจักร
ที่ดําเนินการอยู; ณ ป7จจุบัน จากภาพท่ี 1 แสดงถึง
ข้ันตอนการผลิตช้ินส;วนอะไหล; รุ;น KZL 
 

 
 

ภาพที่ 1 ข้ันตอนการผลิตช้ินส;วน GEAR KICK 
SPINDLE รุ;น KZL 

 

จากภาพที่ 2 แสดงถึงข้ันตอนการไหลของงานช้ินงานท่ี
ทําการผลิต 
 

 
 

ภาพท่ี 2 การไหลของงานสายการผลิต  
GEAR KICK SPINDLE  

 

จากภาพท่ี 3 และ 4 แสดงถึงลักษณะช้ินงาน GEAR 
KICK SPINDLE รุ;น KZL ก;อนและหลังการข้ึนรูปเพื่อ
นําไปเปSนช้ินส;วนประกอบในรถยนตMต;อไป   
 

 
 

ภาพที่ 3 ช้ินงาน GEAR KICK SPINDLE รุ;น KZL  
ก;อนข้ึนรูป 

 

 
 

ภาพที่ 4 ช้ินงาน GEAR KICK SPINDLE รุ;น KZL  
หลังการข้ึนรูป 

 

จากภาพท่ี 3 และ 4 แสดงถึงช้ินงานท่ีผ;านกระบวนการ
แปรรูปแล6ว ซึ่งจะมีลักษณะทางกายภาพเปSนช้ินส;วน
ตามมาตรฐานกําหนด 
(ที่มา: บริษัทกรณีศึกษาในกลุ;มอุตสาหกรรมผู6ผลิต
ช้ินส;วนยานยนตM, 28 ตุลาคม 2557) 
     จากการศึกษาข6อมูลการผลิตพบว;า เคร่ืองจักรท่ีมี
ป7ญหาจะเปSนเครื่องกลึง CNC ที่มีข้ันตอนการทํางานที่
ต;อเน่ืองกัน 2 เครื่องได6แก; เครื่องกลึง 1 และกลึง 2 ส;วน
เครื่องขัดครีบจะแยกการทํางานเปSนอิสระไม;ได6ทํางาน
ต;อเน่ืองจากงานกลึง จากตารางท่ี 1 แสดงถึงป7ญหาที่
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เกิดข้ึนในแต;ละเดือนที่เครื่องจักรเสียหาย การส;งงาน
ล;าช6า และยอดการส่ังผลิตท่ีลดลง เน่ืองจากสาเหตุ
เครื่องจักรขัดข6องขณะทําการผลิต  
 

ตารางท่ี 1 สถิติป7ญหาที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิต 
 

เดือน 
( พ.ศ.2557 ) 

เคร่ืองจักรเสีย 
(ครั้ง) 

ส;งงานล;าช6า (คร้ัง) ยอดสั่งผลติ 
(ชิ้น) 

มิถุนายน 6 5 450 

กรกฎาคม 5 4 280 

สิงหาคม 7 5 390 

กันยายน 5 3 260 

เฉลี่ย 5.75 4.25 345 
 

ตารางที่ 2 แสดงข6อมูลบันทึกเวลาการทํางานของ
เครื่องจักร  
 

เดือน 
(พ.ศ.2557) 

วันทํางาน 
(วัน) 

เวลาทํางาน 
(นาท/ีวัน) 

 

เวลาหยุดตาม
แผน 
(นาท)ี 

เวลารับภาระ
งาน (นาท)ี 

มิถุนายน 25 24,000 1,500 22,500 

กรกฎาคม 27 25,920 1,620 24,300 

สิงหาคม 25 24,000 1,500 22,500 

กันยายน 26 24,960 1,560 23,400 
 

หมายเห ตุ : คิดเวลาการทํางาน (Loading Time) 
สําหรับงานกลึงต;อเน่ืองจํานวน 2 เคร่ือง ในเวลาทํางาน 
8 ช่ัวโมง ต;อ วัน 
จากตารางท่ี 2 แสดงถึงเวลาในการทํางานในแต;ละเดือน
สําหรับเครื่องกลึงท่ีทําการผลิตต;อเน่ืองกันจํานวน 2 
เครื่อง โดยได6กําหนดช;วงเวลาทํางานไว6ท่ี 8 ช่ัวโมงต;อวัน 
และเวลาหยุดตามแผนในแต;ละวันเท;ากับ 30 นาที ซ่ึงใน
แต;ละเดือนจะมีวันทํางานที่ไม;เท;ากัน จากน้ันนําเวลาท่ี
กําหนดน้ีไปคํานวณหาเวลารับภาระงาน ดังข6อมูลท่ี
แสดงท6ายตารางท่ี 2  
 

ตารางท่ี 3 แสดงข6อมูลอัตราการเดินเครื่องจักร 
(Availability) สําหรับเคร่ืองกลึง CNC จํานวน 2 เครื่อง
ที่ใช6ในการผลิต 
 

เดือน 
พ.ศ.2557 

เวลา
รับภาระ

งาน (นาท)ี 

เวลาหยุด
ซ;อม 
(นาท)ี 

เวลาเดิน 
เคร่ืองจักร 

(นาท)ี 

อัตราการเดิน
เคร่ืองจักร 

(Availability) 

มิถุนายน 22,500 6,600 15,900 0.707 

กรกฎาคม 24,300 7,000 17,300 0.712 

สิงหาคม 22,500 6,960 15,540 0.691 

กันยายน 23,400 6,530 16,870 0.721  

เฉลี่ย 23,175 6,772.50 16,402.50 0.708 
 

จากข6อมูลแสดงในตารางท่ี 3 เมื่อทราบเวลารับภาระ
งานจากตารางท่ี 2 ให6นําค;าเวลาการหยุดซ;อมและ
ปรับแต;งเครื่องจักรลบออกก็จะได6ค;าเวลาการเดิน
เครื่องจักร ซ่ึงสามารถนําค;าเวลาน้ีไปคํานวณหาค;าอัตรา
การเดินเครื่องจักร โดยการนําค;าเวลาการเดินเครื่องจักร
หารด6วยเวลารับภาระงานคูณด6วยหน่ึงร6อยจะได6ค;า
เปอรMเซ็นตMอัตราการเดินเคร่ืองจักร จากตัวเลขจะเห็นได6
ว;าค;าเฉล่ียอัตราการเดินเครื่องจักรอยู;ท่ี 71 เปอรMเซ็นตM 
ซึ่งถือว;ามีค;าตํ่ากว;าเกณฑMมาตรฐานท่ีควรจะเปSน ดังน้ัน 
การปรับปรุงเครื่องจักรให6สามารถทํางานได6อย;างมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึนก็จะช;วยให6มีความพร6อมในการใช6
งานมากข้ึนด6วย 
 

ตารางที่ 4 แสดงค;าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร 
(Overall Equipment Effectiveness : OEE) 
เครื่องกลึง CNC แต;ละเครื่อง 
 

ลําดบั เคร่ืองจักร 
ป7จจุบัน 

OEE 
A P Q 

1 MC-073 0.86 0.81 0.95 0.66 

2 MC-095 0.87 0.77 0.95 0.63 

3 MC-336 0.86 0.83 0.95 0.67 

4 MC-058 0.88 0.70 0.95 0.58 

5 MC-077 0.92 0.76 0.95 0.66 

6 MC-096 0.89 0.85 0.96 0.72 

รวมเฉลี่ย 0.88 0.79 0.95 0.65 
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     ข6อมูลจากตารางที่ 4 แสดงให6เห็นว;าเครื่องจักรท่ีใช6
งานในสายการผลิตช้ินส;วนรถยนตMท่ีเปSน GEAR KICK 
SPINDLE รุ;น KZL มีค;าประสิทธิผลโดยรวมแต;ละเคร่ือง
ตํ่ามาก ซ่ึงจากการศึกษาข6อมูลในการผลิต พบว;าการ
ดําเนินงานด6านการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรน้ันมีอยู;แล6ว 
แต;ยังขาดแผนงานและการควบคุมการปฏิบัติงานท่ี
ชั ด เจน  ทํ า ให6 ร ะบบการ บํ า รุ ง รั กษาที่ ใ ช6 อ ยู; ไ ม; มี
ประสิทธิภาพที่ดีพอ จากข6อมูลที่กล;าวมาจึงทําให6เกิด
แนวคิดที่จะดําเนินกิจกรรมการเพื่อการบํารุงรักษาใน
สายการผลิต GEAR KICK SPINDLE รุ;น KZL ด6วยการ
สร6างระบบการบํารุงรักษาด6วยตนเอง กําหนดมาตรการ
การบํารุงรักษา กําหนดวิธีควบคุมการปฏิบัติงาน จัดทํา
แบบฟอรMมและเอกสารการตรวจสอบเครื่องจักรข้ึน 
รวมถึงเอกสารต;าง ๆ ที่ เ ก่ียวข6องเพื่อนําไปใช6งาน 
จากน้ันทําการประเมินผลการศึกษาด6วยดัชนีช้ีวัดท่ี
กําหนดไว6 ได6แก; การดําเนินกิจกรรมบํารุงรักษาด6วย
ตนเอง การจัดทํามาตรฐานการบํารุงรักษาเชิงป�องกัน 
ดัชนีวัดงานวิจัยน้ีจะใช6ค;าประสิทธิผลโดยรวมของ
เครื่องจักร (OEE) เปSนตัววัดผล [3]  
 

2.2. วัตถุประสงคMการวิจัย 
       2.2.1 เพื่ อ เพิ่ มประสิทธิภาพการทํางานของ
เครื่องกลึง CNC สายการผลิตช้ินส;วน GEAR KICK 
SPINDLE รุ;น KZL 
       2.2.2 เพื่อจัดทํามาตรฐานการบํารุงรักษาเชิง
ป�องกัน 
 

2.3. ขอบเขตการวิจัย 
       2.3.1 ทําการศึกษาและจัดทํามาตรฐานการ
บํารุงรักษาเครื่องกลึง CNC สําหรับสายการผลิตช้ินส;วน
ยานยนตM GEAR KICK รุ;น KZL สายการผลิตต;อเน่ืองใน
บริษัทผู6ผลิตช้ินส;วนยานยนตMกรณีศึกษา 

       2.3.2 ทําการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรด6วย
การเพิ่มค;าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรให6เพิ่ม
สูงข้ึน 
 

2.4. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข6อง 
       2.4.1 ความรู6ท่ัวไปเก่ียวกับเครื่องกล CNC 

เครื่องจักรกล CNC เปSนเครื่องมือเทคโนโลยี
ข้ันสูงและมีความยุ;งยากซับซ6อนในระบบกลไกและ
อิเล็กทรอนิกสM ไม;ว;าจะเปSนเครื่องกลึง CNC เครื่องกัด 
CNC เครื่องแมชชินน่ิงเซนเตอรM หรือเครื่องจักรกล CNC 
อ่ืน ๆ เพื่อให6เคร่ือง จักรกล CNC ดังกล;าว สามารถ
ทํางานได6ดีมีความเท่ียงตรงและมีความสามารถในการ
ทํางานซํ้า ๆ ได6อย;างมีประสิทธิภาพ เครื่องจักรกล CNC 
จําเปSนจะต6องได6รับการดูแลบํารุงรักษาอย;างสม่ําเสมอ ผู6
ที่ทําการบํารุงรักษาจะต6องมีความชํานาญท้ังในระบบ
กลไก ไฟฟ�า และระบบอิเล็กทรอนิกสM [4]  
       2.4.2 หลักการบํารุงรักษาเครื่องจักร 

การบํารุงรักษาเชิงป�องกัน (Preventive 
Maintenance) เปSนกิจกรรมที่มีความสําคัญต;อการลด
ค;าใช6จ;ายในการบํารุงรักษา และเปSนการรักษาสภาพการ
เดินเคร่ืองให6เหมาะสมก;อนที่ เครื่องจักรจะเกิดการ
เสียหาย โดยจะต6องมีการจัดทําแผนงานบํารุงรักษาตาม
ช;วงเวลา เพื่อลดโอกาสการชํารุดของเครื่องจักร ซ่ึงจะ
ทําให6เครื่องจักรมีค;าความน;าเช่ือถือ (Reliability) ที่
สูงข้ึน มีกิจกรรมที่เก่ียวข6อง ได6แก; การทําความสะอาด 
การหล;อล่ืน การตรวจสอบสภาพเครื่อง ดังน้ัน การ
บํารุงรักษาเชิงป�องกันจึงมุ;งเน6นในการระบุต6นตอของ
ป7ญหาและทําการแก6ไขก;อนท่ีจะเกิดการหยุดกะทันหัน
ของเครื่องจักร (Breakdown) ความสัมฤทธ์ิผลของการ
ดําเนินกิจกรรมการบํารุงรักษาเชิงป�องกัน (PM) จึง
ข้ึนกับความถ่ีของกิจกรรมการตรวจสอบและการ
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ดําเนินการแก6ไข ซึ่งความถ่ีของการขัดข6องจึงเก่ียวข6อง
กับความน;าเช่ือถือของอุปกรณM โดยกิจกรรมดังกล;าว
จะต6องมีการดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว6 [5]  

การบํารุงรักษาด6วยตนเอง (AM) จะเปSนการ
กําหนดหน6าท่ีสําหรับผู6ปฏิบั ติงานที่รับผิดชอบหรือ
ควบ คุมเครื่ อง จักร เพื่ อ ให6 สามารถที่ จะ ดูแลและ
บํารุงรักษาเครื่องจักรพื้นฐานได6อย;างเหมาะสม สําหรับ
การบํารุงรักษาด6วยตนเองมี 7 ระดับในการดําเนินงาน 
ดังน้ี [6] 

1. การทําความสะอาดข้ันพื้นฐาน 
2. การควบคุมสาเหตุของความสกปรกและ

การปรับปรุงจุดที่ทําความสะอาดยาก 
3. พัฒนามาตรฐานการทําความสะอาดและ

การหล;อล่ืน 
4. การตรวจสอบโดยทั่วไป 
5. การตรวจสอบด6วยตนเอง 
6. การพัฒนาขบวนการบํารุงรักษาด6วย

ตนเองอย;างต;อเน่ือง 
7. การบํารุงรักษาด6วยตนเองที่ยืนนาน 

       2.4.3 การหาประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร 
การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร 

(OEE) เปSนวิธีการที่ ดีวิ ธีหน่ึงท่ีนอกจากทําให6รู6
ประสิทธิภาพของเครื่องจักรแล6วยังรู6ถึงสาเหตุของความ
สูญเสียท่ีเกิดข้ึนทั้งในภาพใหญ; คือ สามารถแยกประเภท
การสูญเสียและรายละเอียดของสาเหตุน้ัน ทําให6สามารถ 
ที่จะปรับปรุงเพื่อลดความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนได6อย;าง
ถูกต6อง ป7จจุบันวิธีในการวัดประสิทธิผลโดยรวมของ
เครื่องจักร (OEE) ในอุตสาหกรรมประเภทต;าง ๆ นิยม
ใช6มาก คือ [7] 

 
 

 OEE = A x P x Q    (1)  
 

       อัตราการเดินเครื่อง (A)  
       ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง (P)  
       อัตราคุณภาพ (Q)  
       ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE)  
ที่ ต้ังเปSนมาตรฐานโดยทั่วไป เพื่อกําหนดเปSนเกณฑM 
ได6แก;ค;าอัตราการเดินเคร่ืองไม;น6อยกว;าร6อยละ 90 ค;า
ประสิทธิภาพการเดินเครื่องไม;น6อยกว;าร6อยละ 95ค;า
อัตราคุณภาพไม;น6อยกว;าร6อยละ 99ประสิทธิผลโดยรวม
ของเครื่องจักรไม;น6อยกว;าร6อยละ 85 
       2.4.4 สถิติท่ีใช6ในการวิจัย 

สถิ ติ สํ าหรั บการ วิ เคร าะหM ข6 อ มูลจะใช6
หลักการหาค;าร6อยละ  (Percentage) และค;าเฉล่ียเลข
คณิต (Arithmetic Mean)  
     1) ค;าร6อยละ (Percentage) 
 

 (PC) = 100×







n

fx                  (2) 
 

เมื่อ f  คือ ความถ่ีของข6อมูล 
     x  คือ ค;าของข6อมูลหรือคะแนน 
     n  คือ ขนาดกลุ;มตัวอย;างท้ังหมด 
    PC คือ ค;าร6อยละ 
     2) ค;าเฉล่ีย (Mean) 
 

 X  = 
N

fx∑                            (3) 
 

เมื่อ X  คือ ค;าเฉล่ีย 
     fx  คือ ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
     N  คือ กลุ;มตัวอย;าง 
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       2.4.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข6อง 
เษกสรร สิงหMธนู (2550) ได6ศึกษาเร่ืองการ

ปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเคร่ืองจักร กรณีศึกษา
สายการบรรจุนํ้ายาทําความสะอาดสุขภัณฑM ซึ่งมีป7ญหา
ด6านการหยุดกะทันหันของเครื่องจักร หลังจากดําเนิน
กิจกรรมต;างๆ พบว;า ความถ่ีและเวลาสูญเสียจากการ
หยุดของเครื่องจักรมีค;าลดลง อัตราการเดินเครื่องจักรมี
ค;าสูงข้ึน มีระบบบํารุงรักษาเชิงป�องกันดีข้ึน ส;งผลให6ค;า
ประสิทธิผลโดยรวม (OEE) ของสายการผลิตมีค;าเพิ่มข้ึน 
จากเดิมร6อยละ 73.70 เพิ่มเปSนร6อยละ 84.10 ณัฐธีรM 
วิจิตรMกีรติกุล (2553) ได6ศึกษาเรื่องการลดเหตุขัดข6อง
ของเครื่องจักรโดยประยุกตMใช6ระบบการบํารุงรักษาเชิง
ป�องกัน ผลจากงานวิจัยลดจํานวนครั้งของเหตุขัดข6อง
ของเครื่องจักรและจัดทําแผนการบํารุงรักษาเชิงป�องกัน
ให6กับโรงงาน ณัฐกร วิเศษศิริกุล, ยงยุทธ หล;อวณิชยM, 
วีรศักด์ิ วงษMจันทรM (2554) ได6ศึกษาเรื่องการจัดทําแผน
บํ ารุ ง รักษาทวีผลแบบทุกคนมีส; วนร; วม เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของเครื่องจักรกลและเร่ืองความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน ผลจากการวิจัยสามารถ
ลดเวลาสูญเปล;าเน่ืองจากการหยุดซ;อมแซมเครื่องมือ
และเครื่องจักร 
 

2.5. สรุปกรอบแนวคิดการดําเนินการวิจัย 
       จากผลงานวิจัยที่ศึกษา โดยนําหลักการของการ
บํารุงรักษาเชิงป�องกัน (PM) มาใช6ในการออกแบบ
มาตรฐานการบํารุงรักษาเคร่ืองจักร และการวัดผลโดย
การเปรียบเทียบค;าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร 
(OEE) ก;อนและหลังการปรับปรุง  
 

 
 
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
3.1. สถานที่ดําเนินงานวิจัย 
       สถานที่การดําเนินงานวิจัยน้ี เปSนบริษัทกรณีศึกษา
ที่เปSนเอกชนรายหน่ึงผู6ผลิตช้ินส;วนยานยนตM ต้ังอยู;เขต
พื้นท่ีบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สําหรับสายการผลิต
จะเปSนสายการผลิตเฉพาะช้ินส;วน GEAR KICK รุ;น KZL 
โดยพิจารณาจากข6อมูลการผลิตและป7จจัยพื้นฐานทาง
กายภาพของเครื่องจักร  
 

3.2. ข้ันตอนการผลิต 
 

 
 

ภาพที่ 5 ข้ันตอนการผลิต GEAR KICK SPINDLE  
รุ;น KZL 
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3.3. ข้ันตอนการสร6างเครื่องมือตรวจสอบเครื่องจักร 
ได6แก;ใบตรวจสอบ / ใบแจ6งซ;อม / แบบบันทึกการแจ6ง
ซ;อม 
 

 
 

ภาพท่ี 6 ข้ันตอนการสร6างเครื่องมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรMมตารางแผนการตรวจสอบเครื่องจักร 
 

 
 

ใบตรวจสอบเครื่องจักร 
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ใบแจ6งซ;อมเครื่องจักร / อุปกรณM 
 

 
 

ใบบันทึกการซ;อมเครื่องจักร 
 

 
 

3.4. การเก็บรวบรวมข6อมูล 
       การเ ก็บข6อ มูลการซ;อมเครื่ อง จักรก;อนการ
ปรับปรุง จะเปSนข6อมูลจากการแจ6งซ;อมเคร่ืองจักรและ
ข้ันตอนการปฏิบัติงานรูปแบบเดิมท่ีปฏิบัติอยู; จากน้ัน 
นําข6อมูลการซ;อมและข้ันตอนการปฏิบัติงานมาเพื่อทํา
การวิเคราะหMและหาแนวทางปรับปรุง 

3.5. การวิเคราะหMข6อมูล 
       การวิเคราะหMข6อมูลดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี  
       3.5.1 วิเคราะหMข6อมูลประวัติเคร่ืองจักร 
       3.5.2 วิเคราะหMข6อมูลการบํารุงรักษาประจําวัน 
       3.5.3 วิเคราะหMข6อมูลการแจ6งซ;อมเคร่ืองจักร 
       3.5.4 วิเคราะหMข6อมูลประสิทธิผลโดยรวมของ
เครื่องจักร 
เมื่ อ วิ เคราะหM ข6อมู ลแล6 วก็ นําข6อมู ลมาคํานวณค; า
ประสิท ธิผลโดยรวมของเค ร่ือง จักร  (OEE)  เพื่ อ
เปรียบเทียบก;อนและหลังดําเนินงาน 
 

3.6. สถิติท่ีใช6ในการวิเคราะหMข6อมูล 
       สถิติสําหรับการวิเคราะหMข6อมูลจะใช6หลักการหา
ค;าร6อยละ  (Percentage) และค;าเฉล่ียเลขคณิต 
(Arithmetic Mean)  
 

4. ผลการวิเคราะหIขอมูล 
     จากผลการ วิ เคราะหMข6อ มูลได6 มีการออกแบบ
ระบบงานบํารุงรักษาเครื่องจักรและนําไปใช6งาน โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 
 

4.1. ระบบบํารุงรักษาเครื่องจักร 
       4.1.1 แผนการตรวจสอบเครื่องจักร ได6กําหนดให6
มีแผนการบํารุงรักษาระยะส้ันและระยะยาว โดยได6
จัดทําแผนการบํารุงรักษาประจําวันและประจําเดือน 
เพื่อนําไปกําหนดระยะเวลาการตรวจสอบเครื่องจักรของ
แต;ละเครื่องในสายการผลิต และกําหนดบุคลากร
ผู6รับผิดชอบให6ชัดเจน ดังน้ี 

1. กําหนดกิจกรรมในการบํารุงรักษาด6วย
ตนเอง โดยกําหนดข้ันตอนเก่ียวกับงานบํารุงรักษา ได6แก; 
การทําความสะอาด การหล;อล่ืน การปรับแต;งเครื่องจักร 
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และการเปล่ียนอะไหล;ช้ินส;วน เพื่อป�องกันความเสียหาย
และการหยุดการทํางานของเครื่องจักร 

2. กําหนดระยะเวลาเพื่อเข6าตรวจสอบและทํา
การบํารุงรักษาเครื่องจักร โดยท่ีเครื่องจักรแต;ละเครื่อง
สามารถมีระยะเวลาการเข6าไปบํารุงรักษาที่แตกต;างกัน 

3. จัดทํารายการบํารุงรักษาเชิงปฏิบัติการและ
กําหนดการดําเนินกิจกรรมที่เก่ียวเน่ืองกัน 

4. กําหนดระยะเวลาท่ีใช6ในการบํารุงรักษาแต;
ละกิจกรรมและกําหนดกําลังคนผู6รับผิดชอบให6ชัดเจน
และเหมาะสม ท้ั ง น้ีต6 องพิ จารณาถึงองคMค วามรู6 
ประสบการณM และทัศนะคติท่ีดีต;อการทํางานด6านการ
บํารุงรักษาเครื่องจักรได6อย;างเหมาะสม 

5. จัด ทําและปรับปรุ ง เ อกสารด6 านงาน
บํารุงรักษาท่ีจําเปSนต6องมีเอกสารเพื่อนําใช6 ในการ
ตรวจสอบเครื่องจักร โดยให6พนักงานสามารถตรวจสอบ
และบํารุงรักษาเครื่องจักรได6ตรงกับความต6องการของผู6
วางแผนงาน 
       4.1.2 การจัดทํารายละเอียดและมาตรฐานการ
บํารุงรักษาเครื่องจักร การจัดทํารายละเอียด มาตรฐาน
การตรวจสอบเคร่ืองจักร มาตรฐานการตรวจสอบการ
บํ ารุ ง รั กษา เครื่ อ ง จักรจะ กําหนดอยู; ในแผนการ
บํารุงรักษาประจําวันและประจําเดือน โดยแผนแต;ละ
แผนจะประกอบด6วยกิจกรรมการบํารุงรักษา 2 กิจกรรม
ดังน้ี  

1. แผนการบํารุงรักษาประจําวัน กําหนดหน6าท่ี
ความรับผิดชอบของพนักงานคุมเครื่องจักร ซึ่งสามารถ
จัดแบ;งกิจกรรมออกเปSน การทําความสะอาดเคร่ืองจักร 
และการตรวจสภาพเครื่องจักรก;อนทําการผลิต หรือ 
ขณะเดินเครื่องจักร 

2. แผนการบํารุงรักษาประจําเดือน กําหนด
หน6าที่ความรับผิดชอบของพนักงานซ;อมบํารุง สามารถ

จัดแบ;งกิจกรรมออกเปSน การตรวจสอบสภาพเครื่องจักร
และอุปกรณM และ การปรับปรุงสภาพเครื่องจักรให6พร6อม
ใช6งาน 
       4.1.3. ใบแจ6งซ;อมเครื่องจักร เม่ือเครื่องจักรเกิด
หยุดทํางาน มีความผิดปกติไม;สามารถทํางานต;อไปได6 
หรือทําให6เกิดของเสียเปSนจํานวนมากจะต6องรีบหยุด
เครื่องจักร และต6องปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่กําหนดไว6 ดังน้ี 

1. พนักงานประจําเครื่องแจ6งหัวหน6างานให6
รับทราบ 

2. หัวหน6างานและพนักงานควบคุมเครื่องจักร 
รวมถึงผู6ที่เก่ียวข6องร;วมกันตรวจสอบและพิจารณาความ
เสียหายของเครื่องจักรท่ีเกิดข้ึน 

3. หากการเสียหายน้ันเปSนการเสียหายเพียง
เล็กน6อยสามารถแก6ไขเองได6จะต6องทําการแก6ไขทันทีโดย
ทีมช;างประจําสายการผลิต 

4. หากการเสียหายน้ันไม;สามารถแก6ไขเองได6 
หัวหน6างานจะออกใบแจ6งซ;อม เพื่อให6พนักงานคุม
เครื่องจักรนําไปแจ6งให6พนักงานซ;อมบํารุงเพื่อดําเนินการ
ต;อไป 
       4.1.4. ใบบันทึกการซ;อมเครื่องจักร เมื่อเครื่องจักร
หยุดทํางานหรือทํางานผิดพลาดต6องดําเนินการ ดังน้ี 

1. พนักงานซ;อมบํารุงได6รับใบแจ6งซ;อม จะ
พิจารณาการเสียหายของเครื่องจักรและทําการซ;อม
เครื่องจักรทันที จากน้ัน เมื่อซ;อมเสร็จจะทําการบันทึก
สาเหตุ วิธีการแก6ไข พร6อมท้ังลงรายละเอียดเก่ียวกับ
อะไหล;หรือช้ินส;วนท่ีใช6ในการซ;อมแซม 

2. เม่ือครบกําหนดหน่ึงเดือน พนักงานซ;อม
บํารุงจะทําการเก็บรวบรวมใบแจ6งซ;อมเข6าสู;ระบบ
ทะเบียนประวัติเครื่องจักร เพื่อนําข6อมูลไปใช6ในการ
วิเคราะหMและวางแผนบํารุงรักษาเครื่องจักรต;อไป 
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4.2. การรวบรวมข6อมูลและการวิเคราะหMข6อมูล 
       ในการเก็บข6อมูลเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผล
โดยรวมของเครื่องจักร เมื่อนําข6อมูลมาวิเคราะหMสามารถ
สรุปได6 ดังน้ี 

 
 

ภาพที่ 7 กราฟข6อมูลการหยุดของเครื่องจักรก;อนการ
ปรับปรุง 

ข6อมูลเดือน มิถุนายน – กันยายน พ.ศ. 2557 
 

จากภาพที่ 7 กราฟแสดงลักษณะการเกิดความเสียของ
เครื่องจักรแต;ละเครื่อง ที่มีจํานวนครั้งท่ีเกิดการเสียหาย
ไม;เท;ากัน ส;งผลให6เวลาท่ีใช6ในการซ;อมต;างกัน คิดเปSน
เวลาสูญเสียดังแสดงตาราง  ที่ 5 
 

ตารางที่ 5 ข6อมูลเวลาสูญเสียเน่ืองจากการหยุดทํางาน
ของเครื่องจักร ข6อมูลเดือน มิถุนายน – กันยายน 2557 

สาเหตุขดัข6อง
เคร่ืองจักร 

MC-
073 

MC-
095 

MC-
336 

MC-
058 

MC-
077 

MC-
096 

ระบบลมขดัข6อง 
(นาท)ี 

420 420 480 500 620 590 

ระบบการ 
หล;อลื่น (นาท)ี 

600 1,480 720 710 500 600 

งานไม;ได6ศูนยM
(นาท)ี 

0 0 1,920 0 0 0 

สะท6านขณะ 
กัดงาน (นาที) 

1,800 0 2,160 1,920 1,860 0 

เกียรMเสียงดัง
ผิดปรกติ (นาที) 

2,640 2,880 0 1,350 0 2,820 

เวลาหยุดรวม 
(นาท)ี 

5,460 4,780 5,280 4,480 2,980 4,010 

ตารางท่ี 6 ข6อมูลอัตราการเดินเครื่องจักรก;อนการ
ปรับปรุง  
ข6อมูลเดือน มิถุนายน – กันยายน 2557 
 

เคร่ืองจักร MC-
073 

MC-
095 

MC-
336 

MC-
058 

MC-
077 

MC-
096 

จํานวนครั้ง 
ที่เสีย(คร้ัง) 

4 4 4 4 3 4 

เวลาที่หยุดตาม
แผน (นาที/วัน) 

95 95 95 95 95 95 

เวลาหยุดในการ
ซ;อม (นาที) 

5,460 4,780 5,280 4,480 2,980 4,010 

เวลาเดินเครื่อง 
(นาที) 

34,19
5 

34,87
5 

34,37
5 

35,17
5 

36,67
5 

35,64
5 

อัตราการเดิน 
เคร่ืองจักร (A) 

0.86 0.87 0.86 0.88 0.92 0.89 

 

การหาอัตราการเดินเครื่องจักร (Availability: A) 
 

       อัตราการเดินเครื่องจักร (A)   =   เวลาเดินเครื่อง 
                                              เวลารับภาระงาน 
 

เวลาเดินเครื่อง หาได6จาก 
     เวลารับภาระงาน – เวลาสูญเสียจากเครื่องจักรหยุด   
       เวลารับภาระงาน คือ เวลาทั้งหมด - เวลาหยุด
ตามแผนโดยท่ีเวลาทํางานท้ังหมด คือ เวลาทํางานต;อวัน 
8 ช่ัวโมง หรือ 480 นาที/วัน คูณด6วย 103 วันทํางาน 
เท;ากับ 49,440 นาทีเวลาหยุดตามแผน ได6แก; เวลา
ประชุม 5 นาที/วัน, ทําความสะอาด 10 นาที/วัน, พัก 
80 นาที/วัน เท;ากับ 9,785 นาที โดยมีเวลาทํางาน คือ 
103 วัน 
 

ตัวอย�างการคํานวณ  เครื่องจักร MC – 073 
การหาอัตราการเดินเครื่อง (A)     =   เวลารับภาระงาน 
                                เวลาเดินเครื่อง 
 

 เวลารับภาระงาน      = 49,440 - 9,785 
                       = 39,655  นาที 
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          อัตราการเดินเครื่อง (A)  = 39,655 – 5,460 
                               39,655 
 

                (A)  = 0.86 หรือ ร6อยละ  
 

ตารางท่ี 7 ข6อมูลประสิทธิภาพการเดินเครื่องจักรก;อน
การปรับปรุง ข6อมูลช;วงเดือน มิถุนายน – กันยายน 
2557 
 

เคร่ืองจักร MC-
073 

MC-
095 

MC-
336 

MC-
058 

MC-
077 

MC-
096 

เวลาเดินเครื่อง 
(นาที) 

34,19
5 

34,87
5 

34,37
5 

35,17
5 

36,67
5 

35,64
5 

จํานวนชิ้นงานที่ผลติ
ได6ตามเวลา

มาตรฐาน (ชิ้น) 
8,549 8,719 

13,75
0 

9,796 9,169 
14,25

8 

จํานวนชิ้นงานที่ผลติ
ได6จริง (ชิ้น) 

6,940 6,750 
11,52

0 
6,910 7,050 

12,25
0 

ประสิทธิภาพการ
เดินเคร่ืองจักร (P) 

0.81 0.77 0.83 0.70 0.76 0.85 

 

การหาประสิทธิภาพการเดินเคร่ือง  
(Performance Efficiency: P) 
 

     (P)   =           จํานวนช้ินงานที่ผลิตได6จริง 
               จํานวนช้ินงานท่ีผลิตได6ตามเวลามาตรฐาน 
 

จํานวนช้ินงานที่ผลิตได6ตามเวลามาตรฐาน   
   =  เวลาเดินเครื่อง 
         เวลามาตรฐานต;อช้ิน 
 

     โดยที่ เวลามาตรฐานต;อช้ิน    = 4 นาที ต;อ ช้ิน 
 

จํานวนช้ินงานที่ผลิตได6ตามเวลามาตรฐาน 
    =  34,195 นาที                    
          4 นาที ต;อ ช้ิน 
        = 8,549 ช้ิน 
ในกระบวนการผลิตจํานวนช้ินท่ีผลิตได6จริง = 6,940 ช้ิน 
 

แทนค;าเพื่อหาค;า  ( P )  = 6,940 ช้ิน 
                                                8,549 ช้ิน 
 

                        ( P )   =  0.81 หรือ ร6อยละ 81 
 

ตารางที่ 8 ข6อมูลอัตราคุณภาพก;อนการปรับปรุง  
ข6อมูลช;วงเดือน มิถุนายน – กันยายน 2557 
 

เครื่องจักร MC-
073 

MC-
095 

MC-
336 

MC-
058 

MC-
077 

MC-
096 

จํานวนชิ้นงาน
ที่ผลิตได6จริง 

(ชิ้น) 
6,940 6,750 

11,52
0 

6,910 7,050 
12,25

0 

จํานวนชิ้นงาน
ที่เสียและซ;อม 

(ชิ้น) 
309 324 503 289 315 485 

อัตราคุณภาพ 
(Q) 

0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.96 

 

การหาอัตราคุณภาพ (Quality Rate: Q) 
 

 (Q)  = จํานวนช้ินงานท่ีผลิตได6 – จํานวนช้ินงานท่ีเสียและซ;อม 

                       จํานวนช้ินงานท่ีผลิตได6 
     

 ข6อมูลพบของเสียท่ีเกิดข้ึนเท;ากับ = 309 ช้ิน 
 

     ดังน้ัน   ค;าอัตราคุณภาพ (Q)     = 6,940 – 309 
                                  6,940    
             (Q)     = 0.95 หรือ ร6อยละ 95
  

จากการคํานวณ แสดงถึง ความพร6อมของเครื่องจักรใน
การใช6งานป7จจุบันว;าเปSนอย;างไร การเดินเครื่องจักรเต็ม
ประสิทธิภาพหรือไม;และมีการผลิตงานออกมามีคุณภาพ
เปSนอย;างไร ซึ่งจะส;งผลถึงค;าดัชนีช้ีวัด ค;าประสิทธิผล
โดยรวมของเครื่องจักรในสายการผลิต 
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ภาพที่ 8 สถิติการหยุดของเครื่องจักรหลังการปรับปรุง 
ข6อมูลเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2557 

 

ตารางท่ี 9 ข6อมูลเวลาสูญเสียของเครื่องจักรใน
สายการผลิต GEAR KICK SPINDLE รุ;น KZL ก;อนและ
หลังปรับปรุง 
 

 
 

จากตารางท่ี 9 แสดงข6อมูลเวลาสูญเสียท่ีเกิดข้ึนกับ
เครื่องจักรสายการผลิต GEAR KICK SPINDLE รุ;น KZL 
ช;วงก;อนปรับปรุงเดือน มิถุนายน – กันยายน 2557 ซ่ึงมี
ความถ่ีของการขัดข6องมีจํานวน 23 ครั้ง เวลาสูญเสีย 
27,090 นาที คิดเปSนเวลาสูญเสียถึงร6อยละ 54.79 
ส;วนข6อมูลหลังการปรับปรุงช;วงเ ดือน ตุลาคม ถึง 
ธันวาคม 2557 จํานวนเครื่องจักรเสียมีค;าความถ่ีลดลง
เหลือเพียง 12 ครั้ง เวลาสูญเสียลดลงเหลือ 6,260 นาที 
ซึ่งมีค;าลดลงจากเดิมคิดเปSนร6อยละ 17.38 จะเห็นได6ว;า

ค;าความถ่ีลดลงถึง 11 ครั้ง เวลาสูญเสียลดลง 20,830 
นาที ลดลงร6อยละ 37.41 
 

 
 

ภาพท่ี 9 ข6อมูลความถ่ีของการหยุดของเครื่องจักร 
ก;อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 

 

จากภาพท่ี 9 แสดงความถ่ีการเสียของเคร่ืองจักรแต;ละ
สาเหตุ ที่มีค;าลดลง ได6แก; เสียงดังผิดปรกติลดลง 4 ครั้ง 
งานสะท6านขณะกัดงานลดลง 3 ครั้ง งานไม;ได6ศูนยM คงที่ 
และระบบการหล;อล่ืนมีป7ญหาลดลง 2 ครั้ง ระบบลมมี
ป7ญหาลดลง 2 ครั้ง 
 

 
ภาพท่ี 10 ข6อมูลเวลาสูญเสียในการหยุดทํางาน 

 

ของเครื่องจักรก;อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 
จากภาพท่ี 10 แสดงเวลาสูญเสียเน่ืองจากการเสียของ
เครื่องจักรแต;ละสาเหตุมีค;าลดลง เสียงดังผิดปรกติลดลง 
2,270 นาที งานสะท6านขณะกัดลดลง 3,390 ครั้ง    
งานไม;ได6ศูนยMเวลาสูญเสียลดลง 1,200 นาที ระบบหล;อ
ล่ืนเวลาสูญเสียลดลง 5,980 นาที และระบบลมมีป7ญหา
เวลาสูญเสียลดลง 7,990 นาที คิดเปSนเปอรMเซ็นตMร6อยละ
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ของเวลาท่ีสูญเสียจากเครื่องจักร ดังน้ี เสียงดังผิดปกติ
ลดลงร6อยละ 4.01 งานสะท6านขณะกัดงานลดลงร6อยละ 
5.86 งานไม;ได6ศูนยMลดลงร6อยละ 1.88 ระบบหล;อล่ืน
ลดลงร6อยละ 10.68 ระบบลมมีป7ญหาลดลงร6อยละ 
14.87 
 

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบค;าประสิทธิผลโดยรวมของ
เครื่องจักร 
ก;อนและหลังการปรับปรุง 
 

 
 

จากตารางที่ 10 แสดงข6อมูลเปรียบเทียบค;าประสิทธิผล
โดยรวมของเคร่ืองจักร (OEE) ก;อนปรับปรุงมีค;าเฉล่ีย
ร6อยละ 65 หลังการปรับปรุงมีค;าเฉล่ียเพิ่มข้ึนเปSนร6อย
ละ 82 คิดเปSนค;าเฉล่ียท่ีเพิ่มข้ึนร6อยละ 17  
 

 
 

ภาพท่ี 11 ข6อมูลประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร  
(OEE ) ก;อนการปรับปรุง 

 
 
 
 

จากภาพที่ 11 แสดงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร 
อยู;ในระดับท่ีตํ่า โดยเครื่อง MC-073 อยู;ที่ร6อยละ 66, 
MC-095 อยู;ท่ีร6อยละ 63, MC-336 อยู;ที่ร6อยละ 67, 
MC-058 อยู;ท่ีร6อยละ 58, MC-077 อยู;ที่ร6อยละ 66, 
MC-096 อยู;ที่ร6อยละ 72 
 

 
 

ภาพท่ี 12 ข6อมูลประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร  
(OEE) หลังการปรับปรุง 

 

จากภาพที่ 12 แสดงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
ท่ีเพิ่มข้ึน โดยเครื่อง MC-073 อยู;ท่ีร6อยละ 82, MC-095 
อยู;ท่ีร6อยละ 81, MC-336 อยู;ที่ร6อยละ 84, MC-058 อยู;
ท่ีร6อยละ 80, MC-077 อยู;ท่ีร6อยละ 81, MC-096 อยู;ที่
ร6อยละ 84 จากภาพท่ี 13 แสดงถึงค;าอัตราการทํางาน
ของเครื่ อง จักรแต;ละ เครื่ อง ท่ี ทํ างานในแต; ละ วัน 
(Equipment Operating Rate: EOR) 
 

 
 

ภาพที่ 13 ข6อมูลอัตราการทํางานของเครื่องจักร  
(EOR) ก;อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 
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ภาพที่ 13 ข6อมูลอัตราการทํางานของเครื่องจักร (EOR) 
เครื่องจักร MC-073 เพิ่มข้ึนร6อยละ 7, MC-095 เพิ่มข้ึน
ร6อยละ 7, MC-336 เพิ่มข้ึนร6อยละ 6, MC-058 เพิ่มข้ึน
ร6อยละ 5, MC-077 เพิ่มข้ึนร6อยละ 3, MC-096 เพิ่มข้ึน
ร6อยละ 6 
 

4.3. สรุปผล 
       การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรของสายการผลิต
ช้ินส;วน GEAR KICK SPINDLE รุ;น KZL ให6มีค;าสูงข้ึน 
สรุปได6เปSน 2 ส;วน คือ 
ส;วนท่ี 1 การวัดประสิทธิภาพเครื่องจักรของ
สายการผลิตช้ินส;วน GEAR KICK SPINDLE รุ;น KZL 
สามารถวัดได6จากดัชนีช้ีวัดค;าประสิทธิผลโดยรวมของ
เครื่องจักร (OEE) ดังน้ี 
       1. ค;าอัตราการเดินเคร่ือง (Availability)  
เพิ่มข้ึนร6อยละ 8 
       2. ค;าประสิทธิภาพการเดินเครื่อง (Performance 
Efficiency) เพิ่มข้ึนร6อยละ 10  
       3. ค;าอัตราคุณภาพ (Quality Rate) เพิ่มข้ึนร6อย
ละ 2 ส;งผลให6ค;าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร 
(OEE) เพิ่มข้ึนร6อยละ 17 ดังแสดงในภาพท่ี 14 
 

 
 

ภาพท่ี 14 ข6อมูลประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร 
ก;อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 

 

ส;วนที่ 2 สร6างมาตรฐานการบํารุงรักษาเชิงป�องกัน 

       1. จัดทํามาตรฐานการบํารุงรักษาด6วยตนเอง 
(Autonomous Maintenance) ได6แก; การสร6างใบ
ตรวจสอบ กําหนดแผนงานบํารุงรักษา ระบบงานแจ6ง
ซ;อม และกําหนดกิจกรรมดําเนินงานบํารุงรักษาด6วย
ตนเอง เพื่อปรับปรุงสภาพพื้นฐานและฟ£}นฟูสภาพ
เครื่องจักรให6สามารถทํางานได6อย;างเต็มประสิทธิภาพ  
       2. สร6างมาตรฐานการตรวจสอบสภาพเครื่องจักร
เพื่อป�อนกันการเกิด Breakdown กับเครื่องจักรขณะทํา
การผลิต  
       3. กําหนดวิธีการตรวจสอบและข้ันตอนการทํางาน
ที่สามารถควบคุมได6อย;างถูกต6องและเหมาะสม 
       4. สอนวิธีการตรวจเช็คและการบันทึกข6อมูลที่
ถูกต6องให6กับพนักงานฝ9ายปฏิบัติการที่ เปSนผู6ควบคุม
เครื่องจักร และ ช;างบํารุงรักษาที่ทํางานเก่ียวข6องกับ
เครื่องจักร 
       ประโยชนMที่ได6รับจากงานวิจัยครั้งน้ี คือ ลดเวลา
สูญเ สียและลดจํานวนครั้ งการเ กิดข6อขัดข6องของ
เครื่องจักรลงได6 อัตราการเดินเครื่องจักรเฉล่ียเพิ่มสูงข้ึน 
ค;าเฉล่ียในการซ;อมแซมลดตํ่าลง ถือว;าเปSนประโยชนMที่
ได6จากการวางแผนระบบการบํารุงรักษาท่ีดี และเปSน
ประโยชนMทางอ6อมท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินกิจกรรม ซึ่ง
ได6แก; 
       1. พนักงานฝ9ายผลิตและฝ9ายซ;อมบํารุงรักษามีการ
ต่ืนตัวในการทํ างานมาก ข้ึนเ น่ืองจากเ ห็นผลการ
เปล่ียนแปลงระบบการบํารุงรักษาที่เปSนรูปธรรม 
       2. มีสภาพแวดล6อมการทํางานที่ ดีข้ึนเน่ืองจาก
พื้นที่และเครื่องจักรสะอาด 
       3. พนักงานทํางานอย;างมีระบบและมีความ
ปลอดภัยในการทํางานมากข้ึน  
       4. เปSนสายการผลิตตัวอย;างท่ีสามารถนําไป
ประยุกตMใช6กับสายการผลิตอ่ืนได6 
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4.4. ข6อเสนอแนะ  
       1. การศึกษากระบวนการผลิตและป7ญหาที่เกิด
ข้ึนกับสายการผลิตจําเปSนต6องศึกษาการปฏิบัติงานจริง
ของบริษัทกรณีศึกษาเท;าน้ัน จึงทําให6เกิดข6อจํากัดใน
เรื่องการควบคุมป7จจัยของเครื่องจักรบางชนิด เน่ืองจาก
ต6องใช6ระยะเวลาในการศึกษาเปSนเวลานาน ดังน้ัน 
ข6อมูลจากการทํางานวิจัยครั้งน้ีจึงถือเปSนข้ันแรกของการ
วิจัยทางด6านน้ี ดังน้ัน ควรมีการศึกษาป7จจัยด6านอ่ืนๆ
ด6วยเพื่อให6ผลวิจัยมีความสมบูรณMและเปSนแนวทางใน
ปรับปรุงต;อไป 
       2. ควรมีการติดตามข6อมูลการเกิดเหตุขัดข6องของ
เครื่องจักรหลังจากที่ได6นําระบบการบํารุงรักษาเชิง
ป�องกันท่ีได6ปรับปรุงใหม;น้ีไปใช6อย;างต;อเน่ืองและควรนํา
ข6อมูลมาปรับปรุงระบบให6สามารถใช6งานได6อย;างมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
       3. เน่ืองจากพนักงานยังเคยชินกับการปฏิบัติงาน
ลักษณะเดิม ดังน้ันจึงควรมีการอบรมช้ีแจงให6พนักงาน
เข6าใจถึงระบบใหม;อีกครั้งหลังจากมีการเปล่ียนแปลง 
       4. ควรมีการขยายผลการนําไปใช6งานของ
ระบบงานบํารุงรักษาเครื่องจักรกับเครื่องจักรหรือบริษัท
อ่ืนได6  
 

5. กิตติกรรมประกาศ 
     งานวิจัยฉบับน้ีสามารถดําเนินการสําเร็จลุล;วงตาม
วัตถุประสงคM ผู6วิจัยขอขอบคุณ บริษัทกรณีศึกษาท่ีอยู;ใน
กลุ;มอุตสาหกรรมผู6ผลิตช้ินส;วนยานยนตM อาจารยMจักร
พันธM ป|8นทอง  และ อาจารยMเษกสรร สิงหMธนู เปSนอย;าง
สูงที่ได6ให6คําปรึกษาและข6อแนะนําในการดําเนินงานวิจัย
จนสําเร็จด6วยดี 
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ผลกระทบต�อคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบติัทางกลของคอนกรีต 
ท่ีเกิดจากคุณภาพนํ้าในส�วนผสมคอนกรีตท่ีไดจากแหล�งนํ้าธรรมชาติในจังหวัดพิษณุโลก 
Effect of mixing water obtained from different natural sources 

inPhitsanulok Province on the physical and mechanical properties of concrete 
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บทคัดย�อ 
     งานวิจัยน้ีเปSนการศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตท่ีใช6
นํ้าจากแหล;ง นํ้าธรรมชาติในจังหวัดพิษณุโลกเปSน
ส;วนผสม โดยมีวัตถุประสงคMของงานวิจัยเพื่อ  1 ) 
ตรวจสอบคุณภาพนํ้าดิบจากแหล;งนํ้าธรรมชาติใน 5 
อําเภอของจังหวัดพิษณุโลกคือ 1.อําเภอวังทอง 2.อําเภอ
วัดโบสถM 3.อําเภอบางระกํา 4.อําเภอเมือง 5.อําเภอ
พรหมพิราม 2) การทดสอบนํ้าผสมคอนกรีตจะทําการ
ทดสอบเปรียบเทียบคุณภาพนํ้าดิบจาก 5 แหล;งกับนํ้า
กล่ัน โดยค;าการก;อตัวเริ่มต6น(Initial Setting Time) มี
ค;าความแตกต;างได6ไม;เกิน 30 นาทีและ ค;าเฉล่ียกําลังอัด
ของคอนกรีตต6องไม;น6อยกว;าร6อยละ 90 ของกําลังอัด
คอนกรีตที่ใช6นํ้ากล่ัน ซึ่งผู6วิจัยได6ดําเนินการเก็บตัวอย;าง
นํ้าธรรมชาติจาก 5 อําเภอของจังหวัดพิษณุโลก แบ;ง
ออกเปSนอําเภอละ 2 จุด ซ่ึงจําแนกได6เปSน 1.นํ้าบาดาล 
2.นํ้าผิวดิน โดยนํามาวิเคราะหMหาค;าความเปSนกรด-เบส 
(pH) ค;าความขุ;น ปริมาณคลอไรดM ปริมาณซัลเฟต 
ปริมาณของแข็ง การก;อตัวของซีเมนตM และกําลังอัดของ
คอนกรีต 
     ผลการวิจัยพบว;า คุณภาพนํ้าดิบจากแหล;ง นํ้า
ธรรมชาติในจังหวัดพิษณุโลกในการผสมคอนกรีตเม่ือ 
 

เปรียบเทียบกับนํ้ากล่ันตามเกณฑMมาตรฐานนํ้าผสม
คอนกรีตนํ้าจากแหล;งนํ้าธรรมชาติของทุกอําเภอมีค;า
ผ;านเกณฑMมาตรฐาน ยกเว6นนํ้าผิวดินจากอําเภอพรหม
พิรามมีค;าไม;ผ;านเกณฑMโดยมีระยะการก;อตัวเกินค;า
มาตรฐาน แต;ในส;วนการทดสอบกําลังอัดเปSนไปตาม
เกณฑMมาตรฐาน การทดสอบกําลังอัดแท;งคอนกรีต
ตัวอย;างของทุกอําเภอเกิดความเสียหายในรูปแบบของ
การผ;าหิน แสดงว;านํ้าจากแหล;งนํ้าธรรมชาติของทุก
อําเภอไม;ส;งผลต;อแรงยึดเหน่ียวระหว;างมวลรวมกับ
ซีเมนตMเฟสตM 
 

คําสําคัญ: ส;วนผสมคอนกรีต กําลังอัด นํ้าธรรมชาติ 
 

Abstract 
     This research presents the study of 
concrete mixture properties : A case study the 
useof natural water in Phitsanulok Province. 
The objective of this study is to determine and 
compare the water quality of 5 districts in 
Phitsanulok. The data collection, there were 2 
major parameters : 1. Underground water 2. 
Surface water in each district. The water 
samples were analyze to evaluate pH value, 
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turbidity, chloride content, sulfate content, 
solid content, and compressive strength. 
        This research was found that: the quality 
of natural water from every districts pass the 
water quality standard and time duration in 
concrete forming was higher than the standard 
time. The results of compressive strength in 
the prepared samples. It was foundthat all 
natural water resourceshad no effect on 
concrete bonding between aggregate and 
cement. 
 

Keyword: concrete mixture, compressive 
strength,natural water  
 

1. บทนํา 
     นํ้าจัดว;าเปSนส;วนประกอบที่สําคัญอย;างมากสําหรับ
งานก;อสร6างไม;ว;าจะเปSนยุคสมัยใด โดยเฉพาะอย;างย่ิงใน
งานก;อสร6างอาคารสูงหรือโครงสร6างมูลฐานท่ีต6องมีการ
ควบคุมปริมาณและคุณภาพของคอนกรีตท่ีใช6ในการ
ก;อสร6าง ซ่ึงนอกเหนือจากวัสดุผสมมวลรวมหยาบและ
ละเอียดแล6วนํ้าผสมคอนกรีตก็มีความสําคัญท่ีส;งผลต;อ
อิทธิพลของแข็งแรงและความคงทนของคอนกรีตเช;นกัน 
โดยท่ัวไปนํ้าที่นํามาใช6ในงานก;อสร6างและคอนกรีตจะทํา
หน6าที่ 3 ประการ ได6แก;  

1. นํ้าผสมคอนกรีต: ใช6ผสมกับปูนซีเมนตM
เพื่อให6เกิดปฏิกิริยาไฮเดรช่ัน อันมีผลต;อความสามารถใน
การใช6งานของคอนกรีตสด และกําลังและความคงทน
ของคอนกรีตแข็งตัวแล6ว 

2. นํ้าล6างมวลรวม: ใช6ล6างมวลรวมท่ีสกปรกให6
สะอาดพอที่จะนํามวลรวมมาใช6ผสมทําคอนกรีตได6 

3. นํ้าบ;มคอนกรีต: ใช6บ;มคอนกรีตให6มีกําลัง
เพิ่มข้ึนและเปSนการป�องกันป7ญหาการแตกร6าวเน่ืองจาก
การสูญเสียนํ้าของคอนกรีต 
สําหรับป7ญหาท่ีพบอยู;เสมอเก่ียวกับนํ้าสําหรับงาน
คอนกรีต คือ ป7ญหาเรื่ อง คุณภาพนํ้า ท่ีใช6ผสมทํา
คอนกรีต ทําให6ได6คอนกรีตท่ีมีกําลังตํ่ากว;าท่ีควรจะเปSน 
โดยมีสาเหตุจากการใช6นํ้าไม;เหมาะสมหรือไม;ถูกวิธีการ
ทําการทดสอบหาคุณสมบัติของนํ้าและคุณภาพของ
คอนกรีตจึงมีความจําเปSนอย;างมากในการตรวจสอบ
มาตรฐานท่ีได6จากแหล;งนํ้าธรรมชาติภายในจังหวัดเพื่อ
หาค;าการเจือปน ค;าความเปSนกรดและด;างที่อาจส;งผล
เสียต;อคุณภาพของคอนกรีต ตลอดจนคุณสมบัติของ
คอนกรี ต  ยก ตัวอย; า ง  เช; น  ความสามารถ เทได6 
ระยะเวลาการก;อตัว การแข็งตัว และกําลังอัด เปSนต6น 
     ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงให6ความสนใจในเรื่องผลกระทบ
ต;อคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางกลของ
คอนกรีตท่ีเกิดจากคุณภาพของนํ้าในส;วนผสมคอนกรีตที่
ได6จากแหล;งนํ้าธรรมชาติ เพื่อใช6อ6างอิงผลกระทบที่
เกิดข้ึน 
 

2. วิธีการดําเนินการวิจัย 
2.1. การเก็บตัวอย;างนํ้าธรรมชาติ 
       ผู6 วิ จัยได6ทําการเก็บตัวอย;างนํ้าตามธรรมชาติ 
ดังต;อไปน้ี 
       2.1.1 นํ้าผิวดิน ที่อําเภอวังทอง (A1) 
       2.1.2 นํ้าบาดาล ที่อําเภอวังทอง (A2) 
       2.1.3 นํ้าผิวดิน ที่อําเภอวัดโบสถM (B1) 
       2.1.4 นํ้าบาดาล ที่อําเภอวัดโบสถM (B2) 
       2.1.5 นํ้าผิวดิน ที่อําเภอบางระกํา (C1) 
       2.1.6 นํ้าบาดาล ที่อําเภอบางระกํา (C2) 
       2.1.7 นํ้าผิวดิน ที่อําเภอเมืองพิษณุโลก (D1) 
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       2.1.8 นํ้าบาดาล ที่อําเภอเมืองพิษณุโลก (D2) 
       2.1.9 นํ้าผิวดิน ท่ีอําเภอพรหมพิราม (E1) 
       2.1.10 นํ้าบาดาล ที่อําเภอพรหมพิราม (E2) 
และนํานํ้าธรรมชาติไปทําการการทดสอบคุณภาพนํ้า 
       1. ทดสอบปริมาณของแข็งตามมาตรฐาน ASTM 
ต6องมีปริมาณของแข็งไม;เกิน 2,000 ppm. 
       2. ทดสอบค;าความเปSนกรด-เบส(pH)ต6องมีค;า pH 
อยู;ในช;วง 6.5 – 8.5 
       3. ทดสอบปริมาณซัลเฟตตามมาตรฐาน ASTM 
ต6องมีปริมาณของแข็งไม;เกิน 1,000 ppm. 
       4. ทดสอบปริมาณคลอไรดMตามมาตรฐาน ASTM 
ต6องมีปริมาณของแข็งไม;เกิน 500 ppm. 
       5. นํ้ากล่ันท่ีใช6 ในการทดสอบ  ช6 นํ้ากล่ันตรา
ฟ7นเฟ£อง (G) 
 

2.2. ออกแบบส;วนผสมคอนกรีตตามมาตรฐาน ACI 
       2.2.1 เก็บตัวอย;างมวลรวมหยาบและมวลรวม
ละเอียด โดยในการทดสอบน้ีได6ใช6 หินขนาดโตสุด ¾ น้ิว 
และทรายแม;นํ้าจาก อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก และทํา
การทดสอบหาคุณสมบัติเพื่อเปSนข6อมูลในการใช6ในการ
ออกแบบส;วนผสมคอนกรีต ซึ่งได6แก; 
                1. การทดสอบหาขนาดคละของมวลรวม 
                2. การทดสอบหาค;าความถ;วงจําเพาะและ
การดูดซึมของมวลรวม 
                3. การทดสอบหาหน;วยนํ้าหนักของมวล
รวม 
                4. การทดสอบหาสารอินทรียMของมวลรวม
ละเอียด 
 
 
 

2.3. ออกแบบส;วนผสมคอนกรีต 
        การออกแบบส;วนผสมคอนกรีต ตามมาตรฐาน
ของ ACI (American Concrete Institute) โดยกําหนด
กําลังอัดของคอนกรีตในการออกแบบเท;ากับ 240 
กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรและทําการทดลองผสมจริง 
ทดสอบค;าการยุบตัวของคอนกรีตและทําการปรับแก6
ปริมาณนํ้าให6ค;าการยุบตัวของคอนกรีตสด ตามที่
ออกแบบไว6 
 

2.4. ทดสอบค;าการก;อตัว 
        การทดสอบค;าการก;อตัว ตามมาตรฐาน ASTM 
C451 โดยใช6นํ้าธรรมชาติจาก 5 อําเภอในจังหวัด
พิษณุโลก รวม10 ตัวอย;าง เปรียบเทียบกับผลการ
ทดสอบจากนํ้ากล่ัน  ซ่ึงจะต6องมีค;าแตกต;างไม;เกิน 30 
นาที 
 

2.5. ทดสอบค;ากําลังอัดคอนกรีต 
        การทดสอบค; า กํา ลัง อัดของคอนกรี ต ตาม
มาตรฐาน ASTM C31 ตัวอย;างที่ใช6ในการทดสอบ มี
ขนาด 15x15x15 ซม.  โดยใช6นํ้าธรรมชาติท้ัง 10 แหล;ง 
เมื่อหล;อตัวอย;างคอนกรีตจะทําการบ;มคอนกรีตในนํ้า 
และทําการทดสอบท่ีอายุคอนกรีต 28 วัน ซึ่งจะต6องมีค;า
กําลังอัดคอนกรีตไม;น6อยกว;า 90% ของกําลังอัด
คอนกรีตท่ีใช6นํ้ากล่ันเปSนส;วนผสม 
 

3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
3.1. การออกแบบส;วนผสมคอนกรีตเพื่อทดสอบกําลัง
อัดประลัย  
       จากผลการคํานวณหาส;วนผสมคอนกรีตท่ีต6องการ
กําลังอัดประลัยเท;ากับ 240 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร 
ที่อายุ 28 วัน ได6ส;วนผสมคอนกรีตต;อ 1 ลูกบาศกMเมตร 
ประกอบด6วย ซีเมนตM 412 กิโลกรัม นํ้า 200 ลิตร หิน 
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981 กิโลกรัม และทราย 688 กิโลกรัม ปรับส;วนผสม
คอนกรีตจากค;าการทดสอบการดูดซึมนํ้าของหินและ
ทราย ได6ส;วนผสมจริง  ประกอบด6วยซีเมนตM  412 
กิโลกรัม นํ้า 160 ลิตร หิน 983 กิโลกรัม และทราย 733 
กิโลกรัม 
 

3.2. ผลการวิเคราะหMคุณภาพนํ้าธรรมชาติ ค;าความเปSน
กรด-เบส (pH) ค;าความขุ;น ปริมาณคลอไรดM ปริมาณ
ซัลเฟต ปริมาณของแข็งและการก;อตัวของซีเมนตM 
       ค;าความเปSนกรด-เบส (pH)ตามมาตรฐานนํ้าท่ีใช6
ผสมคอนกรีต พบว;าตัวอย;าง A2 มีค;าความเปSนกรด-เบส 
(pH) ตํ่าท่ีสุดคือ 6.1 และตัวอย;าง D2 มีค;าความเปSน
กรด-เบส (pH) สูงที่สุดคือ 8.19 โดยตัวอย;างนํ้าท้ังหมด
อยู;ในเกณฑMมาตรฐานค;าความขุ;น (turbidity )ตาม
มาตรฐาน นํ้ า ท่ี ใ ช6 ผ สมคอนกรี ตต6 อ งมี ค; า ไ ม; เ กิ น 
2000NTU พบว;าตัวอย;าง C2 มีค;าความขุ;นตํ่าสุดคือ 
2.37NTU (ร6อยละ0.14) และตัวอย;าง D1 มีค;าความขุ;น
สูงสุดคือ 90.10NTU (ร6อยละ4.51) โดยตัวอย;างนํ้า
ทั้งหมดอยู;ในเกณฑMมาตรฐาน ด6านปริมาณคลอไรดM 
(chloridecontent) ตามมาตรฐานนํ้าที่ใช6ผสมคอนกรีต
ต6องมีค;าไม;เกิน 500ppm. พบว;าตัวอย;าง C2 มีค;าคลอ
ไรดMตํ่าสุดคือ 0.75ppm.(ร6อยละ0.15) และตัวอย;าง E2 
มีค;าคลอไรดMสูงสุดคือ 10.50ppm. (ร6อยละ2.10)โดย
ตัวอย;างนํ้าท้ังหมดอยู;ในเกณฑMมาตรฐาน และปริมาณ
ซัลเฟต (sulfate content) ตามมาตรฐานนํ้าท่ีใช6ผสม
คอนกรีตต6องมีค;าไม;เกิน 1,000ppm. พบว;าตัวอย;าง C2 
มีค;าซัลเฟตตํ่าสุดคือ 0.41ppm.(ร6อยละ0.04) และ
ตัวอย;าง E1มีค;าซัลเฟตสูงสุดคือ 7.18ppm. (ร6อยละ
0.18) โดยตัวอย;างนํ้าท้ังหมดอยู;ในเกณฑMมาตรฐาน ใน
ส;วนของปริมาณของแข็ง (TSS) ตามมาตรฐานนํ้าท่ีใช6
ผสมคอนกรีตต6อง มีค;า ไม; เ กิน 2000 ppm. พบว; า

ตัวอย;าง A2 มีปริมาณค;าของแข็งตํ่าสุดคือ 45ppm.(
ร6อยละ2.25) และตัวอย;าง E2 มีปริมาณค;าของแข็ง
สูงสุดคือ 169ppm. (ร6อยละ8.45) โดยตัวอย;างนํ้า
ทั้งหมดอยู;ในเกณฑMมาตรฐาน ทั้งน้ีระยะเวลาการก;อตัว
ระยะต6นของคอนกรีต ตามมาตรฐานการก;อตัวต6องมี
ระยะเวลาการก;อตัวระยะต6นไม;น6อยกว;า 45 นาที แต;ไม;
เกิน 3 ช่ัวโมง จากการทดสอบพบว;าตัวอย;าง C2 มี
ระยะเวลาการก;อตัวเร็วท่ีสุด 1 ช่ัวโมง 39 นาที และ
ตัวอย;าง E1 มีระยะเวลาการก;อตัวนานที่สุด 3 ช่ัวโมง 
30 นาที นําผลการทดสอบไปเปรียบเทียบกับตัวอย;าง G 
ที่ใช6เปSนตัวอย;างเปรียบเทียบ โดยตัวอย;าง G มี
ระยะเวลาการก;อตัวระยะต6น 1 ช่ัวโมง 54 นาที  
ผลการเปรียบเทียบพบว;าในภาพรวมตัวอย;างทั้งหมดมี
ระยะเวลาการก;อตัวระยะต6นของซีเมนตMแตกต;างจาก
ตัวอย;าง G ไม;เกิน 30 นาที ถือว;านํ้าธรรมชาติอยู;ใน
เกณฑMมาตรฐาน ยกเว6น ตัวอย;าง E1 มีระยะเวลาการก;อ
ตัวเกินกว;าระยะเวลามาตรฐาน 30 นาที  ค;าการยุบตัว
ของคอนกรีต ตามมาตรฐานน6าผสมคอนกรีต ใน
ภาพรวมพบว;า มีค;าการยุบตัวอยู;ระหว;าง 8 ถึง 10 
เซนติเมตร อยู;ในเกณฑMมาตรฐานลักษณะการแตกร6าว
ของคอนกรีตตัวอย;าง พบว;าในภาพรวมเปSนการแตก
แบบผ;าหินเปSนลักษณะที่แสดงว;ามีแรงยึดเหน่ียวระหว;าง
มวลรวมกับซีเมนตMเฟสตMที่ดี 
       ค;าเฉล่ียกําลังอัดท่ีกระทํากับคอนกรีตตัวอย;างที่ใช6
นํ้าธรรมชาติเปSนส;วนผสมคอนกรีต เมื่อเปรียบเทียบกับ
คอนกรีตตัวอย;างผสมนํ้ากล่ัน ในภาพรวมพบว;า มีค;าไม;
น6อยกว;าร6อยละ 90 ของคอนกรีตท่ีใช6นํ้ากล่ัน 
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3.3. ผลการทดสอบกําลังอัดประลัย 
       ค;าเฉล่ียของกําลังอัดจากการทดสอบ 3 ครั้ ง
ติดต;อกันของคอนกรีตที่ออกแบบกําลังอัดเท;ากับ 240 
กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ทุกตัวอย;างผ;านตามเกณฑM
มาตรฐาน 
โดยค;ากําลังอัดแต;ละครั้งตํ่ากว;ากําลังที่ต6องการได6ไม;เกิน 
30 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ไม;พบค;าการทดสอบตํ่า
กว;าเกณฑMมาตรฐานและค;ากําลังอัดของแต;ละก6อน
ตัวอย;างไม;น6อยกว;า ร6อยละ 90 ของกําลังอัดท่ีกําหนด 
ซึ่งไม;พบค;าการทดสอบตํ่ากว;าเกณฑMมาตรฐานลูกปูน
ตัวอย;างท่ีนํามาทดสอบท้ังหมดผ;านเกณฑMมาตรฐาน ACI 
318 และ ACI 214 
 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบกําลังอัดประลัยของลูกปูน
ตัวอย;างตามเกณฑMมาตรฐาน ACI 318 และ ACI 214 
(ksc) 
 

ตัวอย�าง ชุดท่ี1 ชุดท่ี2 ชุดท่ี3 ค�าเฉลีย่ S.D. 
A1 253 236 *345 245 12.02 

A2 259 296 266 274 19.66 

B1 *199 315 314 315 0.71 
B2 249 284 258 264 18.18 

C1 316 285 297 299 15.63 

C2 258 315 284 286 28.54 
D1 299 310 *226 305 7.78 
D2 259 244 195 233 33.47 
E1 232 268 *348 250 25.46 
E2 336 *273 348 342 8.49 
G 265 260 317 281 31.56 

 

จากตารางท่ี 1(*) เปSนตัวเลขท่ีถูกตัดออกเน่ืองจากมีค;า
แตกต;างจากกลุ;มเกิน 70 kscโดยพิจารณาจากค;าสูงสุด
และค;าตํ่าสุดในแต;ละชุดตัวอย;างมาลบกันต6องมีค;าไม;
เกิน 70 kscถ6ามีค;าเกินให6ตัดออกหน่ึงตัวอย;างในชุดน้ัน 
        ผลการทดสอบพบว;าการทดสอบกําลังอัดแท;ง
คอนกรีตตัวอย;างของทุกอําเภอเกิดความเสียหายใน

รูปแบบของการผ;าหิน แสดงว;านํ้าจากแหล;งนํ้าธรรมชาติ
ของทุกอําเภอไม;ส;งผลต;อแรงยึดเหน่ียวระหว;างมวลรวม
กับซีเมนตMเฟสตM 
 

4. สรุปและขอเสนอแนะ 
4.1. สรุปผลการทดลอง 
       จากการศึกษาหาคุณสมบัติของส;วนผสมคอนกรีต 
โดยทําการทดสอบมาตรฐานของนํ้าจากแหล;งธรรมชาติ
และคอนกรีตท่ีทําการออกแบบกําลังอัดเท;ากับ 240 
กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร สามารถสรุปการทดลองได6
ดังน้ี 
 

ตารางที่ 2 สรุปการทดลอง 
 

การทดลอง ผลที่ได6จากการทดลอง 

การทดสอบค;า pH ค;า pH ต่ําสุด 6.1 สูงสุด 8.19 
(อยู;ในเกณฑMมาตรฐาน) 

การทดสอบค;าความขุ;น ค;า NephelometricTurbidity:NTU 
ต่ําสุด 2.73 ppm. 
สูงสุด 90.1ppm. 
(อยู;ในเกณฑMมาตรฐาน) 

การทดสอบปริมาณค;าคลอไรดM ค;าคลอไรดM 
ต่ําสุด 0.75 ppm. 
สูงสุด 10.5ppm. 
(อยู;ในเกณฑMมาตรฐาน)  

การทดสอบปริมาณค;าซัลเฟต ค;าซัลเฟต 
ต่ําสุด 0.41 ppm. 
สูงสุด 7.18ppm. 
(อยู;ในเกณฑMมาตรฐาน) 

การทดสอบปริมาณค;าของแข็ง ค;า Total Suspended Solid:TSS 
ต่ําสุด 45ppm. 
สูงสุด 169ppm. 
(อยู;ในเกณฑMมาตรฐาน) 

การทดสอบระยะเวลาการก;อ
ตัวระยะต6นของปูนซีเมนตM 

การก;อตัว 
เร็วที่สุด 1 ชั่วโมง 39 วินาที 
นานที่สุด 3 ชั่วโมง 30 วินาที 
(อยู;ในเกณฑMมาตรฐาน) 

การทดสอบค;าการยุบตัวของ
ปูนซีเมนตM 

ค;าตัวการยุบ 
อยู;ระหว;าง 8-10 เซนติเมตร  
(อยู;ในเกณฑMมาตรฐาน) 

การทดสอบค;ากําลังอัดเฉลี่ย
ของคอนกรีต 

ค;ากําลังอัดเฉลี่ยไม;น6อยกว;า 90% 
236 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร 
(อยู;ในเกณฑMมาตรฐาน) 
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4.2. ข6อเสนอแนะ 
การเก็บตัวอย;างในการทดลองครั้งน้ีเปSนการเก็บตัวอย;าง
ในฤดูร6อนเพียงเท;าน้ัน ซ่ึงหากต6องการศึกษาคุณสมบัติ
ให6ครบถ6วนควรเก็บตัวอย;างนํ้าให6ครบทั้ง 3 ฤดู เพราะใน
แต;ละฤดูอาจมีส่ิงเจือปนที่แตกต;างกันซึ่งอาจมีผลต;อ
กําลังอัดและการก;อตัวของคอนกรีตได6 
 

5. กิตติกรรมประกาศ 
    คณะผู6วิจัยขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปSนอย;างสูงที่อํานวย
ความสะดวกในด6านงานเอกสารต;างๆ และค;าใช6จ;ายใน
การเดินทางนําเสนองานวิจัยในครั้งน้ี 
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บทคัดย�อ 
     การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคMเพื่อการประยุกตMใช6อิฐ
มอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบสําหรับการก;อสร6างท่ีอยู;อาศัย
จากการศึกษาวิจัยพบว;า  ผลการทดสอบคุณสมบัติ
ทางด6านวิศวกรรมของก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบ
ในห6องทดสอบวัสดุงานก;อสร6าง ผลการวิจัยมีดังน้ี 1) 
การรับแรงอัดของอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบมี
ค;าเฉล่ีย 39.071 กก./ตร.ซม. ซึ่งมีค;ามากกว;าค;า
มาตรฐาน มอก. ของอิฐมอญท่ัวไปท่ีมีค;าอยู;ระหว;าง 20-
30 กก./ตร.ซม. ดังน้ันอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบ
สามารถรับแรงอัดได6ดีกว;าอิฐมอญทั่วไป 2) การดูดกลืน
นํ้าของอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบมีค;าเฉล่ีย 10.755 
% ซ่ึงมีค;าน6อยกว;าค;ามาตรฐาน มอก. ของอิฐมอญทั่วไป
ที่มีค;าอยู;ระหว;าง 30-35 % ซ่ึงจะมีผลดีต;อผนังอาคาร
เพราะผนังมีความช้ืนน6อยกว;าจะทําให6 ไม; เ กิดรอย
แตกร6าวของผนังอาคารเน่ืองจากการระเหยของนํ้าภาย
หลังจากการก;อผนัง 3)การรับแรงดัดของอิฐมอญซีเมนตM
ผสมเถ6าแกลบกับปูนก;อมีค;าเฉล่ีย 2.41 กก./ตร.ซม.   
ซึ่งมาตรฐานท่ัวไปของอิฐมอญไม;ได6กําหนดค;ามาตรฐาน
ไว6 ค;ากําลังรับแรงดัดที่ได6แสดงถึงการรับแรงในการยึด
เกาะกันระหว;างก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบกับปูน
ก;อ ถ6ามีค;ากําลังรับแรงดัดมากการยึดเกาะระหว;างก6อน 

 
อิฐกับปูนก;อจะมีความแข็งแรงมาก 4) การยึดเกาะกับ
ปูนฉาบของผนังอิฐมอญซีเมนตMผสมข้ีเถ6าแกลบพบว;ามี
การยึดเกาะกับปูนฉาบได6ดีไม;มีรอยแตกร6าวที่ผิวของผนัง
การฉาบปูนก;อได6รวดเร็วและประหยัดเวลาเพราะก6อน
อิฐมอญซีเมนตMผสมข้ีเถ6าแกลบมีลักษณะรูปร;างคงทีไม;
บิดงอเหมือนอิฐมอญท่ัวไป ผลการศึกษาคุณสมบัติ
ทางด6านงานก;อสร6างของก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6า
แกลบในงานก;อสร6างจริง ผลการวิจัยมีดังน้ี 1) การก;อ
ผนังของอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบ มีการยึดเกาะกัน
ได6ดีระหว;างปูนก;อกับก6อนอิฐ ผนังไม;มีรอยแตกของก6อน
อิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบระหว;างการก;อและหลัง
การก;อผนัง ก;อง;าย ใช6ปูนก;อน6อย และประหยัดเวลาใน
การก;อผนัง เพราะก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสมข้ีเถ6าแกลบมี
ลักษณะรูปร;างคงทีและขนาดใหญ;กว;าอิฐมอญท่ัวไป 2) 
การฉาบผนังของอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบ ผนังไม;มี
รอยแตกร6าวของปูนฉาบ การยึดเกาะระหว;างปูนฉาบกับ
ผนังอิฐยึดเกาะกันได6ดี ฉาบง;าย ใช6ปูนฉาบน6อย และ
ประหยัดเวลาในการฉาบผนัง ผนังไม;มีรอยแตกของก6อน
อิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบระหว;างการฉาบและหลัง
การฉาบผนัง ผลการเปรียบเทียบราคาค;าก;อสร6าง
ระหว;างการก;อผนังด6วยอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบกับ
การก;อผนังด6วยอิฐมอญทั่วไป ผลการวิจัยมีดังน้ี 1) 
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จํานวนก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบกับอิฐมอญ
ทั่วไปที่ใช6และราคา ต;อพื้นที่ 1 ตารางเมตร มีการใช6ก6อน
อิฐมอญทั่วไปมากกว;าก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบ
เน่ืองจากก6อนอิฐมอญทั่วไปมีขนาดเล็กกว;าก6อนอิฐมอญ
ซีเมนตMผสมเถ6าแกลบและราคาของก6อนอิฐมอญซีเมนตM
ผสมเถ6าแกลบถูกกว;าก6อนอิฐมอญท่ัวไป 2 บาทต;อ
ตารางเมตร 2) ปริมาณปูนซีเมนตMที่ใช6สําหรับการก;อ
ระหว;างอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบกับอิฐมอญทั่วไป
ต;อพื้นท่ี 1 ตารางเมตร มีการใช6ปริมาณปูนซีเมนตMท่ีใช6
สําหรับการก;อระหว;างอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบน6อย
กว;าอิฐมอญท่ัวไปเน่ืองจากขนาดของก6อนอิฐมอญ
ซีเมนตMผสมเถ6าแกลบมีขนาดใหญ;ทําให6พื้นที่สําหรับการ
ก;อน6อยลงและราคาค;าแรงและค;าปูนก;อท่ีใช6ของก6อนอิฐ
มอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบถูกกว;าก6อนอิฐมอญท่ัวไป 
53.50 บาทต;อตารางเมตร 3) ปริมาณปูนซีเมนตMท่ีใช6
สําหรับการฉาบระหว;างอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบกับ
อิฐมอญทั่วไปต;อพื้นท่ี 1 ตารางเมตร มีการใช6ปริมาณ
ปูนซีเมนตMที่ใช6สําหรับการฉาบระหว;างอิฐมอญซีเมนตM
ผสมเถ6าแกลบน6อยกว;าอิฐมอญทั่วไปเน่ืองจากผิวผนัง
ของอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบมีลักษณะเรียบกว;าอิฐ
มอญท่ัวไปและราคาค;าแรงและค;าปูนฉาบที่ใช6ของก6อน
อิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบถูกกว;าก6อนอิฐมอญทั่วไป 
12.30 บาทต;อตารางเมตร 4) เปรียบเทียบราคาค;า
ก;อสร6างท้ังหมดระหว;างการก;อผนังด6วยอิฐมอญซีเมนตM
ผสมเถ6าแกลบกับอิฐมอญท่ัวไปต;อพื้นท่ี 1 ตารางเมตร 
ราคาค;าก;อสร6างผนังอาคารที่ก;อด6วยอิฐมอญซีเมนตMผสม
เถ6าแกลบถูกกว;าอิฐมอญทั่วไป 67.80 บาทต;อตาราง
เมตร 
 

คําสําคัญ: อิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบ ปูนซีเมนตM
ปอรMตแลนดMปอซโซลานา 

Abstract 
     The objective of this research is to assess 
the application of soil-cement bricks with husk 
ash for a housing construction . The study 
found that the test results of the engineering 
properties of soil-cement bricks with husk ash 
in the construction material test room were as 
follows: 1) Compression average of soil-cement 
bricks with husk ash was 39.071 kg/cm2. This 
exceeded the Thai Industrial Standard of 
general soil-brick cement which is 20-30 
kg/cm2. Therefore, soil-cement bricks with husk 
ash could resist compression better than 
general soil-brick cement. 2) The water 
absorption average of soil-cement bricks with 
husk ash was 10.755 %. This was lower than 
the Thai Industrial Standard of general soil-brick 
cement which was 30-35 % and therefore 
offers an advantage for walls of buildings 
because fractures do not appear due to water 
evaporation after building walls and humidity is 
lower. 3) The labor force average of soil-
cement bricks with husk ash and lime was 2.41 
kg/cm2 while the general standard was not 
determined. Labor force demonstrates pressure 
of cohesion among soil-cement bricks with 
husk ash and lime. The greater the labor force, 
the more cohesion between soil-cement bricks 
with husk ash and lime. 4) Testing of cohesion 
with plaster using soil-cement brick with husk 
ash walls showed good results with no 
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fractures at the surface of the plaster. This 
could save time because soil-cement bricks 
with husk ash have a steady shape and do not 
bend in the manner of general soil-cement 
bricks. The test results of the construction 
properties of soil-cement bricks with husk ash 
for real construction were as follows: 1) 
Building walls of soil-cement bricks with husk 
ash showed good cohesion between lime and 
soil-cement bricks with husk ash during and 
after construction. It could be simply done and 
saved time, while the bricks’ size was bigger 
than general soil-bricks. 2) Plaster walls with 
soil-cement bricks with husk ash did not 
fracture. Cohesion was good and simple 
between lime and soil-cement bricks with husk 
ash. It used less lime, saved time for plastering 
and there were no fractures of soil-cement 
bricks with husk ash during and after 
construction. Comparison of construction costs 
between using soil-cement bricks with husk ash 
and general soil-cement bricks showed the 
following results: 1) Comparison of quantities 
and costs of using soil-cement bricks with husk 
ash and general soil-cement brick per square 
meter showed that more general soil-cement 
bricks were needed than soil-cement bricks 
with husk ash because general soil-cement 
bricks were smaller and the cost of soil-cement 
bricks with husk ash was 2 baht per square 
meter cheaper than general soil-cement bricks. 

2) Amounts of cement for construction using 
soil-cement bricks with husk ash and general 
soil-cement bricks per square meter showed 
lower use with soil-cement bricks with husk ash 
than with general soil-cement bricks because 
soil-cement bricks with husk ash were bigger, 
resulting in smaller surface areas. The cost of 
labor and lime using soil-cement bricks with 
husk ash was cheaper than with general soil-
cement bricks by 53.50 baht per square meter. 
3) Amounts of cement for construction using 
soil-cement bricks with husk ash and general 
soil-cement bricks per square meter showed 
lower use with soil-cement bricks with husk ash 
than with general soil-cement bricks because 
the surface of soil-cement bricks with husk ash 
was smoother than that of general soil-cement 
bricks, resulting in the cost of labor and lime 
using soil-cement bricks with husk ash being 
cheaper than with general soil-cement bricks 
by 12.30 baht per square meter. 4) Comparison 
of all construction costs between using soil-
cement bricks with husk ash and general soil-
cement bricks per square meter showed that 
cost of walls with soil-cement bricks with husk 
ash was 67.80 baht per square meter cheaper 
than with general soil-cement bricks. 
 

Keywords: Soil-Cement Bricks with Husk Ash, 
Portland Pozzolana Cement 
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1. บทนํา 
     ในการก;อสร6างท่ีอยู;อาศัยในป7จจุบันน้ี วัสดุที่ใช6ใน
การก;อสร6างมีราคาค;อนข6างแพงเมื่อเทียบกับสภาพ
เศรษฐกิจในป7จจุบันเน่ืองจากต6นทุนในการผลิตสูงข้ึนทํา
ให6ท่ีอยู;อาศัยไม;ว;าจะเปSนบ6านเรือน ตึกแถว อาคาร
พาณิชยM คอนโด และหอพักต;าง ๆ มีราคาค;าก;อสร6าง
แพงข้ึนไปด6วย ดังน้ันในการก;อสร6างจึงจําเปSนต6องหา
วัสดุแบบใหม;ท่ีคํานึงถึงความประหยัด ความแข็งแรง
และทนทาน ที่จะนํามาใช6แทนในการก;อสร6างที่อยู;อาศัย
ได6ดีกว;าแบบเดิม โดยการก;อสร6างท่ีอยู;อาศัยแบบใหม;น้ี
จะใช6อิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบในการก;อสร6างจะ
ประหยัดและรวดเร็วกว;าการก;อสร6างแบบเดิม เน่ืองจาก
การก;อสร6างด6วยอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบจะมี
รูปแบบของก6อนอิฐท่ีใหญ;กว;าอิฐมอญแบบเดิมทําให6การ
ก;อสร6างมีความสะดวกและรวดเร็ว ประหยัดเวลาและ
ค;าแรงงานในการก;อและฉาบ ทําให6ต6นทุนในการ
ก;อสร6างลดลงกว;าการก;อสร6างแบบให6อิฐมอญแบบเดิม 
ในการผลิตอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบเพื่อใช6ก;อสร6าง
ที่อยู;อาศัย สามารถใช6วัสดุที่หาได6ในท6องถ่ินซึ่งมีปริมาณ
มากพอและสามารถหาได6ง;ายและมีราคาถูก ผลจากทาง
เคมีพบว;าเถ6าแกลบมีซี ลิกาเปSนองคMประกอบสูงถึง
ประมาณ 90% ซึ่งสารซิลิกาในเถ6าแกลบสามารถใช6เปSน
สารปอซโซลาน (Pozzolan) ในการผสมกับปูนซีเมนตM
ป อ รM ต แ ล น ดM ทํ า ใ ห6 เ กิ ด ป ฎิ กิ ริ ย า ป อ ซ โ ซ ล า นิ ค 
(Pozzolanic Reaction) และเกิดเปSนปูนซีเมนตMปอรMต
แลนดMปอซโซลานา (Portland Pozzolana Cement) 
ซึ่งทําให6ซิลิกาอยู;ในรูปของผลึกและทําให6ปูนซีเมนตM
ปอรMตแลนดMปอซโซลานามีคุณสมบัติดีข้ึนทําให6ก6อนอิฐ
มอญซีเมนตMมีความแข็งแรงมากข้ึนกว;าเดิม  
 

      
 

ภาพท่ี 1 เถ6าแกลบและอิฐมอญซีเมนตM 
 

อิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบเปSนวัสดุก;อสร6างอีกชนิด
หน่ึงท่ีสามารถผลิตได6ง;าย และเม่ือนําไปก;อสร6างจริงจะ
ประหยัดเวลาและค;าใช6จ;ายในการก;อสร6าง การผลิตอิฐ
มอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบสามารถทําได6โดยการผสมกัน
ระหว;างปูนซีเมนตMปอรMตแลนดM ดินท่ีเหมาะสม และเถ6า
แกลบที่มีอยู;ในท6องถ่ินท่ีคัดเลือกดินแล6ว ซ่ึงสามารถหา
คุณสมบัติของดินท่ีเหมาะสมได6ทุกพื้นท่ีในประเทศไทย
เปSนตัววัสดุในการผลิตอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบ  
 

2. วัตถุประสงคIการวิจัย 
     1. เพื่อหาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของก6อนอิฐมอญ
ซีเมนตMผสมเถ6าแกลบสําหรับการก;อสร6างที่พักอาศัย 
     2. เพื่อประยุกตMใช6อิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบ
สําหรับการก;อสร6างที่อยู;อาศัย 
 

3. วิธีการดําเนินการวิจัย 
3.1. ทฤษฎีและหลักการ 
       3.1.1 เตรียมวัสดุเพื่อท่ีจะมาทําอิฐมอญซีเมนตM
ผสมเถ6าแกลบ (ดินแดง ปูนซีเมนตM เถ6าแกลบ) 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2 ดินแดง ปูนซีเมนตMและเถ6าแกลบ 
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       3.1.2 นําวัสดุท่ีเตรียมไว6มาผสมกันในอัตราส;วนท่ี
กําหนดไว6ในเครื่องผสมอิฐดินซีเมนตMแล6วเติมนํ้าเข6าไปใน
อัตราส;วนท่ีพอเหมาะเพื่อให6ก6อนอิฐมอญซีเมนตMขึ้นรูปได6  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 เครื่องผสมวัสดุ ดินแดง ปูนซีเมนตM 
และเถ6าแกลบเข6าด6วยกัน 

 

       3.1.3 นําวัสดุท่ีผสมกันแล6วเข6าเครื่องอัดก6อนอิฐ
มอญซีเมนตMแบบไฮดรอลิคจะได6ก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสม
เถ6าแกลบ 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 เครื่องอัดก6อนอิฐมอญซีเมนตMแบบไฮดรอลิค 
และก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบ 

 

       3.1.4 นําก6อนอิฐท่ีได6ออกจากแบบอัดแล6วนําไป
เก็บไว6เพื่อนําไปใช6งานก;อสร6างต;อไป นําก6อนอิฐมอญ
ซีเมนตMผสมเถ6าแกลบไปก;อสร6างผนังอาคารที่พักอาศัย
จริงและ นําก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบไปทดสอบ
หาคุณสมบัติทางด6านวิศวกรรมห6องปฏบิัติการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 นําก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบไป
ก;อสร6างจริงเพื่อหาคุณสมบัติทางด6านวิศวกรรม 

 

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
4.1. ผลการวิจัย 
       4.1.1 ผลการทดสอบคุณสมบัติทางด6านวิศวกรรม
ของก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบในห6องทดสอบ
วัสดุงานก;อสร6าง จากการศึกษาวิจัยพบว;า 
       1) การรับแรงอัดของอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบ
มีค;าเฉล่ีย 39.071 กก./ตร.ซม. ซึ่งมีค;ามากกว;าค;า
มาตรฐาน มอก. ของอิฐมอญท่ัวไปที่มีค;าอยู;ระหว;าง 20-
30 กก./ตร.ซม. ดังน้ันการรับแรงอัดของอิฐมอญซีเมนตM
ผสมเถ6าแกลบจึงสามารถรับแรงอัดได6ดีกว;าอิฐมอญทั่วไป  
       2) การดูดกลืนนํ้าของอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6า
แกลบมีค;าเฉล่ีย 10.755% ซ่ึงมีค;าน6อยกว;าค;ามาตรฐาน 
มอก. ของอิฐมอญทั่วไปท่ีมีค;าอยู;ระหว;าง 30-35% 
ดังน้ันค;าการดูดกลืนนํ้าของอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6า
แกลบน6อยกว;าอิฐมอญทั่วไปซึ่งจะมีผลดีต;อผนังอาคาร
เพราะผนังที่มีความช้ืนน6อยกว;าจะทําให6ไม; เกิดรอย
แตกร6าวของผนังอาคารเน่ืองจากการระเหยของนํ้าภาย
หลังจากการก;อผนัง     
       3) การรับแรงดัดของอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบ
กับปูนก;อมีค;าเฉล่ีย 2.41 กก./ตร.ซม. ซึ่งมาตรฐานท่ัวไป
ของอิฐมอญไม;ได6กําหนดค;ามาตรฐานไว6 ค;ากําลังรับแรง
ดัดที่ได6แสดงถึงการรับแรงในการยึดเกาะกันระหว;าง
ก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบกับปูนก;อ ถ6ามีค;า
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กําลังรับแรงดัดมากการยึดเกาะระหว;างก6อนอิฐกับปูนก;อ
จะมีความแข็งแรงมาก 
       4) การยึดเกาะกับปูนฉาบของผนังอิฐมอญซีเมนตM
ผสมข้ีเถ6าแกลบ จากผลการวิจัยพบว;ามีการยึดเกาะกับ
ปูนฉาบได6ดีไม;มีรอยแตกร6าวที่ผิวของผนังการฉาบปูนก;อ
ได6รวดเร็วและประหยัดเวลาเพราะก6อนอิฐมอญซีเมนตM
ผสมข้ีเถ6าแกลบมีลักษณะรูปร;างคงท่ีไม;บิดงอเหมือนอิฐ
มอญท่ัวไป 
       4.1.2 ผลการศึกษาคุณสมบัติทางด6านงานก;อสร6าง
ของก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบในงานก;อสร6าง
จริง จากการศึกษาวิจัยพบว;า 
       1) การก;อผนังของอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบ มี
การยึดเกาะกันได6ดีระหว;างปูนก;อกับก6อนอิฐ ผนังไม;มี
รอยแตกของก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบระหว;าง
การก;อและหลังการก;อผนัง ก;อง;าย ใช6ปูนก;อน6อย และ
ประหยัดเวลาในการก;อผนังเพราะก6อนอิฐมอญซีเมนตM
ผสมข้ีเถ6าแกลบมีลักษณะรูปร;างคงที่และขนาดใหญ;กว;า
อิฐมอญทั่วไป 
       2) การฉาบผนังของอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบ 
ผนังไม;มีรอยแตกร6าวของปูนฉาบ การยึดเกาะระหว;าง
ปูนฉาบกับผนังอิฐยึดเกาะกันได6ดี ฉาบง;าย ใช6ปูนฉาบ
น6อย และประหยัดเวลาในการฉาบผนัง ผนังไม;มีรอย
แตกของก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบระหว;างการ
ฉาบและหลังการฉาบผนัง  
       4.1.3 ผลการเปรียบเทียบราคาค;าก;อสร6างระหว;าง
การก;อผนังด6วยอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบกับการก;อ
ผนังด6วยอิฐมอญท่ัวไป จากการศึกษาวิจัยพบว;า 
       1) จํานวนก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบกับอิฐ
มอญท่ัวไปท่ีใช6และราคา ต;อพื้นที่ 1 ตารางเมตร มีการ
ใช6ก6อนอิฐมอญท่ัวไปมากกว;าก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสม
เถ6าแกลบเน่ืองจากก6อนอิฐมอญทั่วไปมีขนาดเล็กกว;า

ก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบและราคาของก6อนอิฐ
มอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบถูกกว;าก6อนอิฐมอญทั่วไป 2 
บาทต;อตารางเมตร 
       2) ปริมาณปูนซีเมนตMท่ีใช6สําหรับการก;อระหว;างอิฐ
มอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบกับอิฐมอญท่ัวไปต;อพื้นที่ 1 
ตารางเมตร มีการใช6ปริมาณปูนซีเมนตMที่ใช6สําหรับการ
ก;อระหว;างอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบน6อยกว;าอิฐ
มอญทั่วไปเน่ืองจากขนาดของก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสม
เถ6าแกลบมีขนาดใหญ;ทําให6พื้นท่ีสําหรับการก;อน6อยลง
และราคาค;าแรงและค;าปูนก;อท่ีใช6ของก6อนอิฐมอญ
ซีเมนตMผสมเถ6าแกลบถูกกว;าก6อนอิฐมอญท่ัวไป 53.50 
บาทต;อตารางเมตร 
       3) ปริมาณปูนซีเมนตMที่ใช6สําหรับการฉาบระหว;าง
อิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบกับอิฐมอญทั่วไปต;อพื้นที่ 1 
ตารางเมตร มีการใช6ปริมาณปูนซีเมนตMที่ใช6สําหรับการ
ฉาบระหว;างอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบน6อยกว;าอิฐ
มอญทั่วไปเน่ืองจากผิวผนังของอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6า
แกลบมีลักษณะเรียบกว;าอิฐมอญทั่วไปและราคาค;าแรง
และค;าปูนฉาบที่ใช6ของก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6า
แกลบถูกกว;าก6อนอิฐมอญท่ัวไป 12.30 บาทต;อตาราง
เมตร 
     4) เปรียบเทียบราคาค;าก;อสร6างท้ังหมดระหว;างการ
ก;อผนังด6วยอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบกับอิฐมอญ
ทั่วไปต;อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ราคาค;าก;อสร6างผนังอาคาร
ที่ก;อด6วยอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบถูกกว;าอิฐมอญ
ทั่วไป 67.80 บาทต;อตารางเมตร 
 

4.2. อภิปรายผล 
       จากผลการวิจัยการประยุกตMใช6อิฐมอญซีเมนตMผสม
เถ6าแกลบสําหรับการก;อสร6างที่อยู;อาศัยพบว;าผลการ
ทดสอบคุณสมบัติทางด6านวิศวกรรมของก6อนอิฐมอญ
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ซีเมนตMผสมเถ6าแกลบในห6องทดสอบวัสดุงานก;อสร6าง ซึ่ง
มีการทดสอบการรับแรงอัดของอิฐ การดูดกลืนนํ้าของ
อิฐ การรับแรงดัดของอิฐ และการยึดเกาะกับปูนฉาบ
ของผนังอิฐมอญซี เมนตMผสมเถ6าแกลบ มีค;าตามท่ี
มาตรฐานของอิฐมอญทั่วไปท่ีกําหนดไว6 ผลการวิจัยจาก
การนําอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบไปก;อสร6างท่ีพัก
อาศัยจริงและศึกษาหาคุณสมบัติในงานก;อสร6างอาคาร
จริงพบว;าการก;อผนังอาคารด6วยอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6า
แกลบ มีการยึดเกาะกันได6ดีระหว;างปูนก;อกับก6อนอิฐ 
ผนังไม;มีรอยแตกของก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบ
ระหว;างการก;อและหลังการก;อผนัง ก;อง;าย ใช6ปูนก;อ
น6อย และประหยัดเวลาในการก;อผนังเพราะก6อนอิฐ
มอญซีเมนตMผสมข้ีเถ6าแกลบมีลักษณะรูปร;างคงทีและ
ขนาดใหญ;กว;าอิฐมอญทั่วไป ส;วนการฉาบผนังไม;มีรอย
แตกร6าวของปูนฉาบ การยึดเกาะระหว;างปูนฉาบกับผนัง
อิฐยึดเกาะกันได6 ดี ฉาบง;าย ใช6 ปูนฉาบน6อย และ
ประหยัดเวลาในการฉาบผนัง ผนังไม;มีรอยแตกของก6อน
อิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบระหว;างการฉาบและหลัง
การฉาบผนัง และผลจากการเปรียบเทียบราคาค;า
ก;อสร6างท้ังหมดระหว;างการก;อผนังด6วยอิฐมอญซีเมนตM
ผสมเถ6าแกลบกับอิฐมอญท่ัวไปต;อพื้นท่ี 1 ตารางเมตร 
ราคาค;าก;อสร6างผนังอาคารที่ก;อด6วยอิฐมอญซีเมนตMผสม
เถ6าแกลบถูกกว;าอิฐมอญท่ัวไป 67.80 บาทต;อตาราง
เมตร ดังน้ันการประยุกตMใช6อิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบ
นํามาใช6แทนอิฐมอญแบบเดิมในการก;อสร6างท่ีอยู;อาศัย
สามารถนํามาใช6แทนอิฐมอญแบบเดิมได6จริง มีความ
แข็งแรง มีลักษณะรูปร;างคงทีไม;บิดงอ ประหยัดเวลา
และราคาค;าก;อสร6าง ในข้ันตอนขบวนการผลิตอิฐมอญ
ซีเมนตMผสมเถ6าแกลบไม;ส;งผลกระทบต;อสภาวะโลกร6อน
และเปSนผลดีต;อส่ิงแวดล6อมเน่ืองจากไม;ได6ใช6การเผาให6

ความร6อนในช้ันตอนการผลิตเหมือนกับอิฐมอญแบบเดิม
ซึ่งเปSนนวัตกรรมใหม;ของวงการวัสดุก;อสร6าง 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
     1) สามารถประยุกตMใช6อิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบ
ในการก;อสร6างท่ีพักอาศัยแทนอิฐมอญแบบเดิมได6จริง 
     2) ทราบถึงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของก6อนอิฐมอญ
ซีเมนตMผสมเถ6าแกลบสําหรับการก;อสร6างที่พักอาศัย  
     3) ได6นวัตกรรมอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบแบบ
ใหม;และสามารถเปรียบเทียบราคาต6นทุนในการก;อสร6าง
ที่พักอาศัยด6วยอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบแบบใหม;ที่
จะผลิตข้ึนกับอิฐมอญแบบเดิมที่ มี ขายทั่ ว ไปตาม
ท6องตลาด 
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บทคัดย�อ 
 งานวิจัยน้ีทําการศึกษาอิทธิพลของตัวสร6างความ
ป78นป9วนแบบป!กบาง ท่ีมีต;อการถ;ายเทความร6อนและ
สมรรถนะเชิงความร6อนของเครื่องแลกเปล่ียนความร6อน
ชนิดท;อจั ตุรัสป!กบางที่ ใช6 ในการทดสอบมี ลักษณะที่

แตกต;างกันของมุมปะทะการไหล (α=30° 45° และ 60°) 
และอัตราส;วนความสูงป!ก (BR=e/H=0.05 0.10 และ 
0.15)ที่อัตราส;วนระยะพิตตMคงท่ี (PR=P/H=1.0) ซ่ึงป!กบาง
จะถูกสอดใส;ในช;วงท;อทดสอบตามแนวทแยงมุมของหน6า
ตัดและให6ป!กบางลอยอยู;บริเวณกลางหน6าตัดท;อทําการ
ทดลองภายใต6เง่ือนไขสภาวะฟลักซMความร6อนที่ผิวคงท่ี มี
อากาศเปSนของไหลทํางานในช;วงการไหลแบบป78นป9วนที่
เลขเรยMโนลดMมีค;าระหว;าง6000 ถึง 26,000ผลการศึกษา
ของกรณีศึกษาทั้งหมดจะทําการเปรียบเทียบกับท;อผิว
เรียบ พบว;าการใช6ป!กบางช;วยเพิ่มการถ;ายเทความร6อนและ

ทําให6เกิดการสูญเสียความดันท่ีสูงกว;าท;อผิวเรียบและมีค;า
เพิ่มข้ึนเมื่อมุมปะทะการไหลและอัตราส;วนความสูงป!กมีค;า
สูงข้ึนภายใต6เง่ือนไขการศึกษาน้ี ค;าการถ;ายเทความร6อน
และตัวประกอบความเสียดทานเฉล่ียมีค;าเพิ่มข้ึนจากท;อผิว
เรียบประมาณ 1.55–2.29และ 2.27–8.48 เท;า ตามลําดับ 
ค;าสมรรถนะการเพิ่มการถ;ายเทความร6อนสูงสุดเท;ากับ 

1.49 เกิดข้ึนในกรณีการใช6ป!กบางที่ Re=6500, α=30° 
และ BR=0.10. 
 

คําสําคัญ: เครื่องแลกเปล่ียนความร6อน, ท;อจัตุรัส, ป!กบาง 
 

Abstract 
     This work presents the effect of winglet 
vortex generators on heat transfer and thermal 
performance enhancement of a square-duct heat 
exchanger. In the present work, the winglet with 
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a three different attack angle (α=30° 45° and 60°) 
and three different winglet-height or blockage 
ratios (BR=e/H=0.05 0.10and 0.15) atfixed winglet 
pitch ratios (PR=P/H=1.0)were inserted 
diagonallyand placed in the core flow area into 
the test duct.The experiment was carried out in a 
uniform wall heat flux tube by varying turbulent 
airflow for Reynolds number (Re) ranging from 
6000-26,000.The experimental results for the 
winglet at various parameters were evaluated 
and compared with those for the smooth 
tube.The measurement reveals that the winglet 
provides a considerable increase in the Nusselt 
number(Nu) and friction factor (f) above the 
smoothduct. The Nu and f increase with the 

increment of α and BR. The average Nu and ffor 
the winglet with various parameters are in the 
range of 1.55–2.29 and 2.27–8.48 times above the 
plain tube, respectively. The maximum thermal 
enhancement factor for using winglet tabulators 

is 1.49 at Re=6500, α=30° and BR=0.1. 
 

Keywords: heat exchanger,square-duct,winglets  
 

1. บทนํา 
     การศึกษาการเพิ่มการถ;ายเทความร6อนในเคร่ือง
แลกเปล่ียนความร6อนนับว;าเปSนประโยชนMอย;างย่ิงต;อการ
นําไปประยุกตMใช6กับ อุปกรณMแลกเปล่ียนความร6อนชนิดต;าง 
ๆ ที่มีการใช6งานกันอย;างแพร;หลายในระบบอุตสาหกรรม 
โดยหากสามารถเพิ่มค;าสัมประสิทธ์ิการถ;ายเทความร6อน
หรือขีดความสามารถในการแลกเปล่ียนความร6อนของ

เครื่องแลกเปล่ียนความร6อนได6 ทําให6กระบวนการในการ
แลกเปล่ียนความร6อนส้ันลงหรืออาจช;วยลดขนาดของ
เครื่องแลกเปล่ียนความร6อนลงได6 ด6วยเหตุผลดังกล;าวย;อม
ส;งผลดีในแง;ของการประหยัดพลังงานและในแง;ของการ
ลงทุน 
     ชุดทดสอบเครื่องแลกเปล่ียนความร6อนท่ีนิยมใช6ใน
การศึกษาวิจัยสามารถจําแนกตามลักษณะรูปร;างหน6าตัด
ท;อได6เปSน 2 ลักษณะ ได6แก; ท;อหน6าตัดกลมและท;อหน6าตัด
ส่ีเหล่ียมซึ่งมีลักษณะผิวภายในท;อที่แตกต;างกัน ดังน้ันตัว
สร6างความป78นป9วนที่นํามาใช6สําหรับการเพิ่มสมรรถนะของ
อุปกรณMแลกเปล่ียนความร6อนจึงมีลักษณะความแตกต;าง
กันตามความเหมาะสมของลักษณะผิวภายในของท;อโดย
พบว;าวิธีการที่เปSนท่ีนิยมสําหรับการเพิ่มการถ;ายเทความ
ร6อนในกรณีเคร่ืองแลกเปล่ียนความร6อนชนิดท;อหน6าตัด
กลมคือการสอดใส;ใบบิดและขดลวดในรูปแบบต;างๆ 
Eiamsa-ard และคณะ [1] นําเสนอถึงผลของมุมปะทะของ
ป!กบนใบบิดและผลของการบิดสลับแกนของใบบิดท่ีมีต;อ
การถ;ายเทความร6อน Murugesan และคณะ [2] ศึกษา
อิทธิพลใบบิดท่ีมีการตัดขอบเปSนช;องส่ีเหล่ียมท่ีอัตราส;วน
การบิดค;าต;าง ๆ ต;อการเพิ่มสมรรถนะเครื่องแลกเปล่ียน
ความร6อน Promvonge [3] นําเสนอผลศึกษาเปรียบเทียบ
ระหว;างการใช6ขดลวดหน6าตัดส่ีเหล่ียมกับขดลวดหน6าตัด
วงกลมท่ีมีต;อสมรรถนะการเพิ่มการถ;ายเทความร6อน ส;วน
ในกรณีชนิดท;อหน6าตัดส่ีเหล่ียม ตัวสร6างการหมุนควงที่
นิยมนํามาประยุกตMใช6 ได6แก; ครีบ ป!กและแผ;นก้ันการไหล
รูปแบบต;าง ๆ Zhou และ Ye [4] ทําการทดลองเพื่อศึกษา
ถึงอิทธิพลของรูปทรงป!กลักษณะต;าง ๆ ได6แก; ป!กส่ีเหล่ียม 
ป!กสามเหล่ียม ป!กส่ีเหล่ียมคางหมูและป!กส่ีเหล่ียมคางหมู
แบบผิวโค6งท่ีมีต;อคุณลักษณะทางความร6อน Tanda [5] 
ศึกษาการเพิ่มการถ;ายเทความร6อนโดยการใช6ครีบวางขวาง
แบบต;อเน่ืองและแบบแยกตัว ครีบวางทํามุมแบบแยกตัว 
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Chompookham และคณะ [6] นําเสนออิทธิพลของการ
ใช6ครีบและป!กท่ีมีต;อพฤติกรรมการถ;ายเทความร6อนและ
สมรรถนะการเพิ่มการถ;ายเทความร6อนสําหรับการไหลแบบ
ป78นป9วนในเครื่องแลกเปล่ียนความร6อนแบบช;องขนาน 
Promvonge และคณะ [7] นําเสนอถึงพฤติกรรมทาง
ความร6อนในในท;อส่ีเหล่ียมจัตุรัสท่ีมีการติดต้ังแผ;นก้ันวาง
เอียงมุมปะทะการไหลเท;ากับ 45° ที่ผนังด6านเดียวด6วย
วิธีการเชิงตัวเลขจากการศึกษางานวิจัยที่ผ;านมาพบว;าการ
ใช6 ตัวสร6างความป78นป9วนหรือตัวสร6างการหมุนควงท่ีมี
รูปแบบแตกต;างกันน้ันส;งผลต;อคุณลักษณะทางความร6อน
และพฤติกรรมการไหลท่ีเกิดข้ึนแตกต;างกันไป แต;สําหรับ
ในงานวิจัยน้ีได6เล็งเห็นข6อดีของการใช6ป!กบางซึ่งสามารถ
ช;วยเพิ่มการถ;ายเทความร6อนได6ดีและก;อให6เกิดความ
สูญเสียความดันในระบบค;อนข6างตํ่า ดังน้ันงานวิจัยฉบับน้ี
จึงได6นําแนวคิดการใช6ป!กบางเปSนตัวสร6างการหมุนควงมา
ประยุกตMในท;อจัตุรัสโดยทําการติดต้ังบริเวณกลางหน6าตัด
ท;อทดสอบเพื่อขวางการไหลหลัก ซึ่งเปSนการประยุกตM
ลักษณะการติดต้ังจากงานวิจัยอ่ืนๆ ท่ีมักนิยมจะติดต้ังป!ก
บางบนพื้นผิวภายในของท;อทดสอบ เพื่อช;วยเพิ่มค;าการ
ถ;ายเทความร6อนและสมรรถนะของเครื่องแลกเปล่ียนความ
ร6อน ภายใต6สภาวะการไหลแบบป78นป9วนของอากาศภายใต6
เง่ือนไขฟลักซMความร6อนที่ผิวคงท่ี โดยศึกษาถึงอิทธิพลของ
ความเร็วในการไหล มุมปะทะการไหลและอัตราส;วนความ
สูงป!ก 
 

2. ทฤษฎี 
2.1. การถ;ายเทความร6อน 
       การถ;ายเทความร6อนที่นําเสนอในงานวิจัยน้ีเกิดจาก
กระบวนการพาความร6อนท่ีใช6อากาศเปSนของไหลทํางาน 
ใช6ความสัมพันธMระหว;างความร6อนที่ได6รับโดยของไหล
ทํางานกับปริมาณการพาความร6อนท่ีเกิดข้ึนในการหาค;า

สัมประสิทธ์ิการพาความร6อน และทําการนําเสนอค;าการ
ถ;ายเทความร6อนที่คํ านวณได6 ใน รูปตัวแปรไร6มิ ติ คือ
เลขนัสเซิลทM ซึ่งเปSนอัตราส;วนการพาความร6อนต;อการนํา
ความร6อนภายในท;อขนาดเส6นผ;านศูนยMกลางใดๆ แสดงดัง
สมการที่ (1) 
 

khDNu h /=                             (1) 
 

เม่ือ h คือสัมประสิทธ์ิการพาความร6อน, hD คือเส6นผ;าน
ศูนยMกลางไฮดรอลิกของท;อจัตุรัส และ k คือค;าการนําความ
ร6อนของของไหลทํางาน 
 

2.2. ตัวประกอบความเสียดทาน 
       ค;าตัวประกอบความเสียดทานเปSนตัวแปรไร6มิติของ
ค;าความดันตกคร;อมสําหรับการไหลภายในท;อที่ขนาดเส6น
ผ;านศูนยMกลางและความยาวท;อใดๆ ด6วยความเร็วของของ
ไหลค;าหน่ึง ดังแสดงสมการท่ี (2) 

 

          ( ) 2/

2
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h ρ

∆
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เม่ือ P∆ คือความดันตกคร;อมบริเวณท;อทดสอบ, L คือความ
ยาวท;อช;วงทดสอบ, ρ คือความหนาแน;นของของไหล
ทํางานและ U คือความเร็วเฉล่ียในแนวแกน โดยคุณสมบัติ
ของอากาศพิจารณาท่ีอุณหภูมิเฉล่ียของอากาศขาเข6าและ
ขาออก )( bT  
 

2.3. สมรรถนะการเพิ่มการถ;ายเทความร6อน 
       การหาค;าสมรรถนะการเพิ่มการถ;ายเทความร6อน 

)(η  พิจารณาจากการเพิ่มข้ึนของการถ;ายเทความร6อนและ
การสูญเสียจากความเสียดทานของอุปกรณMซึ่งเกิดข้ึนควบคู;
กันไป โดยการเพิ่มการถ;ายเทความร6อนน้ันสามารถอธิบาย
ได6ด6วยอัตราส;วนของเลขนัสเซิลทMจากท;อท่ีมีการติดต้ัง
อุปกรณMท่ีช;วยเพิ่มการถ;ายเทความร6อนตัวเลขต;อตัวเลข
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เซลทMจากท;อที่ไม;มีการติดต้ังอุปกรณMที่ช;วยเพิ่มการถ;ายเท
ความร6อน )/( 0NuNu  ในทํานองเดียวกันอัตราส;วนตัว
ประกอบความเสียดทานสามารถอธิบายได6ด6วยอัตราส;วน
ของตัวประกอบความเสียดทานจากท;อท่ีมีการติดต้ัง
อุปกรณMที่ช;วยเพิ่มการถ;ายเทความร6อนต;อตัวประกอบ
ความเสียดทานจากท;อท่ีไม;มีการติดต้ังอุปกรณMที่ช;วยเพิ่ม
การถ;ายเทความร6อน )/( 0ff  อัตราส;วนทั้งสองถูกนําไป
ประยุกตMสําหรับค;าสมรรถนะการเพิ่มการถ;ายเทความร6อน
ภายใต6เง่ือนไขการควบคุมกําลังทํางานของป7{มคงท่ี สามารถ
แสดงสมรรถนะการเพิ่มการถ;ายเทความร6อนได6ว;า 
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2.4 เลขเรยMโนลดM 
     เลขเรยMโนลดMเปSนตัวแปรท่ีใช6แสดงเก่ียวกับพฤติกรรม
การไหลของของไหลทํางาน ซึ่งสามารถแสดงในรูปตัวแปร
ไร6มิติได6ดังน้ี 
 

                      ν/Re hUD=                             (4) 
 

3. อุปกรณIการทดลอง 
3.1. ป!กบาง 
       ป!กบางทําจากแผ;นอะลูมิเนียมมีความหนา 0.3 
มิลลิเมตร ติดต้ังบนโครงลวดและสอดช้ินงานตามแนว
ทแยงมุมของหน6าตัดท;อเพื่อให6 ช้ินงานลอยอยู;บริ เวณ
ก่ึงกลางหน6าตัดท;อทดสอบ โดยทําการศึกษาอิทธิพลของ

มุมปะทะการไหล (α) จํานวน 3 ค;า ได6แก; 30° 45° และ 
60° อัตราส;วนความสูง (BR=e/H) จํานวน 3 ค;า ได6แก; 0.1 
0.15 และ 0.2 ที่มีอัตราส;วนระยะพิตตMคงที่ (PR=P/H) 
เท;ากับ 1.0 ดังแสดงในภาพที่ 1 
 

 

3.2. ชุดทดสอบการแลกเปล่ียนความร6อน 
       ภาพท่ี 2 แสดงลักษณะการติดต้ังชุดอุปกรณMทดสอบ
การแลกเปล่ียนความร6อนประกอบด6วยชุดท;อแลกเปล่ียน
ความร6 อนชนิดท;อ จั ตุรั ส เปSนท;ออะลู มิ เ นียมหนา 3 
มิลลิเมตร ขนาดหน6าตัดท;อกว6าง 45 มิลลิเมตร ความยาว
ช;วงท;อทดสอบ 1000 มิลลิเมตรผนังด6านนอกของท;อช;วง
ทดสอบทําการติดต้ังฮีตเตอรMสําหรับให6ความร6อนภายใต6
สภาวะเง่ือนไขฟลักซMความร6อนที่ผิวคงที่และมีการติดต้ัง
เทอรMโมคลัปเป|}ลชนิด K จํานวน 28 ตัว ท่ีผนังด6านบน 
ด6านล;างและด6านข6าง สําหรับวัดอุณหภูมิท่ีผิวของท;อช;วง
ทดสอบ บริเวณทางเข6าและออกจากท;อช;วงทดสอบมีการ
ติดต้ังเซนเซอรMวัดอุณหภูมิชนิด RTD ตําแหน;งละหน่ึงตัว
สําหรับวัดอุณหภูมิทางเข6าและออกจากท;อช;วงทดสอบของ
อากาศที่ ใช6 เปSนสารทํางาน ผนังด6านนอกของท;อช;วง
ทดสอบมีการหุ6มฉนวนเพื่อป�องกันความร6อนสูญเสียออก
จากระบบ สายวัดอุณหภูมิท้ังหมดจะต;อเข6าเครื่อง Data 
Logger และเช่ือมต;อไปยังเครื่องคอมพิวเตอรMเพื่อบันทึก
และแสดงผลอากาศถูกจ;ายจากพัดลมความดันสูงขนาด 
1.45 kW มีอินเวอรMเตอรMทําหน6าที่ควบคุมความเร็วของพัด
ลมเพื่อให6ได6ปริมาณของอากาศตามที่ต6องการ อัตราการ
ไหลของอากาศคํานวณได6จากการวัดค;าความดันตกคร;อม
แผ;นออริฟ|คที่สร6างตามมาตรฐาน ASME [8] โดยใช6มานอ
มิเตอรMแบบเอียง (Inclined manometer) การทดสอบ
กําหนดอยู;ในช;วงการไหลแบบป78นป9วนที่ค;าเลขเรยMโนลดสM
ระหว;าง 6000–26,000 ค;าความดันตกคร;อมช;วงท;อ
ทดสอบวัดค;าโดยเครื่องวัดความดันแตกต;างแบบดิจิตอล 
(Digital manometer) 
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ภาพที่ 1 ท;อช;วงทดสอบติดต้ังป!กบาง 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2 ชุดทดสอบการแลกเปล่ียนความร6อน 
ชนิดท;อจัตุรัส 

 
 
 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
4.1. การทวนสอบท;อผิวเรียบ 
 

 
 

ภาพท่ี 3 ความสัมพันธMระหว;าง Nu และ f กับ Re  
ของการทวนสอบท;อผิวเรียบ 

 

 การตรวจสอบความน;าเช่ือถือของการติดต้ังชุดทดสอบ
เครื่องแลกเปล่ียนความร6อนกรณีท;อผิวเรียบค;าการถ;ายเท
ความร6อนจะแสดงในพจนMของเลขนัสเซิลทMสําหรับนําไป
เปรียบเทียบกับสหสัมพันธMของ Dittus-Boelter และ 
Gnielinski ค;าการสูญเสียความดันจะแสดงในพจนMตัว
ประกอบเสียดทานสําหรับนําไปเปรียบเทียบกับสหสัมพันธM
ของ Petukhov และ Blasius ตามอ6างอิงเอกสาร [9] 
พบว;าแนวโน6มของเลขนัสเซิลทMและตัวประกอบเสียดทาน
สอดคล6อง กับผลจากสหสัมพันธM  เลข นัสเซิ ลทMมีค; า
คลาดเคล่ือนเฉล่ียเท;ากับ ±4% และ ±5% เม่ือ
เปรียบเทียบกับสหสัมพันธMของ Dittus-Boelter และ 
Gnielinsk iตามลําดับในขณะท่ีตัวประกอบเสียดทานเมื่อ
เปรียบเทียบกับสหสัมพันธMของ Petukhov และ Blasius มี
ค;าคลาดเคล่ือนเฉล่ียเท;ากับ ±3% และ ±5% ตามลําดับ 
ดังแสดงในภาพที่ 3 
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4.2. เลขนัสเซิลทM 
ความสัมพันธMระหว;างเลขนัสเซิลทMกับเลขเรยMโนลดMแสดงใน     
ภาพท่ี 4 พบว;าแนวโน6มค;าเลขนัสเซิลทMของกรณีศึกษา
ทั้งหมดรวมท้ังมีค;าเพิ่มสูงข้ึนเมื่อเลขเรยMโนลดMเพิ่มข้ึน
เน่ืองจากเลขเรยMโนลดMท่ีเพิ่มข้ึนหมายถึงความเร็วในการ
ไหลท่ีเพิ่มสูงสุดย;อมส;งผลลักษณะความป78นป9วนที่รุนแรงข้ึน 
นอกจากน้ียังแสดงถึงปริมาณการไหลของอากาศเย็นเข6าสู;
ระบบท่ีเพิ่มมากข้ึน ทําให6มีของไหลทํางานสําหรับรับการ
แลกเปล่ียนความร6อนที่มากข้ึน  

 
 

ภาพท่ี 4 ความสัมพันธMระหว;าง Nu กับ Re  
 

 
 

ภาพที่ 5 ความสัมพันธMระหว;าง Nu/Nu0 กับ Re  

ภาพที่ 5 แสดงความสัมพันธMของอัตราส;วนของการถ;ายเท
ความร6อนของกรณีติดต้ังป!กบางต;อกรณีท;อผิวเรียบ พบว;า
การติดต้ังป!กบางทุกกรณีให6ค;าเลขนัสเซิลทMที่สูงกว;ากรณี
ท;อผิวเรียบ เน่ืองจากป!กบางทําใหเกิดการไหลแบบหมุน
ควงตามแนวยาวส;งผลให6เกิดผสมผสานของของไหลท่ีดี
ระหว;างกระแสของไหลกับผิวร6อนของท;อและระหว;าง
กระแสของไหลร6อนกับกระแสของไหลที่มีอุณหภูมิตํ่ากว;า
ภายท;อช;วงทดสอบ จึงช;วยให6 เ กิดกระบวนการการ
แลกเปล่ียนความร6อนที่เพิ่มมากข้ึนค;าเลขนัสเซิลทMมีค;า
เพิ่มข้ึนตามขนาดมุมปะทะการไหลและอัตราส;วนความสูง
ป!กเพราะว;าลักษณะป!กบางที่มี มุมปะทะการไหลและ
อัตราส;วนความสูงป!กมีค;าสูงกว;าจะขัดขวางการไหลได6
มากกว;า ทําให6การไหลแบบหมุนควงและการไหลแบบ

ป78นป9วนที่รุนแรงกว;า โดยพบว;าท่ี α=60° ให6ค;าการถ;ายเท

ความร6อนเฉล่ียที่สูงกว;า α=45° และ 30° ประมาณ 2% 
และ 6% ตามลําดับ และภายใต6มุมปะทะการไหลเดียวกัน
จะเห็นว;า BR=0.15 ให6ค;าการถ;ายเทความร6อนเฉล่ียท่ีสูง
กว;า BR=0.10 และ BR=0.05 ประมาณ 5% และ 
13%,9% และ 14% และ 11% และ 15% สําหรับ 

α=30°, 45° และ 60°ตามลําดับ 
 

4.3. ตัวประกอบความเสียดทาน 
       อิทธิพลผลของการติดต้ังป!กบางต;อการสูญเสียความ
ดันภายในท;อทดสอบแสดงในภาพท่ี 6 พบว;าการติดต้ังป!ก
บางส;งผลให6ค;าตัวประกอบเสียดทานมีแนวโน6วลดลงเม่ือ
ความเร็วในการไหลเพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจากความป78นป9วนใน
การไหลท่ีเพิ่มสูงข้ึนตามความเร็วในการไหลน้ันจะทําให6
ความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนภายของไหลท่ีค;าลดลง 
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ภาพท่ี 6 ความสัมพันธMระหว;าง f กับ Re  
 

 
 

ภาพท่ี 7 ความสัมพันธMระหว;าง f/f0 กับ Re 
 

ภาพที่ 7 แสดงความสัมพันธMของอัตราส;วนของตัวประกอบ
ความเสียดทานของกรณีติดต้ังป!กบางต;อกรณีท;อผิวเรียบ 
พบว;าการติดต้ังป!กบางทุกกรณีให6ค;าตัวประกอบความ
เสียดทานที่สูงกว;ากรณีท;อผิวเรียบเช;นเดียวกับผลของการ
ถ;ายเทความร6อนเพราะการติดต้ังป!กบางเข6าไปภายในท;อ
ทดสอบจะทําให6พื้นที่ในการไหลของของไหลลดลงและป!ก
บางท่ีติดต้ังจะเข6าไปขัดขวางการไหลเปSนป7จจัยให6เกิดการ
สูญเสียความดันท่ีเพิ่มมากข้ึน ซึ่งการสูญเสียความดันน้ันจะ

ส;งผลโดยตรงกับค;าตัวประกอบความเสียดทานขนาดมุม
ปะทะการไหลและอัตราส;วนความสูงป!กท่ีเพิ่มสูงข้ึนจะให6
ค;าตัวประกอบความเสียดทานที่เพิ่มสูงข้ึนเน่ืองจากลักษณะ
ทางกายภาพของป!กบางท่ีมุมปะทะการไหลและอัตราส;วน
ความสูงป!กมีค;าสูงกว;าจะขัดขวางการไหลได6มากกว;าและ
ลดพื้นที่การไหลให6น6อยลงทําให6เกิดการสูญเสียความดันที่
สูงมากกว;าโดยพบว;าค;าตัวประกอบความเสียดทานเฉล่ียที่ 

α=60° มีค;าสูงกว;า α=45° และ 30° เท;ากับ 23%, 26% 
และ 41% และ 77%, 91% และ 141% สําหรับ 
BR=0.05, 0.10 และ 0.15 ตามลําดับและภายใต6มุมปะทะ
การไหลเดียวกันจะเห็นว;า BR=0.15 ให6ค;าตัวประกอบ
ความเสียดทานเฉล่ียที่สูงกว;า BR=0.10 และ BR=0.05 
ประมาณ 20% และ 33%, 36% และ 61% และ 52% 

และ 82% สําหรับ α=30°, 45° และ 60°ตามลําดับ 
 

4.4. สมรรถนะการเพิ่มการถ;ายเทความร6อน 
 

 
 

ภาพที่ 8 ความสัมพันธMระหว;าง η กับ Re  
 

ค;าสมรรถนะการเพิ่มการถ;ายเทความร6อนจากการศึกษา
อิทธิพลขนาดมุมปะทะการไหลอัตราส;วนความสูงป!กและ
อัตราเร็วของการไหลนําเสนอในภาพที่  8 พบว;าค;า
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สมรรถนะการเพิ่มการถ;ายเทความร6อนมีแนวโน6มลดลงเมื่อ
เลขเรยMโนลดMเพิ่มสูง อันเปSนผลสืบเน่ืองมาจากที่เลขเรยM
โนลดMเพิ่มสูงอัตราส;วนของการถ;ายเทความร6อนของกรณี
ติดต้ังป!กบางต;อกรณีท;อผิวเรียบมีแนวโน6มลดลงในขณะที่
อัตราส;วนของตัวประกอบความเสียดทานมีแนวโน6มเพิ่ม
สูงข้ึน เม่ือพิจารณาที่อัตราส;วนความสูงป!กเดียวกันสําหรับ

แต;ละมุมปะทะการไหล จะได6ว;า α=30° ให6ค;าสมรรถนะ
การเพิ่มการถ;ายเทความร6อนสูงสุดและมีค;าลดลงเม่ือขนาด
มุมปะทะเพิ่มมากข้ึน เมื่อพิจารณาภายใต6มุมปะทะการไหล
เดียวกัน พบว;าค;าสมรรถนะการเพิ่มการถ;ายเทความร6อน

สูงสุดที่ α=30° เกิดข้ึนที่ BR=0.10 ในขณะท่ี α=45° 
และ60° เกิดข้ึนท่ี BR=0.05 ท้ังสองกรณีและจะมีค;าลดลง
ถ6าอัตราส;วนความสูงป!กมีค;าเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงแสดงให6เห็นว;า
เม่ือขนาดขนาดมุมปะทะการไหลเพิ่มมากข้ึนค;าอัตราส;วน
ความสูงป!กท่ีใช6จะต6องมีค;าลดลง เพื่อลดป7จจัยท่ีทําให6เกิด
การสูญเสียความดันจากการขัดขวางการไหล ภายใต6
เง่ือนไขและขอบเขตการศึกษาวิจัยน้ี พบว;าค;าสมรรถนะ
การเพิ่มการถ;ายเทความร6อนสูงสุดมีค;าเท;ากับ 1.49 
เกิดข้ึนในกรณีมุมปะทะการไหลเท;ากับ 30° อัตราส;วน
ความสูงป!กเท;ากับ 0.10 และท่ีเลขเรยMโนลดMประมาณ 
6500 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
    การประยุกตMป!กบางสําหรับเปSนตัวสร6างความป78นป9วน
โดยทําการศึกษาถึงอิทธิพลของขนาดมุมปะทะการไหลและ
อัตราส;วนความสูงป!กท่ีมีต;อการถ;ายเทความร6อน การ
สูญเสียความดันและสมรรถนะการเพิ่มการถ;ายเทความ
ร6อนในเครื่องแลกเปล่ียนความร6อนชนิดท;อจัตุรัสในช;วงการ
ไหลแบบป78นป9วนที่เลขเรยMโนลดMต้ังแต; 6000 ถึง 26,000 
ภายใต6เง่ือนไขสภาวะฟลักซMความร6อนที่ผิวคงที่ พบว;าการ
ใช6ป!กบางให6ค;าการถ;ายเทความร6อนและการสูญเสียความ

ดันที่ สูงกว;าท;อผิวเรียบมีค;าระหว;าง 1.55–2.29 และ 
2.27–8.48 เท;าของท;อผิวเรียบ ตามลําดับข้ึนอยู;กับแต;ละ
กรณีศึกษาโดยค;าการถ;ายเทความร6อนและการสูญเสีย
ความดันจะแปรผันกับขนาดมุมปะทะการไหลและ
อัตราส;วนความสูงป!ก ค;าสมรรถนะการเพิ่มการถ;ายเท
ความร6อนซึ่งเปSนความสัมพันธMระหว;างอัตราส;วนการ
เพิ่มข้ึนของการถ;ายเทความและอัตราส;วนการเพิ่มข้ึนของ
ตัวประกอบเสียดทานที่ได6จากกการศึกษาน้ีแสดงให6เห็นถึง
ความสัมพันธMระหว;างมุมปะทะการไหลกับอัตราส;วนความ
สูงป!ก โดยค;าสูงสุดเกิดข้ึนในกรณีมุมปะทะการไหลเท;ากับ 
30° อัตราส;วนความสูงป!กเท;ากับ 0.10 และที่เลขเรยMโนลดM
ประมาณ 6500 มีค;าเท;ากับ 1.49 
 

6. กิตติกรรมประกาศ 
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วงจรกําเนิดสัญญาณแบบควอเดรเจอรIบนพ้ืนฐานของหลักการอินทิเกรเตอรIแบบกลับเฟส 
และไม�กลับเฟส โดยใชไดมอนดIทรานซิสเตอรI 

Sinusoidal Quadrature Oscillator based on Inverting and Non-inverting Integrators 
Using Diamond Transistor 
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บทคัดย�อ 
     บทความน้ีนําเสนอวงจรกําเนิดสัญญาณแบบควอ
เดรเจอรMโดยใช6ไดมอนดMทรานซิสเตอรM  จุดเด;นของวงจร
ที่นําเสนอคือ สามารถสร6างสัญญาณที่มีความต;างเฟส 
90 องศา ซ่ึงวงจรสามารถให6 กําเนิดความถ่ีได6 โดย
ปราศจากเง่ือนไขในการกําเนิดสัญญาณ บนพื้นฐานของ
หลักการอินทิเกรเตอรMแบบกลับเฟสและไม;กลับเฟส จาก
ผลการจําลองด6วยโปรแกรม PSpice พบว;าวงจรสามารถ
ให6กําเนิดสัญญาณแบบควอเดรเจอรMได6อย;างแม;นยํา มี
ความผิดเพี้ยนฮารMโมนิกสMรวม 1.24 % ที่ความถ่ี 9.78 
MHz และมีอัตราการบริโภคกําลังไฟฟ�า 0.21 วัตตM 
 

คําสําคัญ : วงจรกําเนิดสัญญาณแบบควอเดรเจอรM ได
มอนดMทรานซิสเตอรM 
 

Abstract 
     This paper proposes a quadrature 
sinusoidal oscillator employing Diamond 
Transistor. The features of the proposed circuit 
are that it can provide quadrature signals which 
differ 90 degree in phase, without any 
oscillation condition based on using inverting 

and non-inverting integrators.  From the 
simulation results using PSpice, it is found that 
the proposed oscillator offers the precision 
quadrature signal, where the total harmonic 
distortion (THD) is about 1.24 % at 9.78 MHz of 
frequency. The total power consumption is 
approximately 0.21 W. 
 

Keywords : Quadrature Sinusoidal Oscillator, 
Diamond Transistor. 
 

1. บทนํา 
     ในงานด6านวิศวกรรมไฟฟ�าและอิเล็กทรอนิกสM วงจร
กําเนิดสัญญาณเปSนวงจรที่สําคัญ และมีการนําไปใช6
อย;างกว6างขวาง ตัวอย;างการใช6งาน ได6แก; ระบบส่ือสาร 
ระบบเครื่องมือวัด และระบบประมวลผลสัญญาณเปSน
ต6น [1] ที่ผ;านมาน้ัน มีการนําเสนอวงจรกําเนิดสัญญาณ
ไซนM ท่ีมีความสามารถต;างๆมากมาย เช;นใช6 จํานวน
อุปกรณMน6อยลง สามารถควบคุมค;าความถ่ี (Oscillation 
Frequency) และเ ง่ือนไขการกําเนิดสัญญาณ 
(Oscillation Condition) ได6โดยกระแสหรือแรงดัน
อย;างเปSนอิสระต;อกันทํางานโดยบริโภคกําลังและแรงดัน
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ไฟเล้ียงตํ่า สัญญาณมีความถูกต6องสูง [2-5] วงจรกําเนิด
สัญญาณนิยมพัฒนาให6สามารถกําเนิดรูปคล่ืนไซนMได6สอง
สัญญาณที่มี เฟสต; างกัน 90 องศา หรือ ท่ี เรียกว; า
สัญญาณแบบควอเดร เจอรM  ท้ั ง น้ี เพื่ อ นํา ไปใช6 ใน
ระบบส่ือสาร เช;นในการมอดูเลตสัญญาณ SSB เปSนต6น 
[6] 
     ในทศวรรษที่ ผ; านมา มีความพยายามท่ีจะลด
แรงดันไฟเล้ียงในวงจรแอนะล็อก เน่ืองมาจากความ
ต6องการที่จะนํามาใช6กับอุปกรณMแบบพกพา หรืออุปกรณM
ที่ใช6แบตเตอรี่ ดังน้ันจึงได6นําเทคนิคการทํางานในโหมด
กระแส (Current – mode) มาใช6 ซ่ึงมีข6อดีหลาย
ประการได6แก; มีช;วงพิสัยพลวัติกว6าง (Large dynamic 
range) มีแบนดMวิธกว6างและบริโภคกําลังไฟฟ�าตํ่า [7-8] 
จากการศึกษาพบว;าได6มีผู6นําเสนอวงจรกําเนิดสัญญาณ
แบบควอเดรเจอรM ท่ีทํางานในโหมดกระแสเปSนจํานวน
มาก ในการสังเคราะหMวงจรกําเนิดสัญญาณแบบควอเดร
เจอรMสามารถใช6อุปกรณMต;างๆ เช;น DVCCs [9], 
CCCDBAs [10], FDCCIIs [11], CDTAs [12], CC-CFA 
[13], เปSนต6น แต;เปSนที่น;าเสียดายท่ีวงจรเหล;าน้ียังไม;ได6
ถูกนํามาใช6งานได6จริงในเชิงพานิชยM อันเน่ืองมาจาก
ต6นทุนในการผลิตที่สูง และความล;าช6าของการผลิตเปSน
วงจรรวม (IC) 
     ในป! ค.ศ. 2006 บริษัท Burr Brown/Texas 
Instruments ได6วางจําหน;ายไดมอนดMทรานซิสเตอรM 
(OPA 860) [14] ข6อดีของไดมอนดMทรานซิสเตอรM คือ
สามารถนํามาออกแบบทดแทนเปSนตัวอุปกรณMแบบต;าง 
ๆ ที่นําเสนอไปแล6วข6างต6น อีกท้ังยังตอบสนองความถ่ีได6
สูงถึง 80 MHz ซึ่งเหมาะกับการออกแบบวงจรแอนะล็
อกในป7จจุบันท่ีต6องการวงจรที่สามารถทํางานที่ความถ่ี
สูงได6  

     บทความวิจัยน้ีมีจุดมุ;งหมาย เพื่อนําเสนอวงจร
กําเนิดสัญญาณรูปคล่ืนไซนM บนพื้นฐานของหลักการ
อินทิเกรเตอรM   ซ่ึงทําให6ง;ายในการออกแบบและลด
ความซับซ6อนของวงจร นอกเหนือจากน้ีแล6ววงจรยัง
ทํางานได6โดยปราศจากเง่ือนไขของการกําเนิดสัญญาณ 
และอุปกรณMแบบลอย วงจร ท่ี นํา เสนอจึงมีความ
เหมาะสมในการนําไปใช6งานจริง ผลการจําลองการ
ทํางานของวงจรโดย PSpice แสดงถึงความสอดคล6อง
กับทฤษฎีที่ได6มีการวิเคราะหMไว6 

 

2. วงจรและหลักการทํางานของวงจร 
2.1. หลักการทํางานของไดมอนดMทรานซิสเตอรM  
       เน่ืองจากวงจรท่ีนําเสนอมีไดมอนดMทรานซิสเตอรM 
(Diamond Transistor) เปSนอุปกรณMหลัก หัวข6อน้ีจึงขอ
กล;าวถึงคุณสมบัติของไดมอนดMทรานซิสเตอรMพอสังเขป 
ในรูปที่ 1 (ก) และ (ข) แสดงสัญลักษณMและวงจรสมมูลยM
ของไดมอนดMทรานซิสเตอรM เปSนที่ชัดเจนว;าไดมอนดM
ทรานซิสเตอรMทํางานเปSนวงจรสายพานกระแสรุ;นที่สอง 
(CCII+) โดยท่ีขาอีมิเตอรM (e) จะมีค;าความต6านทานแฝง 
(Parasitic Resistance) ซ่ึงมีค;าเท;ากับค;าของความนํา
ถ;ายโอน (Transconductance; gm) แต;ค;าความนําถ;าย
โอนของไดมอนดMทรานซิสเตอรMมีค;าค;อนข6างสูงอยู;ที่
ประมาณ 100mA/V ดังน้ันเพื่อแก6ป7ญหาน้ีจะนํา RE มา
ต;อร;วมแสดงได6ในรูปท่ี 2 ซึ่งทําให6ค;าความนําถ;ายโอนมี
ค;าดังน้ี [14] 
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(ก) 
 

b

e

c
1/gm

Ie = gm Vbe

Ic = Ie 

Vbe  
 

(ข) 
 

รูปท่ี 1 สัญลักษณMและวงจรสมมูลยMของไดมอนดM
ทรานซิสเตอรM 

 
 

รูปที่ 2 การต;อ RE ร;วมกับไดมอนดMทรานซิสเตอรM 
 

2.2. หลักการของวงจรกําเนิดสัญญาณ 
       หลักการทํางานของวงจรท่ีนําเสนอประกอบไป
ด6วยวงจรอินทิเกรเตอรM ท่ีไม;มีการสูญเสีย (Lossless 
Integrator) 2 วงจร วงจรเปSนแบบกลับเฟส และแบบไม;
กลับเฟส ตามลําดับ ซึ่งแสดงแผนผังการทํางานในรูปที่ 
3 โดยมีฟ7งกMชันการถ;ายโอนดังน้ี [15] 
 

( ) 1
1 2 2

2 1 2

( ) 1
( ) ( )
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o
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=1
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1
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รูปที่ 3 แผนผังการกําเนิดสัญญาณท่ีนําเสนอ [15] 
ในการทํางานเปSนวงจรกําเนิดสัญญาณต6องกําหนดให6
อัตราขยายวงรอบ (Loop Gain) เท;ากับหน่ึง ดังน้ัน  
 

  
1 2 2

1 2

1
( ) ( ) 1T s T s

sτ τ
= − =

   
(3) 

น่ันคือ 

2

1 2

1
0s

τ τ
+ =

   
(4) 

 เมื่อแทนค;า s jω=  ลงในสมการที่ (4) จะได6 

2

1 2

1
ω

τ τ
=

   
(5) 
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 จากสมการที่ (4) ความถ่ีของการกําเนิด

สัญญาณจะได6 

1 2

1
oω

τ τ
=

   
(6) 

 

 จากสมการที่ (6) พบว;าสามารถปรับค;าความถ่ี
ในการกําเนิดสัญญาณได6จากค;าคงตัวเวลา (Time 
Constant) 1τ และ 2τ  
 

2.3. วงจรกําเนิดสัญญาณที่นําเสนอ 
       จากแผนผังการทํางานในรูปท่ี 3 สามารถออกแบบ
วงจรกําเนิดสัญญาณโดยใช6ไดมอนดMทรานซิสเตอรMเปSน
อุปกรณMแอคทีฟต;อร;วมกับ C1 , C2 และ R1 , R2 ซึ่ง
แสดงในรูปที่ 4 โดยส;วนแรกของวงจรอินทิเกรเตอรMท่ีไม;
มีการสูญเสียแบบกลับเฟส (Inverting Lossless 
integrator) มีอินพุตท่ีขา e ของ DT1  และเอาตMพุตอยู;ท่ี
ขา c ของ DT2  วงจรจะได6ฟ7งกMชันถ;ายโอนเท;ากับ 
 

1
1 1

1
( )T s

R C s
= −

   
(7) 

 
       ส;วนท่ีสองของวงจรอินทิเกรเตอรMท่ีไม;มีการสูญเสีย
แบบไม;กลับเฟส (Non-Inverting Lossless integrator) 
มีอินพุตที่ขา b และเอาตMพุตอยู;ที่ขา c ของ DT3  วงจร
จะได6ฟ7งกMชันถ;ายโอนเท;ากับ 
 

2
2 2

1
( )T s

R C s
= −

   
(8) 

 

รูปที่ 4 วงจรสมบูรณMของวงจรกําเนิดสัญญาณที่นําเสนอ 
 

       จากสมการท่ี (7) และ (8) เมื่อพิจารณาจากรูปที่ 4 
จะพบว;าวงจรอินทิเกรเตอรMแบบกลับเฟสและไม;กลับเฟส
เปSนการต;ออนุกรมกัน ดังน้ันจะได6สมการดังน้ี 
 

1 2 2
1 2 1 2

1
( ) ( )T s T s

R R C C s
= −

  
(9) 

 

       จากสมการที่ (9) สามารถควบคุมความถ่ีของการ
กําเนิดสัญญาณได6จากการปรับค;า C1 , C2 และ R1 , R2 
โดยเม่ือพิจารณาจากรูปท่ี 3 จากวงจรอินทิเกรเตอรMที่ไม;
มีการสูญเสียแบบกลับเฟสในช;วงอยู;ตัว (Steady State) 
ของสัญญาณไซนM จะเขียนได6ดังน้ี 
 

1
1 1

1
( )T s

R C s
= −

 
 (10) 

 จากสมการท่ี (10) สามารถเขียนใหม;ได6เปSน 

90
1

1 1

1
( ) jT j e

R C
ω

ω
= −

 
 (11) 

 

       จากสมการท่ี (11) จะแสดงให6เห็นว;าสัญญาณ 

1( )OI s

 
และ 2( )OI s มีเฟสต;างกัน  

 

090φ =
 

 (12) 
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       ซึ่งแสดงให6เห็นว;ามุมต;างเฟสจากสมการท่ี (12) มี
ค;าเท;ากับ 90 องศา ซ่ึงเปSนไปตามคุณสมบัติของวงจร
กําเนิดสัญญาณแบบควอเดรเจอรM 
 

4. ผลจําลองการทํางาน 
    เพื่อเปSนการยืนยัน และทดสอบสมรรถนะของวงจร
กําเนิดสัญญาณที่นําเสนอ ได6มีการจําลองการทํางานของ
วงจรด6วยโปรแกรม PSpice โดยค;าตัวเก็บประจุ C1 , C2 
มีค;า 0.1nF และตัวต6านทาน R1 ,  R2  มีค;า 150Ω 
สําหรับไดมอนดMทรานซิสเตอรMท่ีใช6ในการจําลองการ
ทํางานของวงจร คือเบอรM OPA860 กําหนดให6วงทํางาน
ที่แรงดัน ±5V ผลของวงจรแสดงได6ในรูปท่ี 5-7  
 

 
 

รูปท่ี 5 สัญญาณควอเดรเจอรMในสภาวะเริ่มต6น 
 

I O
 (
m

A
)

 
 

รูปท่ี 6 สัญญาณควอเดรเจอรMกระแสเอาตMพุตในสภาวะ
อยู;ตัว 
 
       รูปที่ 5-6 แสดงสัญญาณคล่ืนไซนMมีความต;างเฟส
กัน 90 องศา ที่มีขนาดกระแสอยู;ท่ี ±10.50mA รูปท่ี 7 

แสดงสเปกตรัมของสัญญาณท่ีความถ่ี 9.78MHz ซึ่งมีค;า
ผิดเพี้ยนทางฮารMโมนิกสMรวม 1.24 % ซ่ึงแสดงให6เห็นว;า
ผลจากการทดลองมีความถูกต6องตามท่ีวิเคราะหMไว6ใน
สมการท่ี (9)–(11) 
 

 
 

รูปท่ี 7 สเปกตรัมของสัญญาณท่ีความถ่ี 9.78 MHz 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
    บทความวิจัยน้ีได6นําเสนอวงจรกําเนิดสัญญาณไซนM
ชนิดควอเดรเจอรM ที่สามารถให6สัญญาณได6ในโหมด
กระแสโดยใช6 ไดมอนดMทรานซิสเตอรMจํานวน 3 ตัว ต;อ
ร;วมกับตัวเก็บประจุ 2 ตัว และตัวต6านทาน 2 ตัวแบบ
ต;อลงกราวนดM ซึ่งทําให6วงจรยังทํางานได6โดยปราศจาก
เง่ือนไขของการกําเนิดสัญญาณ และอุปกรณMแบบลอย 
ผลการทดลองสมรรถนะของวงจรพบว;า มีอัตราการ
บริโภคกําลังไฟฟ�าเท;ากับ 0.21 W ท่ีความถ่ี 9.78 MHz 
นอกเหนือจากน้ีแล6วด6วยโครงสร6างท่ีประกอบด6วย
อุปกรณMท่ีจําหน;ายในเชิงพานิชยM จึงมีความสะดวกในการ
นําไปประยุกตMใช6งานร;วมกับวงจรรวมขนาดใหญ; (VLSI) 
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การปรับปรุงสายอากาศแบบช�องเปwดแบบแถบกวางสําหรับระบบการส่ือสารไรสาย 
Improved Wide-band Slot Antenna for Wireless Communication Systems 

 

เทพ เก้ือทวีกุล 
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เลขท่ี 69 ม.1 ต.นครชุม  อ.เมือง  จ.กําแพงเพชร  62000 โทรศัพทI 055-706546 E-mail: therasak_e@hotmail.com 

 
บทคัดย�อ 
     บทความน้ีนําเสนอเทคนิคการขยายแบนดMวิธของ
สายอากาศช;องเป|ดที่ป�อนด6วยท;อนําคล่ืนระนาบร;วม
สําหรับระบบการส่ือสารไร6สาย โดยทําการแทรกแผ;น
สตริปรูปตัวแอล และตัดแผ;นสตริปรูปตัวแอลให6เปSน 45 
องศา เพื่อช;วยขยายแบนดMวิธให6เพิ่มมากข้ึน โดยนําเอา
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขมาใช6 ในการวิเคราะหMด6วยวิธี
ระเบียบวิธีผลต;างสืบเน่ืองจํากัดในโดเมนเวลา (FDTD) 
จากผลการจําลองสายอากาศท่ีมีการแทรกแผ;นสตริปรูป
ตัวแอลมี   แบนดM วิธเท;า กับ 6.95 GHz (3.4-10.35 
GHz) และการตัดแผ;นสตริปรูปตัวแอลให6เปSน 45 องศา
มีแบนดMวิธเท;ากับ 7.25 GHz (3.52-10.77 GHz) ซึ่ง
แบนดMวิธเพิ่มข้ึน 0.3 GHz โดยมีแบบรูปการแผ;พลังงาน
สนามระยะไกลของสายอากาศรูปแบบน้ีเปSนแบบ
สองทิศทาง  
 

คําสําคัญ: การขยายแบนดMวิธ สายอากาศช;องเป|ดแบบ              
แถบกว6าง 
 

Abstract 
     This paper presents bandwidth 
enhancement techniques of CPW-Fed slot 
antenna for wireless communication systems. 
The bandwidth enhancement techniques are  

 
Composed of insert L-shaped strip and cutting 
L-shaped strip 45 degree in the slot antenna. 
This antenna is analyzed by using Finite 
Difference Time Domain (FDTD) method. The 
simulated results can be obtained the 
impedance bandwidths of 6.95 GHz cover 3.4 
GHz to 10.35 GHz (L-shaped strip) and 
improved impedance bandwidths of 7.25 GHz 
cover 3.52 GHz to 10.77 GHz (cutting L-shaped 
strip 45 degree), increase 0.3 GHz. The far-field 
radiation pattern of resonance frequencies is 
bi-directional. 
 

Keywords: bandwidth enhancement, wide 
band slot  Antenna 
 

1. บทนํา 
     ป7จจุบันน้ีระบบการส่ือสารไร6สายที่ใช6ในการส่ือสาร
ข6อมูลข;าวสารได6มีการพัฒนาและเติบโตข้ึนอย;างรวดเร็ว 
ไ ม; ว; า จ ะ เ ปS น ก า ร ส่ื อ ส า ร ด า ว เ ที ย ม  ร ะ บ บ
โทรศัพทMเคล่ือนท่ี และโครงข;ายท6องถ่ินไร6สาย เปSนต6น 
ซึ่งการส่ือสารเหล;าน้ีล6วนแล6วแต;ใช6แถบความถ่ีในย;าน
ความถ่ีไมโครเวฟในการรับ-ส;งข6อมูลท้ังส้ิน ระบบ
เครือข;ายไร6สายนับเปSนการเทคโนโลยีหน่ึงที่ในป7จจุบันมี



วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุต

 

การใช6กันอย;างแพร;หลาย เน่ืองจากระบบ
สูง เพราะเปSนระบบที่ใช6คล่ืนวิทยุในการร
โครงข;ายท6องถ่ินไร6สาย (WLAN) ถูกกํา
มาตรฐาน IEEE 802.11a/b/g  ไวแม็ก 
ความถ่ีแบบแถบกว6างย่ิง (UWB) เปSนต
เปSนอุปกรณMหน่ึงท่ีมีความสําคัญท่ีใช6ในก
ผ;านคล่ืนวิทยุ ป7จจุบันจึงมีนักวิจัยด6าน
ทําการศึกษาออกแบบและพัฒนาส
สายอากาศท่ีนิยมนําไปใช6งานย;านความ
สายอากาศแบบไมโครสตริป [2-5] เน่ือ
หลายประการได6แก; มีขนาดเล็ก นํ้าหน
ออกแบบได6ง;าย และสามารถนําไปป
อุปกรณMอ่ืน ๆ ได6 เช;น การออกแบบสาย
เด่ียว และสองความถ่ีสําหรับการส่ือ
มาตรฐานของ IEEE 802.11a/b/g/j 
802.16d [6-9] ซ่ึงสายอากาศท่ีออกแบ
เท;าน้ัน จากน้ันจึงมีนักวิจัยพัฒนาสายอ
กว6างเพื่อให6ได6แบนดMวิธที่มากข้ึน [10-
งานย;านความถ่ีต้ังแต; 2-6 GHz อย;า
ความถ่ีใช6งานในอนาคตจะถูกกําหนดเพ
จึงต6องมีการพัฒนาสายอากาศให6มีแบ
เพื่อให6รองรับระบบการส่ือสารไร6สายในอ
     ในงานวิจัยฉบับน้ีนําเสนอเทคนิคกา
ของสายอากาศช;องเป|ดที่ป�อนด6วยท;อนํา
สําหรับระบบการส่ือสารไร6สาย โดยใช6เท
แผ;นสตริปรูปตัวแอลและการตัดแผ;นสต
เปSน 45 องศาเพื่อขยายแบนดMวิธให6มา
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขมาใช6 ในการวิเ
ระเบียบวิธีผลต;างสืบเน่ืองจํากัดในโดเม
เพื่อศึกษาคุณสมบัติของสายอากาศปร
สูญเสียย6อนกลับ (S11) อินพุตอิมพีแดนซM 
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ระบบมีความยืดหยุ;น
การรับส;งข6อมูล เช;น  
ถูกกําหนดอยู;ภายใต6
แม็ก (WiMaX) และ
เปSนต6น สายอากาศ
ช6ในการรับ-ส;งข6อมูล
ัยด6านการส่ือสารได6
นาสายอากาศ ซึ่ ง
วามถ่ีไมโครเวฟ คือ
เน่ืองจากมีข6อดีอยู;
้ําหนักเบา ราคาถูก 

ําไปประยุกตMใช6 กับ
บสายอากาศความถ่ี
าร ส่ือสารไร6สายใน

 และ IEEE 
กแบบเฉพาะความถ่ี
ายอากาศแบบแถบ

-12] เพื่อนําไปใช6
อย;างไรก็ตาม ย;าน

ดเพิ่มมากข้ึน ดังน้ัน
6มีแบนดMวิธท่ีมากข้ึน
ยในอนาคต 
ิคการขยายแบนดMวิธ
;อนําคล่ืนระนาบร;วม
ใช6เทคนิคการแทรก
;นสตริปรูปตัวแอลให6
ห6มากข้ึน โดยนําเอา
ารวิเคราะหMด6วยวิธี
โดเมนเวลา (FDTD) 
ศประกอบด6วยการ

ดนซM (Zin) อัตราส;วน

แรงดันคล่ืนน่ิง (VSWR) 
สนามระยะไกล 
 

2. โครงสรางของสายอากาศ
     ในหัวข6อน้ีเปSนการนําเส
ช;องเป|ดท่ีแทรกแผ;นสตริป
ขยายแบนดMวิธและเพื่อขยา
จึงใช6การตัดแถบช;องเป|ด
ออกเปSนรูปเฉียง 45 องศาท
สายอากาศช;องเป|ดแสดงดั
 
 

 

(ก) สายอากาศแบบแถบกว

 

(ข) สายอากาศแบบแถบก
แผ;นสตริปรูปตัวแ

 
 

รูปที่ 1 โครงสร6างสายอากา
สัญญาณแบบท;อน

 

     จากรูปท่ี 1 (ก) แสดงโค
เป|ดที่แทรกแผ;นสตับรูปตัว
ของสายอากาศ มีดังน้ี 
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 และแบบรูปการแผ;พลังงาน

ากาศและผลการจําลอง 
นําเสนอการออกแบบสายอากาศ
สตริปรูปตัวแอลเพื่อช;วยในการ
ขยายแบนดMวิธให6มากข้ึน ดังน้ัน

งเป|ดของสายอากาศด6านล;าง
งศาทั้งสองด6านโดยโครงสร6างของ
งดังรูปท่ี 1 

 
 

บกว6างท่ีใส;แผ;นสตริปรูปตัวแอล 
 
 

 

 

ถบกว6างท่ีมีการปรับปรุงโดยตัด
ูปตัวแอลเปSน 45 องศา 

อากาศช;องเป|ดท่ีป�อนด6วยสายส;ง
บท;อนําคล่ืนระนาบร;วม 

สดงโครงสร6างของสายอากาศช;อง
ูปตัวแอลโดยพารามิเตอรMต;าง ๆ 
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L    คือ ความยาวของช;องเป|ด  
L1  คือ ความยาวของแผ;นสตริปตามแนวนอน    
W   คือ ความกว6างของช;องเป|ด     
W1 คือ ความยาวของแผ;นสตริปตามแนวต้ัง     
 A   คือ ระยะระหว;างแผ;นสตริปกับขอบล;าง 
      ของสายอากาศ    
 B   คือ ขนาดของแผ;นสตริปแนวนอน      
 C   คือ ขนาดของแผ;นสตริปแนวต้ัง     
 G   คือ ระยะห;างระหว;างสายส;งสัญญาณ 
      แบบท;อนําคล่ืนระนาบร;วม   
Scpw คือ ความกว6างของสายส;งสัญญาณ 
      แบบท;อนําคล่ืนระนาบร;วม      

εr   คือ ค;าคงตัวไดอิเล็กตริกของวัสดุฐานรอง 
 h   คือ ค;าความหนาของวัสดุฐานรอง  
 

     นอกจากน้ันสายอากาศในหัวข6อน้ีจะมีพารามิเตอรM
เพิ่มข้ึนอีกสองพารามิเตอรMได6แก; C1 คือ ความยาวที่ตัด
ออกด6านแนวนอน และ C2 คือ ความกว6างที่ตัดออก
แนวต้ังดังรูปที่ 1 (ข) 
     ในการพัฒนาสายอากาศให6ได6ตามต6องการตาม
ต6องการ จะเริ่มต6นจากการตัดช;องเป|ดด6านล;างท้ังสอง
ด6านเฉียงประมาณ   45 องศา จากการศึกษาพบว;า การ
ตัดและปรับค;าดังกล;าวจะช;วยในการขยายแบนดMวิธให6
มาก ข้ึนได6 ดั งแสดงในรูปที่  2 และค; าต; าง  ๆ ของ
สายอากาศช;องเป|ดที่ใส;สตับรูปตัวแอลและตัดขอบของ
ช;องเป|ดด6านล;างแสดงในตารางท่ี 1 โดยผลการจําลองที่
ได6จะแสดงในรูปท่ี 2 - 4 ตามลําดับ 
 
 

ตารางที่ 1 พารามิเตอรMของสายอากาศแบบแถบกว6างที่
ใส;แผ;นสตริปรูปตัวแอลและสายอากาศท่ีมีการปรับปรุง
โดยตัดแผ;นสตริปรูปตัวแอลเปSน 45 องศา 
 

 พารามิเตอรM ขนาดของสายอากาศช;องเป|ด 

W   14.1 มิลลิเมตร 

L   18.0 มิลลิเมตร 

L1 15.9 มิลลิเมตร 

W1 10.2 มิลลิเมตร 

A 0.3 มิลลิเมตร 

B  1.65 มิลลิเมตร 

C 5.4 มิลลิเมตร  

C1 2.5 มิลลิเมตร 

C2 2.5 มิลลิเมตร 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2 การสูญเสียย6อนกลับ (S11) สายอากาศที่ใส;แผ;น 
 

สตริปรูปตัวแอลและสายอากาศที่มีการปรับปรุงโดยตัด
แผ;นสตริปรูปตัวแอลเปSน 45 องศา 

 

     จากผลการจําลองในรูปท่ี 2 ค;าการสูญเสียย6อนกลับ 
(S11) ของสายอากาศท่ีใส;แผ;นสตริปรูปตัวแอลได6แบนดM
วิธ เท;ากับ 6.95 GHz ครอบคลุมย;านความถ่ีต้ังแต; 3.4-
10.35 GHz และสายอากาศท่ีมีการปรับปรุงโดยตัดแผ;น
สตริปรูปตัวแอลเปSน 45 องศามีแบนดMวิธท;ากับ 7.25 

สายอากาศทีตั่ดแผ;นสตริปรปูตัวแอลเปSน 45 องศา 
สายอากาศทีใ่ส;แผ;นสตรปิรปูตัวแอล 
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GHz ครอบคลุมย;านความถ่ีต้ังแต; 3.52
เม่ือเปรียบเทียบสายอากาศสองแบบน
การตัดแผ;นสตริปรูปตัวแอลเปSน 45 อง
แบนดMวิธเพิ่มข้ึน 0.30 GHz ค;าอิน
ใกล6เคียง 50 โอหMม ค;าอัตราส;วนแรงดันค
1 ดังรูปที่ 3 และ รูปท่ี 4 และคุณลักษ
สายอากาศท่ีมีการปรับปรุงโดยตัดแผ;นส
เปSน 45 องศาแสดงดังตารางที่ 2 

 

 

รูปที่ 3 อัตราส;วนแรงดันคล่ืนน่ิง (
สายอากาศที่มีการปรับปรุงโดยตัดแผ;นส

เปSน 45 องศา 
 

 
รูปท่ี 4 อินพุตอิมพีแดนซM (Zin) ของสายอ
กว6างที่มีการปรับปรุงโดยตัดแผ;นสตริป

45 องศา 
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3.52-10.77 GHz ซึ่ง
บบน้ีแล6วแบบที่สอง

องศา จะช;วยให6มี
ค;าอินพุตอิมพีแดนซM
งดันคล่ืนน่ิงประมาณ 
ลักษณะต;าง ๆ ของ

แผ;นสตริปรูปตัวแอล

 

(VSWR) ของ
ผ;นสตริปรูปตัวแอล

 

สายอากาศแบบแถบ
ตริปรูปตัวแอลเปSน 

ตารางที่ 2 คุณลักษณะต;าง
กว6างท่ีมีการปรับปรุงโดยต
45 องศา 
คุณลักษณะ 

ของ
สายอากาศ 

ความถ่ี 
3.87 
GHz 

ความ
6.14
GHz

S11 
พารามิเตอรM 

-
28.77 
dB 

-
33.75
dB

VSWR 1.07 1.04
Zin  

(Zin real) 
47.38 
โอหMม 

51.88
โอหMม

Zin  
(Zin Imag) 

2.29 
โอหMม 

-0.91
โอหMม

อัตราขยาย 
2.63 
dBi 

4.21
dBi

แบนดMวิธ 7.25 

     จากตารางท่ี 2 แสดงค
ออกแบบสายอากาศช;องเป
ด6วยสายส;งสัญญาณแบบท;อ
ปรับปรุงโดยตัดช;องเป|ดด6าน
ด6าน ซ่ึงจากผลการจําลอง
3.87 GHz 6.14 GHz 7.59 
GHz โดยค;าการสูญเสียย6อน
33.75 dB -26.87 dB -
ตามลําดับ ค;าอินพุตอิมพีแด
กับ 50 โอหMม และอัตราส;ว
โดยมีแบนดMวิธเท;ากับ 7.25
ต้ังแต; 3.52-10.77 GHz แล
dBi 4.21 dBi 5.36 dBi 3
ความถ่ี 3.87 GHz 6.14 G
และ 10.42 GHz ตามลําดับ
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ะต;าง ๆ ของสายอากาศแบบแถบ
โดยตัดแผ;นสตริปรูปตัวแอลเปSน 

ความถ่ี 
6.14 
GHz 

ความถ่ี 
7.59 
GHz 

ความถ่ี 
8.89 
GHz 

ความถ่ี 
10.42 
GHz 

-
33.75 
dB 

-
26.87 
dB 

-
15.34 
dB 

-14.25 
dB 

1.04 1.09 1.41 1.48 
51.88 
โอหMม 

46.02 
โอหMม 

67.69 
โอหMม 

37.78 
โอหMม 

0.91 
โอหMม 

-1.75 
โอหMม 

9.73 
โอหMม 

-12.08
โอหMม 

4.21 
dBi 

5.36 
dBi 

3.30 
dBi 

3.94 
dBi 

 GHz (3.52-10.77 GHz)  
 

สดงคุณลักษณะต;าง ๆ ของการ
;องเป|ดท่ีมีสตับรูปตัวแอลที่ป�อน

บบท;อนําคล่ืนระนาบร;วมท่ีมีการ
|ดด6านล;างเฉียง 45 องศาทั้งสอง
าลองได6ส่ีความถ่ีเรโซแนนชM คือ 
7.59 GHz 8.89 GHz และ 10.42 
ียย6อนกลับเท;ากับ -28.77 dB -

-15.34 dB และ -14.25 dB 
พีแดนซMโดยประมาณจะใกล6เคียง
ราส;วนแรงดันคล่ืนน่ิงใกล6เคียง 1 
7.25 GHz ครอบคลุมย;านความถ่ี

และมีอัตราขยาย เท;ากับ 2.63 
Bi 3.30 dBi และ 3.94 dBi ที่

14 GHz 7.59 GHz 8.89 GHz 
ําดับ  
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     รูปแบบการแผ;พลังงานสนามระยะ
สนามแม;เหล็ก (xy) และระนาบสนามไฟ
ในรูป    ที่ 5 – 7 
  

 
 
 
 
 

(ก) ระนาบ xy                  (ข) 
 

รูปท่ี 5 รูปแบบการแผ;พลังงานสนามร
สายอากาศท่ีความถ่ี 3.87 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

(ก) ระนาบ xy                    (ข
 

รูปท่ี 6 รูปแบบการแผ;พลังงานสนามร
สายอากาศท่ีความถ่ี 6.14 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

(ก) ระนาบ xy                         
รูปท่ี 7 รูปแบบการแผ;พลังงานสนามร

สายอากาศท่ีความถ่ี 8.89 
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ระยะไกลในระนาบ
ามไฟฟ�า (xz) แสดง

) ระนาบ xz 

นามระยะไกลของ
87 GHz 

ข) ระนาบ xz 

นามระยะไกลของ
 GHz 

 (ข) ระนาบ xz  
นามระยะไกลของ

 GHz 

     จากรูปที่ 5 - 7 แสดง
สนามระยะไกลของสายอา
3.87 GHz 6.14 GHz และ 
ท่ีได6จากการจําลองได6รูปแ
ระยะไกลในระนาบ xy 
รูปแบบการแผ;พลังงานเปSนแ
xz จะแสดงสนามไฟฟ�า โ
เปSนแบบสองทิศทาง (Bidire
 

3. สรุปผลการวิจัย 
     การออกแบบสายอากา
คล่ืนระนาบร;วมสําหรับระบ
เทคนิคการแทรกแผ;นสตร
ขยายแบนดMวิธและใช6เทคนิค
ให6เปSน 45 องศา เพื่อขยาย
จากผลการจําลอง สายอาก
รูปตัวแอลมีแบนดMวิธ เท;ากับ
ความถ่ีต้ังแต; 3.4-10.35 GH
แผ;นสตริปรูปตัวแอลให6เปSน
7.25 GHz ครอบคลุมย;าน
GHz จากผลการจําลองพบ
มากข้ึนกว;าเดิม   0.3 GHz 
สนามระยะไกลของสายอ
สองทิศทาง ซึ่งสามารถนําไ
ไร6สายได6อย;างกว6างขวาง 
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การออกแบบสายอากาศช�องเปwดสองความถ่ีที่มแีผ�นสตริปส่ีเหลี่ยมผืนผาโดยใชวิธี FDTD  
สําหรับประยุกตIใชงานโครงข�ายทองถ่ินไรสาย 

Design of Dual Frequency Slot Antenna with Rectangular Strip 
Using FDTD Method for WLAN Applications 
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บทคัดย�อ 
     งานวิจัยฉบับน้ีนําเสนอการออกแบบสายอากาศช;อง
เป|ดสองความถ่ีท่ีมีแผ;นสตริปส่ีเหล่ียมผืนผ6าสําหรับ
โครงข;ายท6องถ่ินไร6สาย (WLAN) โดยทําการออกแบบท่ี
สองย;านความถ่ี คือความถ่ี 2.4 GHz และ 5.2 GHz 
สายอากาศที่นําเสนอน้ีใช6วิธี FDTD มาช;วยในการ
วิเคราะหMโดยใช6วิธีการปรับเปล่ียนพารามิเตอรMต;าง ๆ 
ของสายอากาศ เพื่อศึกษาถึงผลกระทบต;อคุณลักษณะ
ของสายอากาศซึ่งประกอบด6วย ค;าการสูญเสียย6อนกลับ 
(S11) อินพุตอิมพีแดนซM (Zin) อัตราส;วนแรงดัน ล่ืนน่ิง 
(VSWR) และแบบรูปการแผ;พลังงานสนามระยะไกล 
เปSนต6น จากผลการจําลอง ได6สองแถบความถ่ีเรโซแนนซM
โดยมีแบนดMวิธครอบคลุมขนาด   บนดMวิธที่ต6องการตาม
มาตรฐาน IEEE 802.11a/b/g โดยมีแบบรูปการแผ;การ
จายสนามระยะไกลเปSนแบบ 2 ทิศทาง 
 

คําสําคัญ: สายอากาศสองความถ่ี โครงข;ายท6องถ่ินไร6
สาย วิธีผลต;างสืบเน่ืองจํากัดในโดเมนเวลา 
 

 

 
Abstract 
     This paper presents design of dual 
frequency slot antenna with rectangular strip at 
2.4 GHz and 5.2 GHz for Wireless Local Area 
Network (WLAN) Applications. This antenna is 
analyzed by using Finite Difference Time 
Domain (FDTD) method for study characteristics 
of the slot antenna, such as: return loss, input 
impedance, VSWR, and far-field radiation 
pattern, respectively. The simulated results can 
be obtained two resonance frequency bands 
that can cover the required bandwidths of IEEE 
802.11 a/b/g WLAN standard. The far-field 
radiation patterns of two resonance 
frequencies are bi-directional. 
 

Keyword: Dual Frequency Antenna, Wireless 
Local Area Network (WLAN), Finite Difference 
Time Domain (FDTD) 
 



วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุต

 

1. บทนํา 
     เทคโนโลยีการส่ือสารไร6สายในป7จ
อย; า งรวดเร็ ว  เช; น  การ ส่ือสารดาว
โทรศัพทMเคล่ือนที่ และโครงข;ายท6องถ่ิน
ซึ่งระบบการส่ือสารข6อมูลเหล;าน้ีล6วนแล6ว
ในย;านความถ่ีไมโครเวฟทั้งส้ิน โครงข;า
(Wireless Local Area Network: WL
ได6ว;ามีการใช6 กันแพร;หลาย เน่ืองจาก
ยืดหยุ;นสูง เพราะเปSนระบบที่ใช6คล่ืนวิท
ข6อมูล และโครงข;ายท6องถ่ินไร6สายถูกกํา
มาตรฐาน IEEE 802.11b/g (2.4-2.48
IEEE 802.11a (5.150-5.350 GHz) ในก
ข;าวสาร สายอากาศนับได6ว;าเปSนอุปกรณ
การเช่ือมโยงข6อมูล โดยสายอากาศท่ีได6ร
สายอากาศแบบไมโครสตริป ซึ่งเปSนสายอ
เล็ก นํ้าหนักเบา ราคาถูกเม่ือเปรียบเทียบ
แบบอ่ืน ๆ 
     หลาย ๆ ป!ท่ีผ;านมีนักวิจัยหลาย 
ออกแบบและพัฒนาสายอากาศไมโค
โครงข;ายท6องถ่ินไร6สาย (WLAN) ซ่ึงมีผ
พัฒนาในหลากหลายรูปแบบและมีรูป
สัญญาณที่แตกต;าง ๆ กัน เช;น สายอาก
วงแหวน [1] รูปส่ีเหล่ียมผืนผ6า [3] สาย
โพล [2] สายอากาศแบบแพตซMรูปส่ีเหล่ีย
ตัววี [5] รูปหกเหล่ียม [6] เปSนต6น โด
กล;าวมาแล6วข6างต6น ออกแบบเฉพาะแถ
ดังน้ันจึงมีข6อจํากัดเรื่องแบนดMวิธ มีรูป
ซับซ6อน และทําแมตชMอิมพีแดนซMค;อนข6า
การออกแบบสายอากาศจะต6องคํานึงถึง
ซับซ6อน และทําแมตชMอิมพีแดนซMได6ง;าย 
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นป7จจุบันเติบโตข้ึน
รดาวเที ยม ระบบ
6องถ่ินไร6สาย เปSนต6น 
นแล6วใช6รับ-ส;งข6อมูล
รงข;ายท6องถ่ินไร6สาย 
 WLAN) ป7จจุบันนับ
งจากระบบมีความ
ล่ืนวิทยุในการรับส;ง
ถูกกําหนดอยู;ภายใต6
2.4835 GHz) และ 

ในการรับ-ส;งข6อมูล
กรณMที่สําคัญที่ใช6ใน

ท่ีได6รับความนิยมคือ 
สายอากาศที่มีขนาด
เทียบกับสายอากาศ

 ๆ ท;านได6ทําการ
มโครสตริปสําหรับ
ึ่งมีผู6สนใจศึกษาและ

ะมีรูปแบบการป�อน
อากาศช;องเป|ดแบบ
สายอากาศแบบได

ี่เหล่ียมผืนผ6า [4] รูป
ต6น โดยสายอากาศที่
ะแถบความถ่ีเท;าน้ัน 
มีรูปแบบท่ีค;อนข6าง
;อนข6างยาก ดังน้ันใน
นึงถึงรูปร;างที่ง;าย ไม;
6ง;าย  

     ในงานวิจัยฉบับน้ีนําเสน
แบบช;องเป|ดท่ีมีแผ;นสตริปส
สายส;งสัญญาณแบบท;อนํา
โครงสร6างไม;ซับซ6อนทําให6ง;า
โดยมีวัตถุประสงคM ในการอ
สามารถรองรับกับโครงข
ภายใต6มาตรฐาน IEEE 802.1

 

2. โครงสรางของสายอากาศ
 

 

รูปที่ 1 โครงสร6างส
 

     จากรูปท่ี 1 แสดงโครงส
เป| ด โดยสายส; ง สัญญาณ
ประกอบด6วย สายอากาศช;อ
แทรกแผ;นสตริปลงในช;อง
สายอากาศดังกล;าวมีดังน้ี 
สายอากาศช;องเป|ด,  W  
ช;องเป|ด, G คือ ความกว6าง
นําคล่ืนระนาบร;วม, Scpw
ของสายส;งสัญญาณแบบท;อ
ค;าคงตัวไดอิเล็กตริกของวัส
หนาของวัสดุฐานรอง, L1
กับขอบในของสายอากาศ
สตริปเส6นตรงแนวต้ัง,  A 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 

ําเสนอการออกแบบสายอากาศ
ตริปส่ีเหล่ียมผืนผ6าโดยท่ีป�อนด6วย
;อนําคล่ืนระนาบร;วม (CPW) ท่ีมี
ให6ง;ายในการทําแมตชMอิมพีแดนซM 
การออกแบบสายอากาศเพื่อให6
รงข;ายท6องถ่ินไร6สาย (WLAN) 

802.11b/g  

ากาศช�องเปwด 

 
 

ร6างสายอากาศช;องเป|ด 

ครงสร6างของสายอากาศแบบช;อง
ญาณแบบท; อ นําค ล่ืนระนาบ
าศช;องเป|ดส่ีเหล่ียมผืนผ6าท่ีมีการ
ช;องเป|ด โดยพารามิเตอรMของ

ีดังน้ี  L  คือ ความยาวของ
  คือ ความกว6างของสายอากาศ

กว6างของสายส;งสัญญาณแบบท;อ
cpw คือ ความกว6างของช;องเป|ด
บท;อนําคล่ืนระนาบร;วม, 

rε คือ 
องวัสดุฐานรอง, h คือ ค;าความ

1 คือ ระยะระหว;างแผ;นสตริป
กาศ, W1 คือ ความยาวของแผ;น
 A คือ ระยะระหว;างแผ;นสตริป
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กับขอบล;างของสายอากาศ และ C คือ ความกว6างของ
แผ;นสตริปเส6นตรงแนวต้ัง ตามลําดับ 
     การออกแบบสายอากาศในงานวิจัยฉบับน้ีได6เลือกใช6
วัสดุฐานรอง (Substrate) แบบ RT/duroid 5880 ซ่ึงมี

ค;าคุณสมบัติดังน้ี คือ ค;าคงตัวไดอิเล็กตริก (εr) เท;ากับ 

2.20 Loss tangent (tanδ) เท;ากับ 0.0009 ความหนา
ของวัสดุฐานรอง (h) เท;ากับ 1.575 มิลลิเมตร และค;า
ความนําของวัสดุตัวนําของทองแดงเท;ากับ 4.9 x 107 

s/m ตามลําดับ               
     การออกแบบสายอากาศแบบช;องเป|ดในงานวิจัยน้ี
จะทําการออกแบบสายอากาศท่ีความถ่ี 2.4 GHz โดยค;า
ความยาวที่ทําการคํานวณน้ันจะมีการอ6างอิงกับความ

ยาวคล่ืนสัมพัทธM (λg) [7, 8] ของความถ่ีแรกคือความถ่ี 
2.4 GHz เพียงอย;างเดียวเท;าน้ัน สําหรับสมการในการ
หาค;าความยาวคล่ืนสัมพัทธMแสดงดังสมการท่ี (1)-(3) 

 

                                    
0

g

eff

λ
λ

ε
=             (1) 

 

0

c

f
λ =                 (2) 

 

                             1

2

r
eff

ε
ε

+
≈                 (3) 

 

เม่ือ λg คือ ความยาวคล่ืนสัมพัทธM 
      C  คือ ความเร็วของแสง (3 x 108 เมตร/

วินาที) 

                  f   คือ ความถ่ีเรโซแนนซMท่ีต6องการ 

                εeff คือ ค;าคงตัวไดอิเล็กตริกสัมพัทธM
ประสิทธิผล 

                 εr  คือ ค;าคงตัวไดอิเล็กตริกของวัสดุ
ฐานรอง 

                 h   คือ ความหนา (สูง) ของวัสดุฐานรอง 
  

     การจําลองสายอากาศด6วยวิธีผลต;างสืบเน่ืองจํากัด
ในโดเมนเวลา (FDTD) [9] ส่ิงที่สําคัญในการคํานวณเชิง
ตัวเลขของวิธี FDTD คือ เสถียรภาพเชิงตัวเลข การ
กําหนดค;าพารามิเตอรMที่เหมาะสมกับการคํานวณเปSน
ส่ิงจําเปSนอย;างย่ิง ได6แก;การกําหนดขนาดของช;วงเวลา 

t∆  แ ล ะ  ข น า ด ข อ ง ช; ว ง ร ะ ย ะ ท า ง  คื อ              
                จํานวนช;วงระยะทางที่สามารถครอบคลุม
พื้นท่ีของรูปร;างท้ังหมดที่ต6องการได6 และจํานวนเวลา
เพียงพอที่จะให6คล่ืนสามารถเดินทางผ;านเส6นทางที่
ต6องการได6จนเสร็จส้ินอย;างไรก็ตาม ขนาดของช;วง
ระยะทาง คือ                  ควรจะมีขนาดตํ่ากว;า 1/10  
ถึง 1/20 ส;วนของความยาวคล่ืนท่ีใช6งาน และตัวแปรที่
สําคัญที่สุดท่ีส;งผลกระทบต;อการคํานวณก็คือ ช;วงเวลา 
เน่ืองจากการกําหนดช;วงของเวลาที่ไม;เหมาะสมซึ่งอาจ
มากไปหรือน6อยไปทําให6การคํานวณขาดเสถียรภาพ 
ส;งผลให6ในการคํานวณเกิดความผิดพลาด ดังน้ันในการ
ออกแบบจําลองสายอากาศโดยใช6วิธี FDTD ในงานวิจัย
น้ีกําหนดขนาดหน่ึงหน;วยของยีเซลลM (Yee cell) ให6มี
ขนาดเล็กกว;าหน่ึงส;วนย่ีสิบของขนาดความยาวคล่ืน
สัมพัทธMท่ีต6องการโดยการออกแบบให6มีขนาดหน่ึงหน;วย
ยีเซลลMในทิศทาง x คือ 

x∆ =0.1575 มิลลิเมตร และ
ขนาดหน่ึงหน;วยยีเซลลMในทิศทาง y และ z เท;ากันคือ 

y z∆ = ∆ =0.3 มิลลิเมตร เพื่อให6สามารถครอบคลุมขนาด
สายอากาศท้ังหมดท่ีออกแบบและเพื่อให6มีความ
ผิดพลาดในการคํานวณน6อยท่ีสุด 
 

3. ผลการจําลองของสายอากาศช�องเปwด 
     ในการออกแบบสายอากาศช;องเป|ดท่ีป�อนด6วยสาย
ส;งสัญญาณแบบท;อนําคล่ืนระนาบร;วม อันดับแรก ทํา
การออกแบบสายอากาศช;องเป|ดรูปส่ีเหล่ียมผืนผ6าที่

, ,x y z∆ ∆ ∆

, ,x y z∆ ∆ ∆
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ความถ่ี 2.4 GHz ลําดับถัดมา ทําการแทรกแผ;นสตริป
ส่ีเหล่ียมผืนผ6าในช;องเป|ด เพื่อทําให6เกิดความถ่ีที่สองท่ี
ความถ่ี 5.2 GHz และทําการศึกษาผลกระทบดังกล;าว
โดยการปรับเปล่ียนพารามิเตอรM C, A และ W1 โดย
ค;าพารามิเตอรMที่ให6ผลดีที่สุดมีดังน้ีคือ L เท;ากับ 31.5 
มิลลิเมตร W เท;ากับ 23 มิลลิเมตร L1 เท;ากับ 30 
มิลลิเมตร W1  เท;ากับ 13.8 มิลลิเมตร A เท;ากับ 5 
มิลลิเมตร และ C เท;ากับ 2.5 มิลลิเมตร โดยมีความ
กว6างระยะระหว;างสายส;งสัญญาณ (G)  เท;ากับ 3 
มิลลิเมตร และช;องเป|ดท่ีเปSนสายส;งสัญญาณ (Scpw) 
เท;ากับ 0.3 มิลลิเมตร ตามลําดับ โดยผลการจําลองท่ีได6
แสดงในรูปที่ 2 ถึงรูปท่ี 4 ตามลําดับ 

 

 
 

รูปท่ี 2 การสูญเสียย6อนกลับ (S11) ของสายอากาศ 
ช;องเป|ด 

 

 
 

รูปท่ี 3 VSWR ของสายอากาศแบบช;องเป|ด 
  

     จากรูปท่ี 2 แสดงค;าการสูญเสียย6อนกลับ (S11) ของ
สายอากาศช;องเป|ดรูปตัวแอลกลับด6าน ซึ่งผลท่ีได6จาก
การจําลองได6สองความถ่ีเรโซแนนชM คือ 2.40 GHz โดย
มีค;าการสูญเสียย6อนกลับ เท;ากับ -32 dB และ ท่ีความถ่ี 
5.27 GHz โดยมีค;าการสูญเสียย6อนกลับ เท;ากับ -36.71 
dB โดยมีค;าอัตราส;วนแรงดันคล่ืนน่ิงท้ังสองความถ่ีเร
โซแนนชMใกล6เคียงกับ 1 และอินพุตอิมพีแดนซMท่ีความถ่ี 
2.4 GHz และที่ความถ่ี 5.2 GHz จะประมาณใกล6เคียง
กับ 50 โอหMม ดังแสดงในรูปท่ี 3 และรูปท่ี 4 ตามลําดับ 
โดยคุณลักษณะต;าง ๆ ของสายอากาศช;องเป|ดแสดงดัง
ตารางที่ 1 

รูปที่ 4 อินพุตอิมพีแดนซMของสายอากาศแบบช;องเป|ด 
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ตารางท่ี 1 คุณลักษณะต;าง ๆ ของสายอากาศแบบช;อง
เป|ดท่ีแทรกแผ;นสตริปส่ีเหล่ียม 
 

คุณลักษณะของสายอากาศ ความถ่ี 2.40 
GHz 

ความถ่ี 
5.27 GHz 

S11 พารามเิตอรM (dB) -32 -36.71 
อัตราส;วนแรงดันคล่ืนน่ิง 

(VSWR) 
1.05 1.03 

จํานวนจรงิของอินพุต
อิมพีแดนซM (Zin real) 

47.65โอหMม 51.43โอหMม 

จํานวนจินตภาพของอินพุต
อิมพีแดนซM (Zin Imag) 

-0.68 โอหMม -0.38 
โอหMม 

อัตราขยาย (Gain) 2.61 dBi 5.17 dBi 
แบนดMวิดทM 0.07 GHz 0.50 GHz 

 

     จากตารางท่ี 1 ได6สองความถ่ีเรโซแนนชM คือ 2.40 
GHz โดยมีค;าการสูญเสียย6อนกลับ เท;ากับ -32 dB และ
ความถ่ี 5.27 GHz มีค;าการสูญเสียย6อนกลับ เท;ากับ -
36.71 dB โดยผลท่ีได6จากการจําลองสามารถครอบคลุม
แถบความถ่ีเปSนไปตามมาตราฐาน IEEE 802.11b/g 
(2.4-2.4835 GHz) และ IEEE 802.11a (5.150-5.350 
GHz) ตามวัตถุประสงคM  โดยมีค;าอินพุตอิมพีแดนซM (Zin) 
ของสายอากาศที่ 2.40 GHz และที่ความถ่ี 5.27 GHz 
เท;ากับ 47.65 โอหMม และ 51.43 โอหMม และ อัตราส;วน
แรงดันคล่ืนน่ิง เท;ากับ 1.05 และ1.03 ตามลําดับ และ 
มีอัตราขยาย เท;ากับ 2.61 dBi และ 5.17 dBi ที่ความถ่ี 
2.4 GHz และ 5.27 GHz  
     แบบรู ปการแผ;พ ลั งง านสนามระยะไกลของ
สายอากาศในระนาบสนามแม;เหล็ก (xy-plane) และ 
ระนาบสนามไฟฟ�า (xz-plane) แสดงในรูปที่ 5 ซึ่งจาก
ผลการจําลองพบว;าแบบรูปการแผ;พลังงานสนาม
ระยะไกลในระนาบสนามแม;เหล็กของทั้งสองความถ่ีเร
โซแนนซMเปSนแบบรอบทิศทาง และแบบรูปการแผ;

พลังงานสนามระยะไกลในระนาบสนามไฟฟ�าของทั้งสอง
ความถ่ีเรโซแนนซMเปSนแบบสองทิศทาง (bi-directional) 

 

 
 

รูปที่ 5 แบบรูปการพลังงานสนามระยะไกลของ
สายอากาศแบบช;องเป|ด 

 

     จากผลการจําลองของสายอากาศได6ทั้งสองแถบ
ความถ่ีสามารถครอบคลุมแถบความถ่ีท่ีเปSนไปตาม
มาตราฐาน IEEE 802.11 a/b/g ดังน้ันการออกแบบ
สายอากาศในงานวิจัยฉบับน้ีสามารถรองรับโครงข;าย
ท6องถ่ินไร6สาย 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
     จากผลการออกแบบสายอากาศช;องเป|ดที่มีแผ;น
สตริปส่ีเหล่ียมผืนผ6าสําหรับโครงข;ายท6องถ่ินไร6สาย จาก
การศึกษาการปรับค;าแผ;นสตริปจะทําให6เกิดแมตซM
อิมพีแดนซMท่ีความถ่ีท่ีสองคือ 5.2 GHz โดยการปรับค;า
ของพารามิเตอรM L1 และ C ดังน้ันสายอากาศรูปแบบน้ี
จึงได6สองความถ่ีเรโซแนนชMที่ ได6คือ 2.4 GHz และ 
5.27 GHz โดยมีค;าการสูญเสียย6อนกลับเท;ากับ  -35 dB 
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และ -36.71 dB และแบนดMวิธท่ีได6ครอบคลุมแถบ
ความถ่ีเปSนไปตามมาตราฐาน IEEE 802.11 a/b/g มี
อัตราขยายของสายอากาศ เท;ากับ 2.61 dBi ที่ความถ่ี 
2.4 GHz และ 5.17 dBi ท่ีความถ่ี 5.2 GHz โดยมีแบบ
รูปการแผ;พลังงานสนามระยะไกลในระนาบสนามไฟฟ�า
เปSนแบบสองทิศทาง ดังน้ัน การออกแบบสายอากาศใน
งานวิจัยฉบับน้ีจึงสามารถนําไปใช6งานในย;านโครงข;าย
ท6องถ่ินไร6สายได6 
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บทคัดย�อ 
     บทความน้ีนําเสนอการศึกษาป7จจัยทางลักษณะ
เช้ือเพลิงท่ีมีผลต;ออัตราการลุกลามของไฟจากการเผา
ตอซั งข6 าว ซึ่ ง เปSนหน่ึงในข้ันตอนการเตรียมพื้น ท่ี
เพาะปลูกข6าวที่สันนิษฐานว;าไฟท่ีมีความรุนแรงมากจะ
ส;งผลเสียต;อดินท่ีใช6เพาะปลูก จึงให6ความสําคัญกับ
ป7จจัยที่ส;งผลถึงอัตราการลุกลามของไฟ โดยใช6การ
ทดลองเก็บข6อมูลในพื้นที่จริงและแบบจําลองเพื่อหา
ความสัมพันธMระหว;างป7จจัยทางลักษณะเช้ือเพลิง กับ
อัตราการลุกลามของไฟจากการเผาตอซังข6าว โดยการ
ทดลองได6ทําการเก็บข6อมูลทั้งข6อมูลความหนาแน;น 
(กิโลกรัมต;อตารางเมตร) และความสูงของเช้ือเพลิง 
(เซนติเมตร) จากน้ัน ได6ทําการนําข6อมูลมาวิเคราะหM
ป7จจัยท่ีมีผลต;ออัตราการลุกลามของไฟในในการเผาตอ
ซังข6าว แล6วจึงใช6โปรแกรม FARSITE เพื่อการจําลองการ
ลุกลามของไฟในการเผาตอซังข6าวอีกครั้ง โดยผลการ
เก็บข6อมูลและแบบจําลองให6ผลในทิศทางเดียวกัน โดย
จากการทดลองเก็บข6อมูลการชิงเผาพบว;า ตัวแปรท่ีมีผล
ต;ออัตราการลุกลามของไฟในการเผาตอซังข6าวมากที่สุด
คือ ความหนาแน;นของเช้ือเพลิง และความสูงของ
เช้ือเพลิง ตามลําดับ โดยมีค;ากําลังสองของสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธMพหุคูณของตัวแปรคือ 0.8176 และ 0.5688 

ตามลําดับ  ส;วนในการจําลองโดยโปรแกรม FARSITE 
พบว;าตัวแปรท่ีมีผลต;ออัตราการลุกลามของไฟในในการ
เผาตอซังข6าวมากที่สุดคือ ความหนาแน;นของเช้ือเพลิง 
และความสูงของเช้ือเพลิง โดยมีค;าค;ากําลังสองของ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธMพหุคูณของตัวแปรตามลําดับ
ดังน้ีคือ 0.6984 และ 0.3326  ซ่ึงแสดงให6เห็นว;า ใน
ส;วนของลักษณะเช้ือเพลิงน้ัน ความหนาแน;นของ
เช้ือเพลิง มีผลต;ออัตราการลุกลามของไฟจากการเผาตอ
ซังข6าวมากกว;าความสูงของเช้ือเพลิง 
 

คําสําคัญ: ลักษณะเช้ือเพลิง อัตราการลุกลามของไฟ 
ตอซังข6าว 
 

Abstract  
     This article presents an examination of fuel 
characteristics affecting fire spread rate in 
burning rice stubble. That is one of soil 
preparation and the assumption that the high 
intensity fire would have serious adverse 
effects on soil-based cultivation. This study is 
focused on the factors that influence the fire 
spread rate. This study was conducted to 
obtain the significant factors affecting burning 
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rice stubble, by means of field study to find 
the correlation between the rate of spread of 
surface fire and fuel characteristics. It was 
found the important factors affecting the rate 
of fire spread rate are the fuel load and the 
height of fuel. Then use the FARSITE program 
to simulate the spread of fire from burning rice 
stubble again. The results of the data 
collection and modeling results are the same 
direction by value estimation of variables are 
0.8176 and 0.5688. FARSITE program was used 
to analyze the significant factors affecting fire 
spread rate. The results from field study and 
simulation are in the same trend. It was found 
the important factors affecting the rate of fire 
spread rate are the fuel load and the height of 
fuel by the value estimation of variables are 
0.6984 and 0.3326.  Therefore, the fuel load 
was more significant to the rate of spread than 
the height of fuel in this study. 
 

Keywords: fuel characteristic, fire spread rate, 
rice stubble 
 

1. บทนํา 
     ป ร ะ เท ศ ไทย ข้ึ น ช่ื อ ว; า เ ปS นค รั ว โ ลก  ส า เ ห ตุ
เน่ืองมาจากเศรษฐกิจของประเทศ เน6นหนักไปทาง
อุตสาหกรรมอาหาร โดยประเทศไทยเปSนประเทศท่ีนิยม
ทําการเกษตร ซึ่งหน่ึงในน้ันคือการเพาะปลูกข6าว  
     สายพันธุMข6าวในประเทศไทยมีมากมายกว;า 100 สาย
พันธุM [1] ซ่ึงล6วนแต;เปSนสายพันธุMที่มีช่ือเสียง โดยการท่ี
จะผลักดันศักยภาพการเพาะปลูกข6าว ซึ่งมีหลายข้ันตอน 

จําเปSนต6องมีการศึกษา เพื่อหาวิธีการพัฒนากระบวนการ
เพาะปลูกข6าวในป7จจุบัน 
     ในส;วนของข้ันตอนการเพาะปลูกข6าวน้ันจะมีการ
เตรียมดิน ซึ่งถ6าการเพาะปลูกเปSนแบบปลูกข6าวอินทรียM 
จะทําการเตรียมดินโดย ไถดะ ไถกลบ ไม;ใช6สารควบคุม
วัชพืชต;างๆ และจะหลีกเล่ียงการเผาตอซังข6าว [2] 
เน่ืองจากเปSนการทําลายอินทรียวัตถุและจุลินทรียMท่ีมี
ประโยชนMในดิน ซ่ึงในการศึกษาครั้งน้ีจะให6ความสําคัญ
ในข้ันตอนการเตรียมดินสําหรับเพาะปลูกข6าว 
     จากการศึกษาพบว;าพื้นท่ีนาหลังการเก็บเก่ียวจะมี
ฟางข6าวเหลือประมาณ 1,200 – 1,600 กิโลกรัม [3] 
เมื่อฟางข6าวถูกเผา ธาตุอาหารจะสูญเสียไป โดยเฉพาะ
ไนโตรเจนท่ีสูญเสียไปถึง 93% และฟอสฟอรัส สูญเสีย
ไปถึง 20% ส;งผลให6ดินเส่ือมโทรมลงไป แต;วิธีการ
เตรียมดินน้ันต6องข้ึนอยู;กับความเหมาะสมของสถานที่
เพาะปลูกข6าว ซึ่งบางสถานท่ีเมื่อไม;ทําการเผาตอซังข6าว 
มักจะพบป7ญหาตามมาคือ เม่ือหว;านข6าวในเวลาต;อมา 
ข6าวจะเกิดอาการเมาตอซัง เน่ืองจากการย;อยสลาย
อินทรียวัตถุยังไม;สมบูรณM หรืออาจเกิดป7ญหาอ่ืนๆ คือ 
อุณหภูมิในดินสูงเกินไป ไนโตรเจนในดินถูกดึงไปใช6ใน
ปฏิกิริยาย;อยสลายแย;งกับต6นข6าว ดังน้ันการเผาหรือไม;
เผาตอซังข6าวน้ันจําเปSนต6องมีการศึกษาป7จจัย และ
ผลกระทบเพื่อให6เปSนประโยชนMต;อการเพาะปลูกข6าวใน
เวลาต;อมา 
     การศึกษาน้ีจะทําการวิเคราะหMในส;วนของการ
เตรียมพื้นท่ีเพาะปลูกข6าวโดยการเผาตอซังข6าว ซึ่งเปSน
วิธีท่ีสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค;าใช6จ;ายในการเตรียม
พื้น ท่ี เพาะปลูกข6าว ซ่ึงจะทําการศึกษา วิเคราะหM
พ ฤ ติ ก ร ร มขอ ง ไ ฟ ที่ เ กิ ด จ าก กา ร เ ผ า ตอซั ง ข6 า ว 
ประกอบด6วย อัตราการลุกลามของไฟ ซ่ึงพฤติกรรมไฟน้ี
ส;งผลต;อการเจริญเติบโตของอินทรียMวัตถุ และจุลินทรียM
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ในดินอย;างมาก โดยการศึกษาพฤติกรรมไฟจากการเผา
ตอซังข6าวน้ี จะวิเคราะหMว;าป7จจัยใดที่มีผลต;อพฤติกรรม
ไฟท่ีสุด วิเคราะหMจาก ความหนาแน;นของเช้ือเพลิง และ
ความสูงของเช้ือเพลิง จากน้ันจะทําการวิเคราะหMเชิงสถิติ
เบ้ืองต6น โดยจะทําการอธิบายในเน้ือหาต;อไป 
 

2. วิธีการดําเนินการวิจัย 
     ในการศึกษาพฤติกรรมของไฟที่เกิดจากการเผาตอ
ซังข6าว จําเปSนต6องศึกษาทางด6านประเภทหรือวิธีการ
เพาะปลูกข6าวต;างๆ เพื่อนําไปสู;การศึกษาพฤติกรรมของ
ไฟจากการเผาตอซังข6าวในกระบวนการเตรียมการ
เพาะปลูกข6าว 
 

2.1. หลักการและทฤษฎีที่เก่ียวข6อง 
       การเพาะปลูกข6าวจะให6ความสําคัญกับการปลูก
และพื้นที่ท่ีเหมาะสม คือ ในเขตชลประทาน หรือในนา
นํ้าฝนท่ีไม;มีป7ญหาเรื่องนํ้า ควรทํานาดําหรือนาหว;านนํ้า
ตมแผ;นใหม; ส;วนในพื้นท่ีฝนตกน6อย หรือฝนล;า ควรทํา
นาหว;านหรือนาหยอด โดยการเตรียมดินเพื่อเพาะปลูก
ถือว;าเปSนส;วนสําคัญอีกประการหน่ึงในการเพาะปลูก
ข6าว และในการเตรียมพื้นที่น้ันจะข้ึนอยู;กับประเภทของ
การทํานา เช;น นาดํา จะทําการไถดะท้ิงไว6ประมาณ 15 
วัน จึงทําการไถแปร เพื่อกําจัดต6นอ;อนของวัชพืชที่งอก
ข้ึนมาใหม; ในขณะเดียวกันจะทําการเกล่ียปรับระดับ
หน6 า ดิน นาหว; าน นํ้าตมแผ;นใหม;  จะเตรียมพื้นที่
เพาะปลูกโดยเริ่มจากการไถดะท้ิงไว6 15 วัน จากน้ันจึง
ไถแปรทิ้งไว6 7 วัน จากน้ันจะไถแปรอีกครั้ง และคราด
เอาวัชพืชออกให6หมดหรือเหยียบเศษวัชพืชให6อยู;ใต6
โคลน [4] ซึ่งในป7จจุบันการทํานาส;วนใหญ;ทางภาคเหนือ
ของเปSนแบบนาหว;านนํ้าตม แต;ในกระบวนการเตรียม
พื้นที่เพาะปลูกท่ีใช6เวลานา และเกษตรกรต6องการเร;งทํา
รอบการเพาะปลูกให6ได6จํานวนมากต;อป! การเตรียมดิน

จึงใช6วิธีเผาตอซังข6าว เพื่อความรวดเร็วและประหยัด
ค;าใช6จ;ายเรื่องการไถเตรียมดิน 
     การเผาตอซังข6าวก;อนการเพาะปลูกส;งผลกระทบต;อ
ป7ญหาหมอกควันในตัวเมืองเน่ืองจากควันไฟท่ีเกิดจาก
การเผาตอซังข6าวน้ันลอยตัวแต;ไม;สามารถเคล่ือนย6ายไป
ได6ไกล สาเหตุจากความกดอากาศทําหน6าท่ีเหมือน
เพดานท่ีจะกักควันไว6 ซ่ึงในป7จจุบันได6มีการรณรงคM
หลีกเล่ียงการเผาเช้ือเพลิงในช;วงฤดูไฟป9า และปริมาณ
ควันที่เกิดจากการเผาไหม6น้ันจะข้ึนอยู;กับป7จจัยต;างๆ [5]  
เช;น ความช้ืนของเช้ือเพลิง ความเร็วลม และปริมาณ
เช้ือเพลิง เปSนต6น  
     เน่ืองจากกระบวนการถ;ายเทความร6อนน้ีถือเปSน
กลไกหน่ึงของปฎิสัมพันธMระหว;างไฟกับเช้ือเพลิง (Fire-
fuel interaction) ซึ่งมีการรักษาสมดุลระหว;างการ
ถ;ายเทความร6อนกับปริมาณก�าซเ ช้ือเพลิงที่ ได6จาก
กระบวนการไพโรไรซิส (Pyrolysis) ทําให6ป7จจัยต;าง ๆ ที่
มีผลต;อกระบวนการถ;ายเทความร6อนไม;เปSนอิสระต;อกัน 
เช;น ความช้ืนท่ีเพิ่มข้ึนก็อาจจะทําให6ไฟลุกลามเร็วข้ึนได6 
หากปริมาณเช้ือเพลิงมีมากเพียงพอที่จะทําให6ไฟให6
พลังงานความร6อนได6เพียงพอต;อการระเหยความช้ืนจาก
เช้ือเพลิง หรือหากความลาดชันมากพอที่จะทําให6อัตรา
การถ;ายเทความร6อนสูงพอที่จะทําให6อัตราการถ;ายเท
ความร6อนเพียงพอที่จะระเหยความช้ืนได6 ซึ่งท้ังสองกรณี
จะทําให6ปฎิสัมพันธMระหว;างไฟกับเช้ือเพลิงเกิดข้ึนได6 โดย
สมดุลของการถ;ายเทความร6อนจะเกิดข้ึนได6เม่ือไฟแรง
เพียงพอ [6] หรือความช้ืนก็มีโอกาสท่ีจะทําให6ไฟแรงข้ึน
ได6 
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     จากความซับซ6อนและไม;เปSนอิสระต;อกันของป7จจัย
ต;างๆ ทําให6ค;ากําลังสองของสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธM

พหุคูณ (
2r ) ซึ่งเปSนค;าที่บอกสัดส;วนหรือเปอรMเซ็นตM ท่ี

สามารถอธิบายความผันแปรในสัมพันธMระหว;างตัวแปร
ต6นและตัวแปรตามในสมการถดถอย [7] ดังแสดงใน
สมการท่ี 1 สามารถใช6ช้ีว;าป7จจัยใดมีผลต;ออัตราการ
ลุกลามของไฟในการเผาตอซังข6าวมากที่สุด โดย

, , , ,i ir n x x y แ ล ะ  y  ห ม า ย ถึ ง  ค; า สั ม ป ร ะ สิ ท ธ์ิ
สหสัมพันธMอย;างง;าย จํานวนข6อมูล ตัวแปรต6นใด ๆ 
ค;าเฉล่ียของตัวแปรต6น ตัวแปรตามใดๆ และค;าเฉล่ียของ
ตัวแปรตาม ตามลําดับ  
 

2.2. ข้ันตอนการศึกษา  
       ในการศึกษาป7จจัยที่มีผลต;อพฤติกรรมไฟท่ีเกิดจาก
การเผาตอซังข6าว ซึ่งในที่น้ีคืออัตราการลุกลามจะทําการ
ลดป7จจัยต;างๆในการศึกษา เน่ืองจากป7จจัยอ่ืนเช;น
ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ทําการศึกษาเปSนพื้นที่ราบ
ตลอดบริเวณความชันจึงมีค;าใกล6เคียงกัน ความช้ืนของ
เช้ือเพลิง และลักษณะภูมิอากาศมีค;าใกล6เคียงกันมาก 
เน่ืองจากบริเวณท่ีทําการศึกษาไม;ห;างกัน ดังน้ันจะ
ทําการศึกษาป7จจัยของลักษณะเช้ือเพลิงอย;างเดียว ซึ่ง
จะประกอบไปด6วยความหนาแน;นเช้ือเพลิง (กิโลกรัมต;อ
ตารางเมตร) และความสูงของเช้ือเพลิง (เซนติเมตร) ใน
ข้ันตอนการศึกษาจะทําการเก็บข6อมูลเพื่อวิเคราะหMผล
จาก 2 วิธีการ คือ 1. การทดลองในภาคสนาม และ 2. 
การทดลองในภาคสนามแบบจําลองการเกิดไฟ โดยมี
ข้ันตอนดังน้ี  

       1. ข้ันตอนการเก็บข6อมูลพฤติกรรมไฟ การเก็บ
ข6อมูลพฤติกรรมไฟจะทําการเก็บข6อมูล 3 ประเภท คือ 
ภูมิประเทศ ลักษณะเช้ือเพลิง และสภาพอากาศ [8] โดย
ข6อมูลบางส;วนสามารถวิเคราะหMจากภาพถ;ายดาวเทียม
ของหน;วยงานรัฐ เว6นแต;ลักษณะเช้ือเพลิง โดยจะต6องมี
การเก็บข6อมูลจากภาคสนามประกอบด6วย ความหนา 
และปริมาณ ของเช้ือเพลิง (ซังข6าว) จึงทําการกระจาย
พื้นท่ีเ ก็บข6อมูลท่ัวพื้นท่ีภาคสนาม ซ่ึงข6อมูลเหล;า น้ี
สามารถนํามาเปSนข6อมูลตัวแทนของท้ังพื้นท่ีได6 โดย
แบ;งเปSน 5 จุดย;อยของแต;ละแปลงนา  ดังแสดงในรูปที่ 
1 โดยจุดเหลืองในรูปแสดงตําแหน;งการกระจายพื้นที่
เก็บข6อมูลโดยแต;ละตําแหน;งจะมีจุดเก็บข6อมูลย;อย 5 จุด
ย;อย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 แปลงเก็บข6อมูลในภาคสนาม 
 

       การเก็บข6อมูลลักษณะเช้ือเพลิงจะประกอบด6วย
ข6อมูลหลายอย;างได6แก; 
       1. ความสูงของเช้ือเพลิง ทําได6โดยการใช6ไม6
บรรทัดวัดความสูงของเช้ือเพลิงที่อยู;ในกรอบเก็บข6อมูล
ขนาด 1 เมตร × 1 เมตร เพื่อหาค;าเฉล่ียความสูงของ
เช้ือเพลิงในกรอบข6อมูลน้ัน 
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       2. ปริมาณ โดยนําเช้ือเพลิงในกรอบเก็บข6อมูล
ขนาด 1 เมตร × 1 เมตร ใส;ถุงพลาสติกเพื่อนํามาช่ังหา
นํ้าหนัก จากน้ันจะทําการนําเช้ือเพลิงไว6ตําแหน;งเดิม 
       3. อัตราส;วนพื้นท่ีผิวต;อปริมาณ คํานวณได6จาก
สมการท่ี 2 กําหนดค;า D คือความหนาของใบไม6, s คือ
พื้นที่ผิวของเช้ือเพลิง, V คือปริมาตรของเช้ือเพลิง และ r 
คือความยาวรัศมีของเช้ือเพลิง 

                    

π

π
= =

2

2

2 2s r

V r D D                    (2) 
 

       4. ค;าความร6อนสูง ใช6ค;าความร6อนของเช้ือเพลิงใน
ลักษณะฟางข6าว [9] คือ 3,260 แคลอรี่ต;อกรัม  
 

       การเก็บข6อมูลพฤติกรรมไฟจะมีวิธีการดังน้ี 
       1. จุดไฟเปSนแนวยาวด6านใดด6านหน่ึงของขอบนา
ข6าว ดังแสดงในรูปที่ 2 โดยต้ังฉากกับทิศทางการลุกลาม
ของไฟ โดยต6องเริ่มจุดให6ลามพร6อมกันทั้งแนว ซึ่งใน
ช;วงแรกไฟจะยังลุกลามด6วยอัตราไม;คงท่ี 
 

 
 

รูปท่ี 2 การจุดไฟท่ีมีลักษณะเปSนแนวยาว 
 

       2. ต6องสังเกตว;าอัตราการลุกลามคงที่แล6วจึง
สามารถเก็บข6อมูลได6  

       3. เก็บข6อมูลจากระยะการลุกลามในช;วงท่ีมีอัตรา
การลุกลามคงที่ พร6อมท้ังทําการจับเวลาการลุกลาม
ในช;วงน้ัน เพื่อนํามาหาอัตราการลุกลามของไฟ (R) ดัง
แสดงในสมการที่ 3  
 

               

ระยะทางลุกลามของไฟ
R

เวลาในการลุกลาม
=

                (3) 
 

       2. ข้ันตอนการจําลองพฤติกรรมไฟ ในการศึกษาน้ี 
ส;วนของการจําลองจะใช6โปรแกรม FARSITE (Fire Area 
Simulator) จําลองการเกิดไฟบนผิวดินเท;าน้ัน โดย
สมการที่ใช6ในการคํานวณอัตราการลุกลามของไฟจะ
อาศัยสมการของ Rothermel ดังแสดงในสมการที่ 4 
[10] 
 

                     

( )ξ +Φ +Φ
=

ρ ε
R w s

b ig

I 1
R

Q             (4) 
 

โดย R, ξ, Фw, Фs, ρb, ε, Qig และ IR หมายถึง 
อัตราการลุกลาม ความรุนแรงของปฏิกิริยา ฟลักซMของ
การลุกลาม สัมประสิทธ์ิลม สัมประสิทธ์ิความชัน ความ
หนาแน;นของเช้ือเพลิง ประสิทธิผลการให6ความร6อน 
และความร6อนในการจุดไฟ ตามลําดับ 
       ในการคํ านวณเพื่ อแสดงผลของโปรแกรม 
FARSITE จําเปSนต6องอาศัยข6อมูล 3 ส;วนคือ ข6อมูล
เช้ือเพลิง ลักษณะภูมิประเทศ และลักษณะภูมิอากาศ 
[11] ซึ่งต6องเปSนข6อมูลราสเตอรM (Raster) ท่ีมีไม;น6อยกว;า 
5 ช้ัน ประกอบด6วย ความสูง มุมรับแดด ความชัน 
ลักษณะเช้ือเพลิง และความหนาแน;นเรือนยอด [12] 
โดยข6อมูลทางกายภาพของเช้ือเพลิงจะถูกเก็บมาจาก
ภาคสนาม ส;วนข6อมูลลักษณะภูมิประเทศจะอาศัยข6อมูล
ความสูงของพื้นท่ี (Digital Elevation Model, DEM) ที่
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มีความละเอียด 30 เมตร ในบริเวณพื้นท่ีเพาะปลูกข6าว 
บ6านบ;อพระ ตําบลป9า เซ; า  อํา เภอเมือง  อุตรดิตถM 
ส;วนข6อมูลลักษณะสภาพอากาศและลมเฉล่ียรายวัน 
ในช;วงระยะเวลาท่ีทําการทดลองภาคสนามจะนํามาจาก
ศูนยMอุตุนิยมวิทยา อําเภอเมือง อุตรดิตถM [13] 
 

3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
    จากการเก็บข6อมูลในพื้นที่ภาคสนาม และแบบจําลอง 
ข6อมูลจะประกอบไปด6วย ความหนาแน;นของเช้ือเพลิง 
ความสูงของเช้ือเพลิง และอัตราการลุกลามของไฟ  
 

3.1. ข6อมูลจากพื้นที่ทดลอง 
       จากข้ันตอนการเ ก็บข6อมูลดัง ท่ีอธิบายในวิ ธี
ดําเนินงานวิจัยแล6วน้ัน ข้ันต;อมาจะนําข6อมูลจากการ
ทดลองมาหาความสัมพันธMของป7จจัยท่ีมีผลต;อพฤติกรรม
ไฟ หรืออัตราการลุกลามของไฟ โดยทําการศึกษา 2 
ป7จจัยคือ ความหนาแน;นเช้ือเพลิง และความสูงของ
เช้ือเพลิง 
 

 
 

รูปที่ 3 ความสัมพันธMระหว;างอัตราการลุกลามและความ
หนาแน;นของเช้ือเพลิงจากการทดลอง 

 

 
 

รูปท่ี 4 ความสัมพันธMระหว;างอัตราการลุกลามและความ
สูงของเช้ือเพลิงจากการทดลอง 

 

       จากการวิเคราะหMหาความสัมพันธMระหว;างป7จจัยทั้ง      
2 กับอัตราการลุกลามโดยวิธีหาค;ากําลังสองของ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธMพหุคูณ (R-Square) พบว;าอัตรา
การลุกลามของไฟจากการเผาตอซังข6าวมีความสัมพันธM
ซ่ึงเปSนผลมาจากความหนาแน;นของตอซังข6าว 81.76 
เปอรMเซ็นตMดังแสดงในรูปท่ี 3 และอัตราการลุกลามของ
ไฟจากการเผาตอซังข6าวมีความสัมพันธMซึ่งเปSนผลมาจาก
ความสูงของตอซังข6าว 56.88 เปอรMเซ็นตM ดังแสดงในรูป
ท่ี 4 
 

3.2. ข6อมูลจากแบบจําลอง 
       เมื่อทําการเก็บข6อมูลทดลองข้ันตอนต;อมาจะทํา
การสร6างแบบจําลองในโปรแกรม เพื่อนํามาเปรียบเทียบ
ข6อมูลกับการทดลองโดยได6ผลดังน้ี 
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รูปที่ 5 ความสัมพันธMระหว;างอัตราการลุกลามและความ
หนาแน;นของเช้ือเพลิงจากการจําลอง 

 

 
 

รูปที่ 6 ความสัมพันธMระหว;างอัตราการลุกลามและความ
สูงของเช้ือเพลิงจากการจําลอง 

 

       จากการจําลองการเกิดไฟจากการเผาตอซังข6าว 
และนําข6อมูลมาวิเคราะหMหาความสัมพันธMโดยวิธีหาค;า
กําลังสองของสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธMพหุคูณ (R-Square) 
พบว;าอัตราการลุกลามของไฟจากการเผาตอซังข6าว มี
ความสัมพันธMซ่ึงเปSนผลมาจากความหนาแน;นของตอซัง
ข6าว 69.84 เปอรMเซ็นตM ดังแสดงในรูปท่ี 5 และอัตราการ
ลุกลามของไฟจากการเผาตอซังข6าว มีความสัมพันธMซึ่ง

เปSนผลมาจากความสูงของตอซังข6าว 33.26 เปอรMเซ็นตM 
ดังแสดงในรูปที่ 6 
 

4. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
     ในการศึกษาป7จจัยที่มีผลต;อพฤติกรรมไฟท่ีเกิดจาก
การเผาตอซังข6าว ซ่ึงในที่ น้ี คืออัตราการลุกลาม ได6
ทํ าการ ศึกษาป7จ จัยของ ลักษณะเ ช้ือ เพ ลิง  ซ่ึ งจะ
ประกอบด6วยความหนาแน;นเช้ือเพลิง (กิโลกรัมต;อตาราง
เมตร) และความสูงของเช้ือเพลิง (เซนติเมตร) โดยมี
การศึกษาจาก 2 วิธีการคือ 1) การทดลองในพื้นท่ีศึกษา 
และ 2) การจําลองในโปรแกรมจําลองการเกิดไฟ เพื่อนํา
ผลมาเปรียบเทียบและยืนยันว;าป7จจัยใดมีผลต;ออัตรา
การลุกลามของไฟที่เกิดจากการเผาตอซังข6าวท่ีสุด 
       จากการอ; านค; า กํ า ลั งสองของ สัมประ สิท ธ์ิ
สหสัมพันธMพหุคูณ (R-Square) จากการทดลอง ป7จจัยที่
มีผลต;ออัตราการลุกลามคือ ความหนาแน;นของเช้ือเพลิง 
(กิโลกรัมต;อตารางเมตร) และความสูงของเช้ือเพลิง 
(เซนติเมตร) มีค;าเท;ากับ 0.8176 และ 0.5688 
ตามลําดับ และสําหรับการจําลอง มีค;าเท;ากับ 0.6984 
และ 0.3326 ตามลําดับ ซึ่งเมื่อนําผลการวิเคราะหMของ
การทดลอง และการจําลองมาเปรียบเทียบจะสรุปได6ว;า 
ป7จจัยที่มีผลต;ออัตราการลุกลามของไฟจากการเผาตอซัง
ข6าวท่ีสุดคือความหนาแน;นของเช้ือเพลิง (กิโลกรัมต;อ
ตารางเมตร) ซึ่งเม่ือต6องการลดความรุนแรงของไฟจาก
การเผาตอซังข6าวเพื่อการเตรียมพื้นที่เพาะปลูก ป7จจัย
ทางด6านลักษณะเ ช้ือเพลิงคือ ความหนาแน;นของ
เช้ือเพลิงควรเปSนป7จจัยท่ีต6องให6ความสําคัญที่สุด 
       เพื่อเปSนประโยชนMในการศึกษาต;อไปควรมีการเก็บ
ข6อมูลที่มีความละเอียด จํานวนข6อมูลมากย่ิงข้ึน เพื่อเปSน
ประโยชนMในการวิเคราะหMในภายหลัง 
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การสรางและหาประสิ.ทธิภาพชุดสาธิตระบบประจุไฟและระบบสตารIทในรถยนตI 
The Construction and Evaluation Efficiency of the Demonstrator of the Charging 

System and Starting System in Vehicle 
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โทรศัพทI 0 3857 0333 

 
บทคัดย�อ 
     งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคMในการสร6างชุดสาธิตระบบ
ประจุไฟฟ�าและระบบสตารMทในรถยนตM เพื่อประเมินหา
คุณภาพและประสิทธิภาพของชุดสาธิต  การดําเนินการ
วิจัยได6แบ;งการวิจัยออกเปSนสามส;วน ส;วนแรกเปSนการ
สร6างชุดสาธิตระบบประจุไฟฟ�าและระบบสตารMทใน
รถยนตMและคู;มือการใช6งาน ส;วนท่ีสองหาคุณภาพการ
ออกแบบโดยใช6ผู6 เ ช่ียวชาญจํานวน 10 ท;าน ในการ
ประเมินคุณภาพ ส;วนท่ีสามประเมินประสิทธิภาพของ
ชุดสาธิตระบบประจุไฟฟ�าและระบบสตารMทในรถยนตM
โดยทดสอบใช6งานกับนักศึกษาจํานวน 20 คนและเก็บ
คะแนนแบบทดสอบก;อนเรียนและแบบประเมินหลัง
เรียนเพื่อวิเคราะหMผลด6านประสิทธ์ิภาพ   ผลการวิจัย
พบว;าการประเมินผล ด6านการออกแบบมีคะแนนเฉล่ียท่ี
4.43 ส;วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.26 และผลการทดสอบ
หาประสิทธ์ิภาพของชุดสาธิตท่ี (E1)80.12 /(E2) 89.75 
ซึ่งมากกว;าเกณฑMที่ต้ังไว6ท่ี 80/80 จึงสรุปได6ว;าชุดสาธิต
ระบบประจุไฟฟ�าและระบบสตารMทมีประสิทธ์ิภาพอยู;ใน
เกณฑMท่ีดีมาก 
 

คําสําคัญ: ระบบประจุไฟฟ�า ระบบไฟฟ�ารถยนตM ชุด
สาธิต, ระบบสตารMทรถยนตM 

 
Abstract 
      The purpose of study was to construct and 
evaluate the efficiency of demonstrator of the 
charging system and starting system in Vehicle. 
The research was divided into three parts. The 
first step was construction of the demonstrator 
set. The second part was to create 
questionnaire in evaluating quality of 
demonstrator set and was proved by 9 expert 
persons. The last steps was to evaluate 
efficiency of the demonstrator set by usability 
test with 20 students and pretest  and posttest 
assessments to bring the scores for analyze 
their efficiency. Results showed that of the 
questionnaire were evaluated on the opinion 
of the specialist. There is consensus in the 
assessment 4.43 SD 0.26 and evaluation 
efficiency of the demonstrator set at (E1)80.12 
/(E2) 89.75 which is level defined shows that of 
demonstrator set in charging system and 
starting system in vehicle are designed and 
construct efficiently. 
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1. บทนํา 
     ป7ญหาการจัดการเรียนการสอนด6านอุตสาหกรรม 
ด6านวิศวกรและด6านช;างเทคนิคน้ันมักมีป7ญหาในเรื่อง
ของส่ือการเรียนการสอนด6านปฏิบัติ เพราะส่ือการสอน
เหล;าน้ีมีราคาท่ีสูง บางช้ินส;วนเปSนช้ินส;วนเฉพาะ  การ
ทํางานซับซ6อน และไม;มีบริษัทหรือร6านค6าผลิตออกมา
จําหน;ายจึงทําให6อุปกรณMการสอนเหล;าน้ีขาดแคลน จึง
ต6องมีการพัฒนาการสอนและส่ือการสอนให6เหมาะสม
สอดคล6องกับการใช6ในการสอนและการเปล่ียนแปลงไป
ตาม เทค โนโล ยี สั งคม  ซึ่ ง น โยบายการ ศึกษา ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห;งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 
23 ท่ีระบุว;า “การจัดการศึกษาทั้งในระบบ การศึกษา
นอกระบบ  และการ ศึกตาม อั ธยาศั ย  ต6 อ ง เน6 น
ความสําคัญท้ังความรู6 คุณธรรมกระบวนการเรียนรู6 และ 
บูรณาการตามความเหมาะสมแต;ละระดับการศึกษา
ต;อไป (พระราชบัญญัติการศึกษาแห;งชาติ 2542) [1] 
การจัดการเรียนการสอนเพื่อให6ผู6เรียนมีจินตนาการ
ควบคู;ไปกับการเรียนจําเปSนอย;างย่ิงที่ต6องใช6ส่ือการเรียน
การสอน เพราะส่ือการเรียนการสอนจะเปSนส่ิงเร6าให6เกิด
การตอบสนองได6ชัดเจน ช;วยให6บรรลุวัตถุประสงคMดี
ย่ิงข้ึน [2] กล;าวได6ว;าบุคคลจะเกิดการเรียนรู6 ข้ึนได6ก็
ต;อเม่ือบุคคลน้ันได6ตอบสนองต;อขบวนการของส่ิงเร6า
โดย แสดงพฤติกรรมใหม;ท่ีได6รับจากสถานการณMของ
ขบวนการของส่ิงเร6าหรือส่ิงแวดล6อมของการเรียนรู6น้ัน 
น้ันก็คือส่ือท่ีใช6ในการสอน การจัดการเรียนรู6 ท่ี เน6น
ผู6เรียนเปSนสําคัญโดยเช่ือว;า ผู6เรียนสามารถเรียนรู6และ
สร6างความรู6ด6วยตนเอง ดังน้ันในการจัดการเรียนรู6ของ
ครู จึงต6องคํานึงถึงการเรียนรู6ของผู6เรียนเปSนสําคัญและ

พยายามให6 ผู6 เ รี ยน รู6 ด6 วยการกระทํ า ด6 วยการ จัด
สถานการณMของเรียนรู6ท่ีให6ผู6เรียนมีบทบาทหรือมีส;วน
ร;วมอย;างต่ืนตัว[3] จากท่ีกล;าวมาข6างต6นการจัดการ
เรียนการสอนน้ันจําเปSนต6องมีส่ือการสอนร;วมกับการ
บรรยาย หรือส่ือการสอนท่ีนักศึกษาสามารถศึกษาได6
ด6วยตนเอง ในประกอบการเรียนน้ัน โดยเฉพาะการ
เรียนการสอนด6านวิศวกรรมหรือระบบไฟฟ�าท่ีมีกลไกท่ี
ซับซ6อนและไม;สามารถจับต6องได6  จําเปSนต6องจัดหาส่ือ
เพื่อให6นักศึกษาเข6าใจมีจินตนาการ และเกิดทักษะความ
ชํานาญ  ในรายวิชาที่ศึกษาแต;ส่ือการเรียนการสอนด6าน
ช;างหรือทางช;างยนตMน้ันมีราคาท่ีสูงและไม;มีขายเปSน
เฉพาะ จากป7ญหาดังกล;าวผู6วิจัยจึงแก6ไขป7ญหาด6านการ
สอนในรายวิชาที่เก่ียวกับไฟฟ�าและอิเลคทรอนิกสMใน
รถยนตM และปฏิบัติการทางวิศวกรรมยานยนตM  โดย
ผู6วิจัยได6ศึกษาออกแบบสร6างชุดสาธิตระบบไฟฟ�าท่ีแสดง
ถึงการทํางานของระบบประจุไฟฟ�าและระบบสตารMทใน
รถยนตM ใช6ในการถอดประกอบและทดสอบสาธิตทํางาน
ได6เหมือนในรถยนตMพร6อมหาประสิทธ์ิภาพด6านคุณภาพ
การออกแบบและคุณภาพด6านการเรียนการสอน 
 

2. วิธีดําเนินการวิจัย 
     ในการดําเนินงานวิจัยได6แบ;งออกเปSน 3 ส;วน ส;วน
แรกเปSนการออกแบบสร6างชุดสาธิตระบบประจุไฟฟ�า
และระบบสตารMทในรถยนตM   ส;วนท่ีสองหาคุณภาพของ
การออกแบบด6านโครงสร6างโดยใช6ผู6เช่ียวชาญ ส;วนท่ี
สามหาประสิทธ์ิของชุดสาธิตโดยกลุ;มนักศึกษาโดยกลุ;ม
ตัวอย;างท่ีใช6ได6แก;นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
วิทยาลัยการอาชีพบางประกง ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันป!ท่ี 2 ท่ียังไม;มีการเรียนเรื่องพื้นฐานไฟฟ�า
รถยนตM เครื่องมือที่ใช6ในการวิจัยได6แก;ชุดสาธิตระบบ
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ประจุไฟฟ�าและสตารMทในรถยนตM, แบบประเมินด6าน
คุณภาพด6านการออกแบบและแบบประเมินวัดผล   
 

2.1. การสร6างชุดสาธิตระบบประจุไฟฟ�าและสตารMทใน
รถยนตM 
       โครงสร6างใช6อลูมิเนียมฉากขนาดความกว6าง 1.5 
น้ิว ทําเปSนฐานและโครงสร6าง โดยโครงสร6างมีขนาด
ความกว6าง  40  เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร สูง 
107 เซนติเมตรโดยใช6 วัสดุในท6องถ่ินซึ่ งมีราคาถูก 
จากน้ันติดต้ังอุปกรณMได6แก; ไดชารMจแบบไอซีเร็กกูเร
เตอรM ไดชารMจแบบธรรมดา มอเตอรMสตารM แอมป�มิเตอรM 
โวลMมิเตอรM เร็กกูเลเตอรM ข้ัวต;อสายไฟตัวผู6และตัวเมีย 
และมอเตอรMต6นกําลัง บนชุดสาธิตตามรูปท่ี1 
 
 

 
 

รูปที่ 1 โครงสร6างชุดสาธิตระบบประจุไฟฟ�า
และระบบสตารMทในรถยนตM 

 

2.2. ประสิทธิภาพดานการออกแบบสรางชุดสาธิต 
        2.2.1 การสร6างแบบประเมินด6านคุณภาพในการ
สร6างแบบประเมิน จะออกแบบหัวข6อในการประเมิน
คุณภาพในการออกแบบชุดสาธิต โดยนําหัวข6อประเมิน
ให6ผู6เช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นในหัวข6อ ด6านโครงสร6าง 
ความปลอดภัย คู;มือการใช6งาน การบํารุงรักษา การ

เหมาะสมในการใช6เปSนส่ือการเรียนการ   สอน ฯ 
จํานวน 13 ด6าน โดยแบบประเมินจะทําการปรับแก6ไข
ตามความคิดเห็นของผู6เช่ียวชาญจนมีความคิดเห็นท่ี
สอดคล6องในหัวข6อประเมินไปในทิศทางเดียวกันโดย
พิจารณาค;าดัชนีความสอดคล6อง IOC ซ่ึงในการสร6าง
แบบประเ มินน้ีใช6 ผู6 เ ช่ียวชาญจํานวน 3 คน[4]ที่ มี
ประสบการณMสอนไม;น6อยกว;า10 ป!ในด6านยานยนตMหรือ 
มี ตําแหน;งทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัยและ
วิทยาลัยเทคนิคที่มี การสอนด6 านช; างยนตM ในการ
ตรวจสอบวัดคุณภาพแบบสอบถาม ตามข้ันตอนในรูปท่ี 
2 [5] เมื่อได6แบบประเมินด6านคุณภาพแล6วนําแบบ
ประเมินท่ีได6น้ันสอบถามความคิดเห็นของผู6เช่ียวชาญใน
ด6านการออกแบบชุดสาธิต โดยมีจํานวนผู6เช่ียวชาญใน
การประเมินด6านคุณภาพจํานวน 9 ท;าน ลักษณะของ
แบบประเมิน จะใช6เปSนแบบมาตราส;วนประมาณค;า 
(Rating   Scale) กําหนดค;านํ้าหนักออกเปSน 5 ระดับ 
[6] โดยมีหัวข6อประเมินด6านคุณภาพ 10 ข6อ ชุดสาธิต
สามารถประจุไฟฟ�าและสตารMททํางานได6ตามเง่ือนไข, 
ชุดสาธิตมีแรงจูงใจในการเรียนการสอนมีสัญลักษณMต;าง 
ๆ ชัดเจน คู;มือการใช6งานอ;านเข6าใจได6ง;ายและอธิบายได6
ชัดเจน,ชุดสาธิตมีการจัดวางตําแหน;งติดต้ังของอุปกรณM
เหมาะสม ชุดสาธิตมีลักษณะสอดคล6องกับวัตถุประสงคM
ของการสอน วัสดุอุปกรณMที่ ใช6สร6 างแข็งแรงและ
เหมาะสมถูกต6องตามหลักทางวิศวกรรม รูปแบบขนาด
และนํ้าหนักเหมาะสม  สามารถเคล่ือนย6ายได6สะดวก มี
ความปลอดภัยในการใช6 งาน ชุดสาธิตง;ายต;อการ
บํารุงรักษาและใช6อะไหล;ในท6องถ่ิน 
 
 

 
 

พื้นที่ติดต้ังอุปกรณI 
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รูปที่ 2 แผนภาพการออกแบบหัวข6อในประเมินคุณภาพ 
 

       2.2.2 กลุ;มตัวอย;างผู6เช่ียวชาญ กําหนดกลุ;ม
ผู6 เ ช่ี ย ว ช า ญ จ า ก ส ถ า น ศึ ก ษ า สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น
คณะกร รมการการอา ชีวศึ กษาและอาจารยM ใ น
มหาวิทยาลัยท่ีมีความรู6และประสบการณMการทํางาน
หรือประสบการณMสอนไม;ตํ่ากว;า 10 ป!ด6านช;างยนตM 
จํานวน 10คนทําการประเมินคุณภาพด6านการออกแบบ
ตามแบบประเมินด6านคุณภาพของชุดสาธิตท่ีสร6างคิด 
 

2.3. การหาประสิทธ์ิภาพของชุดสาธิตระบบประจุไฟฟ�า
และระบบสตารMท 
       การหาประสิทธ์ิภาพของชุดสาธิตโดยนําชุดสาธิต
ใช6ในการสอนโดยใช6กับกลุ;มนักศึกษาช้ันป!ที่ 2 ในการใช6
ชุดสาธิตระบบประจุไฟฟ�าและระบบสตารMทในรถยนตMใช6
ในการเรียนการสอน 
       2.3.1 วัสดุอุปกรณMการทดลอง 

   1. ชุดสาธิตระบบประจุไฟฟ�าและระบบ
สตารMทในรถยนตM 

   2. คู;มือการใช6งานชุดสาธิตระบบประจุไฟฟ�า
และระบบสตารMทในรถยนตM 

   3. แบบฝ¡กหัดก;อนเรียนและแบบทดสอบ
หลังเรียน 
       2.3.2 วิธีการทดลอง 

   1. ดําเนินการสอนในเรื่องระบบประจุไฟฟ�า
และระบบสตารMทในรถยนตM โดยใช6ส่ือการสอนแบบเดิม
จนครบเน้ือหายังไม;มีการใช6ชุดสาธิตระบบประจุไฟและ
ระบบสตารMในรถยนตM 

   2. นําแบบทดสอบทดสอบนักศึกษา (E1) 
(ข6อสอบที่ใช6เปSนข6อสอบมาตรฐานสถาบันอาชีวศึกษา) 
โดยการคัดเลือกข6อท่ีมีเน้ือหาตรงกับชุดสาธิต คะแนน
เต็ม 40 คะแนน 
               3. ดําเนินการสอนโดยใช6ชุดสาธิตที่สร6างข้ึน
ในการประกอบการสอนตามแผนการสอนและคู;มือใช6
งานโดยให6นักศึกษาได6ลงมือปฏิบัติใช6งานตามคู;มือท่ี
จัดทําเปSนเวลา 30 นาที  พร6อมทั้งทําการทดสอบหลัง
เรียน (E2) เม่ือการสอนเสร็จส้ิน 
               4. รวบรวมคะแนนท่ีได6เพื่อวิเคราะหMหา
ประสิทธิภาพการทํางานของชุดฝ¡ก 
 

2.4. การวิเคราะหMข6อมูล 
       การวิเคราะหMผลการประเมินเพื่อหาคุณภาพการ
สร6างและออกแบบชุดสาธิตระบบประจุไฟฟ�าและ
สตารMทในรถยนตM จากผู6เช่ียวชาญจํานวน 10คนโดยนํา
คะแนนจากแบบประเมินมาวิเคราะหMผลโดยใช6สูตรคือ 
 

           � = 
∑�
�

                             (1) 
 

            � คือค;าเฉล่ีย        

        ∑� คือผลรวมของคะแนน 
              N คือจํานวนผู6ประเมิน 

ผ;าน 

ไม;ผ;าน
หาค;า IOC 

ออกแบบหัวข6อ

แบบประเมินคุณภาพด6านการออกแบบ 

ผู6เช่ียวชาญ

แบบประเมิน

ปรับปรุงแก6ไข 
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โดยใช6สถิติการวิเคราะหMข6อมูลดังน้ีการหาค;าคะแนน
เฉล่ียระดับความคิดเห็นของผู6เช่ียวชาญและค;าเบ่ียงเบน
มาตรฐานของคะแนนผู6เช่ียวชาญโดยกําหนดเกณฑMการ
แปลความหมายเพื่อจัดระดับค;าเฉล่ียเปSนช;วง 5 ระดับ 
        ค;าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 กําหนดให6อยู;ในเกณฑMมาก
ที่สุด         
        ค;าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 กําหนดให6อยู;ในเกณฑMมาก 
        ค;าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 กําหนดให6อยู;ในเกณฑMปาน
กลาง           
        ค;าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 กําหนดให6อยู;ในเกณฑM
พอใช6 
        ค;าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 กําหนดให6อยู;ในเกณฑM
ปรับปรุง  
การหาค;าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนผู6เช่ียวชาญ [7] 
 

SD =  
�∑(���̅)


(���)
                  (2) 

 
     เม่ือ SD คือค;าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน  
        X  คือ ค;าคะแนนของผู6เชียวชาญแต;ละคน 

        � คือ ค;าคะแนนเฉล่ียทั้งหมด   
             N คือ จํานวนผู6เช่ียวชาญท้ังหมด 
การหาค;าดัชนีความสอดคล6องตามสมมติฐานของการ
วิจัย 
 

         IOC = ΣR                        (3) 
                                      N 
 

เม่ือIOCคือ ค;าดัชนีความสอดคล6องตามสมมติฐานของ
การวิจัย 

        ΣR คือ ค;าผลรวมของคะแนนจากผู6เช่ียวชาญ 
           N  คือ จํานวนผู6เช่ียวชาญ 

การคํานวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
 

 
100

1

1 ×=

∑

A

N

X

E    (4)

   
     เม่ือ 1E คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

        1X∑ คือ คะแนนรวมจากการทําแบบฝ¡กหัด
หรือกิจกรรมในระหว;างเรียนของผู6เรียนทุกคน 

        N คือ จํานวนผู6เรียน 

        A  คือ คะแนนเต็มของแบบฝ¡กหัดหรือกิจกรรม
ในระหว;างเรียน    
 

การคํานวณหาประสิทธิภาพของผลลัพธM (E2) 
 

100

2

2 ×=

∑

B

N

X

E                             (5) 

    
     เม่ือ 2E คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธM 

        2X∑ คือ คะแนนรวมจากการทําแบบทดสอบ
หลังเรียนของผู6เรียนทุกคน 

        N คือ จํานวนผู6เรียน 

        B คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
 

3. ผลการวิจัย 
3.1. ผลของการสร6างชุดสาธิตระบบประจุไฟฟ�าและ
ระบบสตารMท  
      ชุดสาธิตจะประกอบด6วยอัลเทอรMเนอเตอรMจํานวน
สองตัวเปSนแบบ แบบไอซีเรกกูเรเตอรM และแบบธรรมดา
มีต6นกําลังการทํางานโดยมอเตอรMขนาด ¼ แรงม6าและ
เฟ£องทดเพิ่มรอบ ขับให6อัลเทอรMเนเตอรMทํางานและมีการ
ประจุไฟฟ�าเข6าแบตเตอร่ีโดยดูจากโวลMตมิเตอรMและ
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แอมป�มิเตอรMบนแผงไฟฟ�า แผงไฟฟ�ามีกา
ไฟฟ�า ข้ัวต;อสาย ตามรูปด6านล;าง เพื่อ
สายไฟฟ�าตามวงจรในใบงาน และมี
สตารMทพร6อมระบบสตารMทเข6ากับชุดสาธิต
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 แสดงโครงสร6างของชุดสาธิตระบบ
และระบบสตารMท 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

โวลตMมิเตอรM 

แอมป�มิเตอรM เร็ก

แผงติดต้ังวงจรและอุปกร

อัลเทอรMเนอเตอรM มอเตอ
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�ามีการติดต้ังอุปกรณM
 เพื่อให6นักศึกษาต;อ
ละมีติดต้ังมอเตอรM

ธิต 

ระบบประจุไฟฟ�า 

รูปที่ 4 แสดงอุป

3.2. ผลการหาประสิทธิภาพ
       3.2.1 ผลการสร6างแบ
ออกแบบของชุดสาธิต ซึ่งก
3 ท;าน มีความคิดเห็นท่ีสอ
ด6านคุณภาพของการออกแบ
0.90 ซึ่งมากกว;า 0.5 สูงกว;า
อยู;ในเกณฑMท่ีดีมาก 
       3.2.2 ผลการหาคุณภ
สาธิต จํานวน 10 ด6าน โดย
ซึ่งได6ผลการประเมินตามรูป
คุณภาพได6ค;าเฉล่ียทุกด6านท
คุณภาพของชุดสาธิตระบบป
อยู;ในระดับดีมากตามภาพด6า

รูปท่ี 5 ผลกา
ขอ

 

เร็กกูเรเตอรM 

ุปกรณM

อเตอรMสตารMท 

แบตเตอรี่ 

สวิท

กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 

 
 
 
 
 

 
 

ดงอุปกรณMที่ติดต้ังบนชุดสาธิต  
 

ิภาพด6านการออกแบบ 
6างแบบประเมินคุณภาพด6านการ
 ซึ่งกําหนดใช6ผู6เช่ียวชาญจํานวน 
ที่สอดคล6องกันในหัวข6อประเมิน
กแบบของชุดสาธิต ซึ่งมีค;า IOC 
ูงกว;าเกณฑMมาตรฐานที่กําหนดไว6

คุณภาพด6านการออกแบบของชุด
 โดยใช6ผู6เช่ียวชาญจํานวน 10คน 
มรูปที่ 5 พบว;าการประเมินด6าน
นท่ี 4.43 SD 0.26 สรุปได6ว;า

ะบบประจุไฟฟ�าและระบบสตารM
าพด6านล;าง 

 
 

ผลการคะแนนด6านคุณภาพ 
ของชุดสาธิต 

สวิทซMกุญแจ 
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จากรูปท่ี 5 หัวข6อในการประเมินด6านคุณภาพด6านการ
ออกแบบท่ีผ;านการสร6างโดยสอบถามความคิดเห็นจาก
ผู6เช่ียวชาญในสาขาวิชายานยนตM มีจํานวน10 ข6อคือ ชุด
สาธิตสามารถประจุไฟฟ�าและสตารMทได6ตามเง่ือนไข, ชุด
สาธิตมีแรงจูงใจในการเรียนการสอนมีสัญลักษณMต;างๆ
ชัดเจน, คู;มือการใช6งานอ;านเข6าใจได6ง;ายและอธิบายได6
ชัดเจน, ชุดสาธิตมีการจัดวางตําแหน;งติดต้ังของอุปกรณM
เหมาะสม, ชุดสาธิตมีลักษณะสอดคล6องกับวัตถุประสงคM
ของการสอน, วัสดุอุปกรณMที่ ใช6สร6างแข็งแรงและ
เหมาะสมถูกต6องตามหลักทางวิศวกรรม, รูปแบบขนาด
และนํ้าหนักเหมาะสม, สามารถเคล่ือนย6ายได6สะดวก, มี
ความปลอดภัยในการใช6งาน, ชุดสาธิตง;ายต;อการ
บํารุงรักษาและใช6อะไหล;ในท6องถ่ิน ตามลําดับ  
 

3.3. ผลการหาประสิทธ์ิภาพของชุดสาธิตระบบประจุ
ไฟฟ�าและระบบสตารMทในรถยนตM 
        ผลการทดสอบเมื่อนําชุดสาธิตทดสอบใช6ในการ
เรียนการสอนกับนักศึกษาช้ันป! 2 ได6ผลการทดสอบตาม
ตารางท่ี 1 ดังน้ี 

 

ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิทธ์ิภาพชุดสาธิตกับ
กลุ;มทดลอง 
 

รายการ N ΣX คะแนน
เต็ม 

ร6อยละ 

แบบฝ¡กหัดก;อนเรียน 20 641(A) 800 80.12(E1) 
แบบทดสอบ 20 718(B) 800 89.75(E2) 

 

จากตารางที่  1 พบว;าคะแนนที่ ได6  80.12/89.75 
มากกว;าเกณฑMท่ีต้ังไว6ที่ 80/80 สรุปได6ว;าชุดสาธิตมี
ประสิทธ์ิภาพในการใช6งานได6 ดีสําหรับการสอนใน
รายวิชาไฟฟ�ารถยนตM 
 

 

4. สรุปผลการวิจัย 
    จากการสร6างชุดสาธิตระบบประจุไฟฟ�าและระบบ
สตารMทในรถยนตMเพื่อแก6ไขป7ญหาในเรื่องของอุปกรณMที่มี
ราคาสูงและเพื่อลดความซับซ6อนง;ายต;อการศึกษา 
พบว;าผลการวิจัยด6านประสิทธิภาพการออกแบบสร6าง
น้ันผลเฉล่ียทุกด6านอยู;ในเกณฑMท่ีดี (4.43 SD 0.26 ) 
และผลการทดสอบหาประสิทธ์ิชุดสาธิตจากตารางท่ี 1 
พบว;าคะแนนที่ได6 80.12/89.75 มากกว;าเกณฑMท่ีต้ังไว6ท่ี 
80/80 จึงสรุปได6ว;าชุดสาธิตมีคุณภาพในการใช6งานใน
ระดับดีมาก 
 

5. อภิปรายผลวิจัย 
    1. ผลการประเมินเพื่อหาคุณภาพด6านการออกแบบ
ชุดสาธิตระบบประจุไฟฟ�าและระบบสตารMทในรถยนตM 
โดยความผู6เช่ียวชาญจํานวน 10 ท;านในการประเมินชุด
สาธิต พบว;าความคิดเห็นของผู6เช่ียวชาญมีความคิดเห็น
ด6านคุณภาพของชุดสาธิตในแต;ละด6านเฉล่ียเปSนคะแนน
ที่ 4.43 SD 0.26 ซึ่งอยู;ในระดับดี ซึ่งสอดคล6องกับ นิ
รันดรM ใจบุญ [4] ได6ทําการศึกษาการสร6างและหา
ประสิทธ์ิภาพชุดฝ¡กพวงมาลัยพาเวอรM ไฟฟ�าซึ่งผล
ประเมินของผู6เช่ียวชาญ ด6านการออกแบบและด6านคู;มือ
มีค;าคะแนนเฉล่ีย 4.50 ซ่ึงอยู;ในระดับดีมาก 
    2. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดสาธิตระบบประจุ
ไฟฟ�าและระบบสตารMทในรถยนตMที่ได6สร6างข้ึนมีประสิทธ์ิ
ภาพ 80.12/89.75ซึ่งมีผลการวิจัยที่สอดคล6องกับ
งานวิจัยของชาญชัย ทองประสิทธ์ิ[8] ที่มีประสิทธ์ิภาพท่ี 
82.19/81.23 และงานวิจัยของ ตะวัน ทองสรรคM, พีระ
พล ศริวงศM [9] ผลของประสิทธ์ิภาพ77.25/77.13 ซึ่งสูง
กว;าในเกณฑMท่ีต้ังไว6ตามสมติฐานสรุปได6ว;าชุดสาธิตมี
ประสิทธ์ิภาพที่ดี 
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6. กิตติกรรมประกาศ 
    ขอบคุณผู6บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทรM คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลยานยนตM ที่สนับสนุนเงินทุนวัสดุ
อุปกรณMในการทํางานวิจัยเพื่อสร6างชุดสาธิตระบบประจุ
ไฟฟ�าและระบบสตารMทในรถยนตMซึ่งใช6ในการเรียนการ
สอนในสาขาวิชา รวมถึงเครื่องมืออุปกรณMต;างในการ
ทํางานวิจัย และเจ6าหน6าท่ี อาจารยMในคณะ ผู6เช่ียวชาญ
ที่ให6คําแนะนําในการทํางานวิจัย 
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การปรับปรุงประสิทธิภาพงานบํารุงรักษาเคร่ืองจักรสายการผลิตชิ้นส�วน  
GEAR KICK SPINDLE รุ�น KZL 

กรณีศึกษา: อุตสาหกรรมผูผลิตชิ้นส�วนยานยนตI 
Improvement of Machinery Maintenance Efficiency in Production Line: KZL Model  

Gear Kick Spindle Part 
A Case Study of Auto Part Production Industries 
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บทคัดย�อ 
     การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคMเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานของเครื่องจักรสายการผลิต GEAR KICK 
SPINDLE รุ;น KZL และจัดทํามาตรฐานการบํารุงรักษา
เชิงป�องกัน โดยมีการสร6างเครื่องมือมาตรฐานเพื่อใช6ใน
การ ดํา เ นินงาน ท่ีประกอบไปด6วย ใบตรวจสอบ
เครื่องจักรประจําวัน ใบแผนงานบํารุงรักษาเครื่องจักร 
ใบแจ6งซ;อมเครื่องจักร ใบบันทึกการซ;อมเครื่องจักร เพื่อ
ใช6ในการตรวจสอบสภาพเครื่องจักร การดําเนินงานวิจัย
เริ่มจากการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรประจําวัน เม่ือ
พบส่ิงผิดปกติจะต6องมีการเขียนใบแจ6งซ;อมและแจ6งช;าง
ให6ทําการแก6ไขโดยทันที ในการตรวจสอบเครื่องจักรจะ
พิจารณาจากแผนงานบํารุงรักษาตามระยะเวลาท่ีได6
กําหนดไว6 การเขียนใบแจ6งซ;อมและใบบันทึกการซ;อมจะ
ใช6เพื่อบันทึกประวัติในการซ;อมบํารุงเครื่องจักร  
     ผลการวิจัยพบว;า อัตราการเดินเคร่ืองจักรหลังการ
ปรับปรุงมีค;าอยู;ที่ร6อยละ 95 เพิ่มข้ึนจากเดิมร6อยละ 8 
ประสิทธิภาพการเดินเครื่องจักรหลังการปรับปรุงมีค;า 

 
ร6อยละ 89 เพิ่มข้ึนจากเดิมร6อยละ 10 อัตราคุณภาพ
หลังจากการปรับปรุงมีค;าร6อยละ 97 เพิ่มข้ึนจากเดิม
ร6อยละ 2 และค;าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรหลัง
การปรับปรุงมีค;าเท;ากับร6อยละ 82 เพิ่มข้ึนจากเดิม  
ร6อยละ 17 
 

คําสําคัญ: เครื่องจักร บํารุงรักษา  ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 
 

Abstract  
     The objectives of this research were aimed 
to increase the efficiency of assembly line 
machine of model KZL Gear Kick Spindle Part 
and prepare preventive maintenance standards 
by creating a standard tool for operation. The 
standard tools include daily check sheet, 
machine maintenance scheme, repair invoice 
and maintenance record. The research 
conduction started from daily machine checks. 
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When malfunction was found out, writing a 
repair invoice and reporting to repairman was 
urgently requested. For machine check, it 
would be considered from machine 
maintenance scheme which specified the fixed 
date. Concerning repair invoice and 
maintenance record, they were used for data 
record of engine maintenance.   
     The result revealed that the rate of 
machine run after improvement was at 95 per 
cent, increasing for 8 per cent.  Efficiency of 
machine run after improvement was at 89 per 
cent, increasing for 10 per cent. Also, quality 
rate of machine run after improvement was at 
97 per cent, increasing for 2 per cent. Lastly, 
overall effectiveness of machine run after 
improvement was at 82 per cent, increasing for 
7 per cent. 
 

Keywords: Machin, Maintenance, Efficiency, 
Effectiveness 
 

1. บทนํา 
     ศูนยMวิจัยกสิกรไทย [1] ได6แสดงข6อมูลและให6ความ
คิดเห็นว;าอุตสาหกรรมยานยนตMไทยกําลังขับเคล่ือน
ท;ามกลางกระแสการเป|ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ี
จะเช่ือมโยงเอเชียตะวันออกเฉียงใต6ให6เปSนฐานการผลิต
และเปSนตลาดเดียวท่ีช;วยดึงดูดเงินทุนต;างชาติและตลาด
เกิดใหม; ล6วนเปSนโอกาสให6กับผู6ผลิตอะไหล; ช้ินส;วน
ประกอบ และส;งออกยานยนตM จําต6องหันมาพิจารณา
ความพร6อม และเสริมสร6างฝ!มือแรงงานเพื่อพัฒนา
ปรับปรุง ซ่ึงเปSนการสร6างโอกาสเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข;งขันด6านเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมยานยนตMใน
ประเทศไทย บริษัทผู6ผลิตช้ินส;วนยานยนตMที่มีการ
แข;งขันกัน [2] จําจะต6องใช6เทคโนโลยีที่ ทันสมัยและ
เตรียมความพร6อมของเคร่ืองจักรให6มีประสิทธิภาพสูงสุด 
เพื่อให6ต6นทุนการผลิตท่ีตํ่าสุด การปฏิบัติงานด6วยความ
ปลอดภัยสูงสุด และที่ สําคัญต6องมีการพัฒนาอย;าง
ต;อเน่ืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตรวมถึงการ
แก6ป7ญหาในการผลิต  
     การ จัดการระบบบํ ารุ งรั กษา เปS น วิ ธีห น่ึง  [3]          
ที่สามารถเพิ่มค;าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร   
อันได6แก; กิจกรรมการบํารุง รักษาเชิงทวีผลท่ีทุกคนมี
ส;วนร;วม (TPM) การจัดทําแผนบํารุงรักษา (PM) รวมถึง
การใช6ความรู6ด6านวิศวกรรมศาสตรM เพื่อช;วยในการแก6ไข
ปรับปรุงเครื่องจักรหรืออุปกรณMท่ีมีป7ญหาเพื่อลดการ
สูญเสียด6านอัตราการเดินเครื่องจักรและลดจํานวนอัตรา
ของเสียผลิตภัณฑMที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิต ดังน้ัน 
เพื่ อหาแนวทางในการบริหาร จัดการระบบการ
บํารุงรักษาเครื่องจักร จะต6องมีความเข6าใจและสามารถ
ควบคุมป7ญหาท่ีจะเกิดข้ึนกับเครื่องจักรให6ได6บริษัทส;วน
ใหญ;จะประสบป7ญหาในเร่ืองการส;งสินค6าไม;ทันกําหนด
เน่ืองจากหลายสาเหตุ ได6แก; เครื่องจักรเสียบ;อยทําให6
เ สีย เวลาในการตรวจสอบหรื อซ;อมแซม เพื่ อ ให6
เ ค รื่ อ ง จักรสามา รถก ลับมา ทํ า งานได6 อย; า ง เ ต็ม
ประสิทธิภาพดังเดิม ดังน้ัน บริษัทผู6ผลิตช้ินส;วนยานยนตM 
จึงต6องหาแนวทางและวิธีต;างๆ เพื่อจะดําเนินงานด6าน
การ บํารุ ง รักษาเครื่ อ ง จักร  และสร6 า ง ระบบการ
บํารุ งรักษาเพื่อป�องกันความเสียหายท่ีเ กิดข้ึนกับ
เครื่องจักร  
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2. วิธีการศึกษา 
2.1. การศึกษาป7ญหา 
       เ ริ่ มจากการ ศึกษาข6 อ มูลทั่ ว ไปของโ รงง าน
กรณีศึกษา ได6แก;จํานวนและชนิดเครื่องจักร ลักษณะ
การทํางานของเครื่องจักรและอุปกรณMที่มีการใช6งานใน
กระบวนการผลิต จากน้ันทําการเก็บข6อมูลด6วยการ
บันทึกก;อนนําไปวิเคราะหMถึงสภาพป7ญหาท่ีเกิดข้ึน 
เพื่ อให6ทราบถึง  จํานวนครั้ ง ท่ี เครื่ อง จักรมีป7ญหา 
ระยะเวลาการเดินเครื่องจักรโดยเฉล่ียก;อนเกิดความ
เสียหาย และค;าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรใน
สายการผลิต รวมถึง มาตรฐานการตรวจสอบเคร่ืองจักร
ที่ดําเนินการอยู; ณ ป7จจุบัน จากภาพท่ี 1 แสดงถึง
ข้ันตอนการผลิตช้ินส;วนอะไหล; รุ;น KZL 
 

 
 

ภาพที่ 1 ข้ันตอนการผลิตช้ินส;วน GEAR KICK 
SPINDLE รุ;น KZL 

 

จากภาพที่ 2 แสดงถึงข้ันตอนการไหลของงานช้ินงานท่ี
ทําการผลิต 
 

 
 

ภาพท่ี 2 การไหลของงานสายการผลิต  
GEAR KICK SPINDLE  

 

จากภาพท่ี 3 และ 4 แสดงถึงลักษณะช้ินงาน GEAR 
KICK SPINDLE รุ;น KZL ก;อนและหลังการข้ึนรูปเพื่อ
นําไปเปSนช้ินส;วนประกอบในรถยนตMต;อไป   
 

 
 

ภาพที่ 3 ช้ินงาน GEAR KICK SPINDLE รุ;น KZL  
ก;อนข้ึนรูป 

 

 
 

ภาพที่ 4 ช้ินงาน GEAR KICK SPINDLE รุ;น KZL  
หลังการข้ึนรูป 

 

จากภาพท่ี 3 และ 4 แสดงถึงช้ินงานท่ีผ;านกระบวนการ
แปรรูปแล6ว ซึ่งจะมีลักษณะทางกายภาพเปSนช้ินส;วน
ตามมาตรฐานกําหนด 
(ที่มา: บริษัทกรณีศึกษาในกลุ;มอุตสาหกรรมผู6ผลิต
ช้ินส;วนยานยนตM, 28 ตุลาคม 2557) 
     จากการศึกษาข6อมูลการผลิตพบว;า เคร่ืองจักรท่ีมี
ป7ญหาจะเปSนเครื่องกลึง CNC ที่มีข้ันตอนการทํางานที่
ต;อเน่ืองกัน 2 เครื่องได6แก; เครื่องกลึง 1 และกลึง 2 ส;วน
เครื่องขัดครีบจะแยกการทํางานเปSนอิสระไม;ได6ทํางาน
ต;อเน่ืองจากงานกลึง จากตารางท่ี 1 แสดงถึงป7ญหาที่
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เกิดข้ึนในแต;ละเดือนที่เครื่องจักรเสียหาย การส;งงาน
ล;าช6า และยอดการส่ังผลิตท่ีลดลง เน่ืองจากสาเหตุ
เครื่องจักรขัดข6องขณะทําการผลิต  
 

ตารางท่ี 1 สถิติป7ญหาที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิต 
 

เดือน 
( พ.ศ.2557 ) 

เคร่ืองจักรเสีย 
(ครั้ง) 

ส;งงานล;าช6า (คร้ัง) ยอดสั่งผลติ 
(ชิ้น) 

มิถุนายน 6 5 450 

กรกฎาคม 5 4 280 

สิงหาคม 7 5 390 

กันยายน 5 3 260 

เฉลี่ย 5.75 4.25 345 
 

ตารางที่ 2 แสดงข6อมูลบันทึกเวลาการทํางานของ
เครื่องจักร  
 

เดือน 
(พ.ศ.2557) 

วันทํางาน 
(วัน) 

เวลาทํางาน 
(นาท/ีวัน) 

 

เวลาหยุดตาม
แผน 
(นาท)ี 

เวลารับภาระ
งาน (นาท)ี 

มิถุนายน 25 24,000 1,500 22,500 

กรกฎาคม 27 25,920 1,620 24,300 

สิงหาคม 25 24,000 1,500 22,500 

กันยายน 26 24,960 1,560 23,400 
 

หมายเห ตุ : คิดเวลาการ ทํางาน (Loading Time) 
สําหรับงานกลึงต;อเน่ืองจํานวน 2 เคร่ือง ในเวลาทํางาน 
8 ช่ัวโมง ต;อ วัน 
จากตารางท่ี 2 แสดงถึงเวลาในการทํางานในแต;ละเดือน
สําหรับเครื่องกลึงท่ีทําการผลิตต;อเน่ืองกันจํานวน 2 
เครื่อง โดยได6กําหนดช;วงเวลาทํางานไว6ท่ี 8 ช่ัวโมงต;อวัน 
และเวลาหยุดตามแผนในแต;ละวันเท;ากับ 30 นาที ซ่ึงใน
แต;ละเดือนจะมีวันทํางานที่ไม;เท;ากัน จากน้ันนําเวลาท่ี
กําหนดน้ีไปคํานวณหาเวลารับภาระงาน ดังข6อมูลท่ี
แสดงท6ายตารางท่ี 2  
 

ตารางท่ี 3 แสดงข6อมูลอัตราการเดินเครื่องจักร 
(Availability) สําหรับเคร่ืองกลึง CNC จํานวน 2 เครื่อง
ที่ใช6ในการผลิต 
 

เดือน 
พ.ศ.2557 

เวลา
รับภาระ

งาน (นาท)ี 

เวลาหยุด
ซ;อม 
(นาท)ี 

เวลาเดิน 
เคร่ืองจักร 

(นาท)ี 

อัตราการเดิน
เคร่ืองจักร 

(Availability) 

มิถุนายน 22,500 6,600 15,900 0.707 

กรกฎาคม 24,300 7,000 17,300 0.712 

สิงหาคม 22,500 6,960 15,540 0.691 

กันยายน 23,400 6,530 16,870 0.721  

เฉลี่ย 23,175 6,772.50 16,402.50 0.708 
 

จากข6อมูลแสดงในตารางท่ี 3 เมื่อทราบเวลารับภาระ
งานจากตารางท่ี 2 ให6นําค;าเวลาการหยุดซ;อมและ
ปรับแต;งเครื่องจักรลบออกก็จะได6ค;าเวลาการเดิน
เครื่องจักร ซ่ึงสามารถนําค;าเวลาน้ีไปคํานวณหาค;าอัตรา
การเดินเครื่องจักร โดยการนําค;าเวลาการเดินเครื่องจักร
หารด6วยเวลารับภาระงานคูณด6วยหน่ึงร6อยจะได6ค;า
เปอรMเซ็นตMอัตราการเดินเคร่ืองจักร จากตัวเลขจะเห็นได6
ว;าค;าเฉล่ียอัตราการเดินเครื่องจักรอยู;ท่ี 71 เปอรMเซ็นตM 
ซึ่งถือว;ามีค;าตํ่ากว;าเกณฑMมาตรฐานท่ีควรจะเปSน ดังน้ัน 
การปรับปรุงเครื่องจักรให6สามารถทํางานได6อย;างมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึนก็จะช;วยให6มีความพร6อมในการใช6
งานมากข้ึนด6วย 
 

ตารางที่ 4 แสดงค;าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร 
(Overall Equipment Effectiveness : OEE) 
เครื่องกลึง CNC แต;ละเครื่อง 
 

ลําดบั เคร่ืองจักร 
ป7จจุบัน 

OEE 
A P Q 

1 MC-073 0.86 0.81 0.95 0.66 

2 MC-095 0.87 0.77 0.95 0.63 

3 MC-336 0.86 0.83 0.95 0.67 

4 MC-058 0.88 0.70 0.95 0.58 

5 MC-077 0.92 0.76 0.95 0.66 

6 MC-096 0.89 0.85 0.96 0.72 

รวมเฉลี่ย 0.88 0.79 0.95 0.65 
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     ข6อมูลจากตารางที่ 4 แสดงให6เห็นว;าเครื่องจักรท่ีใช6
งานในสายการผลิตช้ินส;วนรถยนตMท่ีเปSน GEAR KICK 
SPINDLE รุ;น KZL มีค;าประสิทธิผลโดยรวมแต;ละเคร่ือง
ตํ่ามาก ซ่ึงจากการศึกษาข6อมูลในการผลิต พบว;าการ
ดําเนินงานด6านการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรน้ันมีอยู;แล6ว 
แต;ยังขาดแผนงานและการควบคุมการปฏิบัติงานท่ี
ชั ด เจน  ทํ า ให6 ร ะบบการ บํ า รุ ง รั กษาที่ ใ ช6 อ ยู; ไ ม; มี
ประสิทธิภาพที่ดีพอ จากข6อมูลที่กล;าวมาจึงทําให6เกิด
แนวคิดที่จะดําเนินกิจกรรมการเพื่อการบํารุงรักษาใน
สายการผลิต GEAR KICK SPINDLE รุ;น KZL ด6วยการ
สร6างระบบการบํารุงรักษาด6วยตนเอง กําหนดมาตรการ
การบํารุงรักษา กําหนดวิธีควบคุมการปฏิบัติงาน จัดทํา
แบบฟอรMมและเอกสารการตรวจสอบเครื่องจักรข้ึน 
รวมถึงเอกสารต;าง ๆ ที่ เ ก่ียวข6องเพื่อนําไปใช6งาน 
จากน้ันทําการประเมินผลการศึกษาด6วยดัชนีช้ีวัดท่ี
กําหนดไว6 ได6แก; การดําเนินกิจกรรมบํารุงรักษาด6วย
ตนเอง การจัดทํามาตรฐานการบํารุงรักษาเชิงป�องกัน 
ดัชนีวัดงานวิจัยน้ีจะใช6ค;าประสิทธิผลโดยรวมของ
เครื่องจักร (OEE) เปSนตัววัดผล [3]  
 

2.2. วัตถุประสงคMการวิจัย 
       2.2.1 เพื่ อ เพิ่ มประสิทธิภาพการทํางานของ
เครื่องกลึง CNC สายการผลิตช้ินส;วน GEAR KICK 
SPINDLE รุ;น KZL 
       2.2.2 เพื่อจัดทํามาตรฐานการบํารุงรักษาเชิง
ป�องกัน 
 

2.3. ขอบเขตการวิจัย 
       2.3.1 ทําการศึกษาและจัดทํามาตรฐานการ
บํารุงรักษาเครื่องกลึง CNC สําหรับสายการผลิตช้ินส;วน
ยานยนตM GEAR KICK รุ;น KZL สายการผลิตต;อเน่ืองใน
บริษัทผู6ผลิตช้ินส;วนยานยนตMกรณีศึกษา 

       2.3.2 ทําการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรด6วย
การเพิ่มค;าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรให6เพิ่ม
สูงข้ึน 
 

2.4. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข6อง 
       2.4.1 ความรู6ท่ัวไปเก่ียวกับเครื่องกล CNC 

เครื่องจักรกล CNC เปSนเครื่องมือเทคโนโลยี
ข้ันสูงและมีความยุ;งยากซับซ6อนในระบบกลไกและ
อิเล็กทรอนิกสM ไม;ว;าจะเปSนเครื่องกลึง CNC เครื่องกัด 
CNC เครื่องแมชชินน่ิงเซนเตอรM หรือเครื่องจักรกล CNC 
อ่ืน ๆ เพื่อให6เครื่อง จักรกล CNC ดังกล;าว สามารถ
ทํางานได6ดีมีความเท่ียงตรงและมีความสามารถในการ
ทํางานซํ้า ๆ ได6อย;างมีประสิทธิภาพ เครื่องจักรกล CNC 
จําเปSนจะต6องได6รับการดูแลบํารุงรักษาอย;างสม่ําเสมอ ผู6
ที่ทําการบํารุงรักษาจะต6องมีความชํานาญท้ังในระบบ
กลไก ไฟฟ�า และระบบอิเล็กทรอนิกสM [4]  
       2.4.2 หลักการบํารุงรักษาเครื่องจักร 

การบํารุงรักษาเชิงป�องกัน (Preventive 
Maintenance) เปSนกิจกรรมที่มีความสําคัญต;อการลด
ค;าใช6จ;ายในการบํารุงรักษา และเปSนการรักษาสภาพการ
เดินเคร่ืองให6เหมาะสมก;อนที่ เครื่องจักรจะเกิดการ
เสียหาย โดยจะต6องมีการจัดทําแผนงานบํารุงรักษาตาม
ช;วงเวลา เพื่อลดโอกาสการชํารุดของเครื่องจักร ซ่ึงจะ
ทําให6เครื่องจักรมีค;าความน;าเช่ือถือ (Reliability) ที่
สูงข้ึน มีกิจกรรมที่เก่ียวข6อง ได6แก; การทําความสะอาด 
การหล;อล่ืน การตรวจสอบสภาพเครื่อง ดังน้ัน การ
บํารุงรักษาเชิงป�องกันจึงมุ;งเน6นในการระบุต6นตอของ
ป7ญหาและทําการแก6ไขก;อนท่ีจะเกิดการหยุดกะทันหัน
ของเครื่องจักร (Breakdown) ความสัมฤทธ์ิผลของการ
ดําเนินกิจกรรมการบํารุงรักษาเชิงป�องกัน (PM) จึง
ข้ึนกับความถ่ีของกิจกรรมการตรวจสอบและการ
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ดําเนินการแก6ไข ซึ่งความถ่ีของการขัดข6องจึงเก่ียวข6อง
กับความน;าเช่ือถือของอุปกรณM โดยกิจกรรมดังกล;าว
จะต6องมีการดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว6 [5]  

การบํารุงรักษาด6วยตนเอง (AM) จะเปSนการ
กําหนดหน6าท่ีสําหรับผู6ปฏิบั ติงานที่รับผิดชอบหรือ
ควบ คุมเครื่ อง จักร เพื่ อ ให6 สามารถที่ จะ ดูแลและ
บํารุงรักษาเครื่องจักรพื้นฐานได6อย;างเหมาะสม สําหรับ
การบํารุงรักษาด6วยตนเองมี 7 ระดับในการดําเนินงาน 
ดังน้ี [6] 

1. การทําความสะอาดข้ันพื้นฐาน 
2. การควบคุมสาเหตุของความสกปรกและ

การปรับปรุงจุดที่ทําความสะอาดยาก 
3. พัฒนามาตรฐานการทําความสะอาดและ

การหล;อล่ืน 
4. การตรวจสอบโดยทั่วไป 
5. การตรวจสอบด6วยตนเอง 
6. การพัฒนาขบวนการบํารุงรักษาด6วย

ตนเองอย;างต;อเน่ือง 
7. การบํารุงรักษาด6วยตนเองที่ยืนนาน 

       2.4.3 การหาประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร 
การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร 

(OEE) เปSนวิธีการที่ ดีวิ ธีหน่ึงท่ีนอกจากทําให6รู6
ประสิทธิภาพของเครื่องจักรแล6วยังรู6ถึงสาเหตุของความ
สูญเสียท่ีเกิดข้ึนทั้งในภาพใหญ; คือ สามารถแยกประเภท
การสูญเสียและรายละเอียดของสาเหตุน้ัน ทําให6สามารถ 
ที่จะปรับปรุงเพื่อลดความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนได6อย;าง
ถูกต6อง ป7จจุบันวิธีในการวัดประสิทธิผลโดยรวมของ
เครื่องจักร (OEE) ในอุตสาหกรรมประเภทต;าง ๆ นิยม
ใช6มาก คือ [7] 

 
 

 OEE = A x P x Q    (1)  
 

       อัตราการเดินเครื่อง (A)  
       ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง (P)  
       อัตราคุณภาพ (Q)  
       ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE)  
ที่ ต้ังเปSนมาตรฐานโดยทั่วไป เพื่อกําหนดเปSนเกณฑM 
ได6แก;ค;าอัตราการเดินเคร่ืองไม;น6อยกว;าร6อยละ 90 ค;า
ประสิทธิภาพการเดินเครื่องไม;น6อยกว;าร6อยละ 95ค;า
อัตราคุณภาพไม;น6อยกว;าร6อยละ 99ประสิทธิผลโดยรวม
ของเครื่องจักรไม;น6อยกว;าร6อยละ 85 
       2.4.4 สถิติท่ีใช6ในการวิจัย 

สถิ ติ สํ าหรั บการ วิ เคร าะหM ข6 อ มูลจะใช6
หลักการหาค;าร6อยละ  (Percentage) และค;าเฉล่ียเลข
คณิต (Arithmetic Mean)  
     1) ค;าร6อยละ (Percentage) 
 

 (PC) = 100×







n

fx                  (2) 
 

เมื่อ f  คือ ความถ่ีของข6อมูล 
     x  คือ ค;าของข6อมูลหรือคะแนน 
     n  คือ ขนาดกลุ;มตัวอย;างท้ังหมด 
    PC คือ ค;าร6อยละ 
     2) ค;าเฉล่ีย (Mean) 
 

 X  = 
N

fx∑                            (3) 
 

เมื่อ X  คือ ค;าเฉล่ีย 
     fx  คือ ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
     N  คือ กลุ;มตัวอย;าง 
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       2.4.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข6อง 
เษกสรร สิงหMธนู (2550) ได6ศึกษาเร่ืองการ

ปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเคร่ืองจักร กรณีศึกษา
สายการบรรจุนํ้ายาทําความสะอาดสุขภัณฑM ซึ่งมีป7ญหา
ด6านการหยุดกะทันหันของเครื่องจักร หลังจากดําเนิน
กิจกรรมต;างๆ พบว;า ความถ่ีและเวลาสูญเสียจากการ
หยุดของเครื่องจักรมีค;าลดลง อัตราการเดินเครื่องจักรมี
ค;าสูงข้ึน มีระบบบํารุงรักษาเชิงป�องกันดีข้ึน ส;งผลให6ค;า
ประสิทธิผลโดยรวม (OEE) ของสายการผลิตมีค;าเพิ่มข้ึน 
จากเดิมร6อยละ 73.70 เพิ่มเปSนร6อยละ 84.10 ณัฐธีรM 
วิจิตรMกีรติกุล (2553) ได6ศึกษาเรื่องการลดเหตุขัดข6อง
ของเครื่องจักรโดยประยุกตMใช6ระบบการบํารุงรักษาเชิง
ป�องกัน ผลจากงานวิจัยลดจํานวนครั้งของเหตุขัดข6อง
ของเครื่องจักรและจัดทําแผนการบํารุงรักษาเชิงป�องกัน
ให6กับโรงงาน ณัฐกร วิเศษศิริกุล, ยงยุทธ หล;อวณิชยM, 
วีรศักด์ิ วงษMจันทรM (2554) ได6ศึกษาเรื่องการจัดทําแผน
บํ ารุ ง รักษาทวีผลแบบทุกคนมีส; วนร; วม เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของเครื่องจักรกลและเร่ืองความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน ผลจากการวิจัยสามารถ
ลดเวลาสูญเปล;าเน่ืองจากการหยุดซ;อมแซมเครื่องมือ
และเครื่องจักร 
 

2.5. สรุปกรอบแนวคิดการดําเนินการวิจัย 
       จากผลงานวิจัยที่ศึกษา โดยนําหลักการของการ
บํารุงรักษาเชิงป�องกัน (PM) มาใช6ในการออกแบบ
มาตรฐานการบํารุงรักษาเคร่ืองจักร และการวัดผลโดย
การเปรียบเทียบค;าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร 
(OEE) ก;อนและหลังการปรับปรุง  
 

 
 
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
3.1. สถานที่ดําเนินงานวิจัย 
       สถานที่การดําเนินงานวิจัยน้ี เปSนบริษัทกรณีศึกษา
ที่เปSนเอกชนรายหน่ึงผู6ผลิตช้ินส;วนยานยนตM ต้ังอยู;เขต
พื้นท่ีบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สําหรับสายการผลิต
จะเปSนสายการผลิตเฉพาะช้ินส;วน GEAR KICK รุ;น KZL 
โดยพิจารณาจากข6อมูลการผลิตและป7จจัยพื้นฐานทาง
กายภาพของเครื่องจักร  
 

3.2. ข้ันตอนการผลิต 
 

 
 

ภาพที่ 5 ข้ันตอนการผลิต GEAR KICK SPINDLE  
รุ;น KZL 

 
 
 



วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ป!ท่ี 10 ฉบับท่ี 13 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 

 

 52 

3.3. ข้ันตอนการสร6างเครื่องมือตรวจสอบเครื่องจักร 
ได6แก;ใบตรวจสอบ / ใบแจ6งซ;อม / แบบบันทึกการแจ6ง
ซ;อม 
 

 
 

ภาพท่ี 6 ข้ันตอนการสร6างเครื่องมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรMมตารางแผนการตรวจสอบเครื่องจักร 
 

 
 

ใบตรวจสอบเครื่องจักร 
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ใบแจ6งซ;อมเครื่องจักร / อุปกรณM 
 

 
 

ใบบันทึกการซ;อมเครื่องจักร 
 

 
 

3.4. การเก็บรวบรวมข6อมูล 
       การเ ก็บข6อ มูลการซ;อมเครื่ อง จักรก;อนการ
ปรับปรุง จะเปSนข6อมูลจากการแจ6งซ;อมเคร่ืองจักรและ
ข้ันตอนการปฏิบัติงานรูปแบบเดิมท่ีปฏิบัติอยู; จากน้ัน 
นําข6อมูลการซ;อมและข้ันตอนการปฏิบัติงานมาเพื่อทํา
การวิเคราะหMและหาแนวทางปรับปรุง 

3.5. การวิเคราะหMข6อมูล 
       การวิเคราะหMข6อมูลดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี  
       3.5.1 วิเคราะหMข6อมูลประวัติเคร่ืองจักร 
       3.5.2 วิเคราะหMข6อมูลการบํารุงรักษาประจําวัน 
       3.5.3 วิเคราะหMข6อมูลการแจ6งซ;อมเคร่ืองจักร 
       3.5.4 วิเคราะหMข6อมูลประสิทธิผลโดยรวมของ
เครื่องจักร 
เมื่ อ วิ เคราะหM ข6อมู ลแล6 วก็ นําข6อมู ลมาคํานวณค; า
ประสิท ธิผลโดยรวมของเค ร่ือง จักร  (OEE)  เพื่ อ
เปรียบเทียบก;อนและหลังดําเนินงาน 
 

3.6. สถิติท่ีใช6ในการวิเคราะหMข6อมูล 
       สถิติสําหรับการวิเคราะหMข6อมูลจะใช6หลักการหา
ค;าร6อยละ  (Percentage) และค;าเฉล่ียเลขคณิต 
(Arithmetic Mean)  
 

4. ผลการวิเคราะหIขอมูล 
     จากผลการ วิ เคราะหMข6อ มูลได6 มีการออกแบบ
ระบบงานบํารุงรักษาเครื่องจักรและนําไปใช6งาน โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 
 

4.1. ระบบบํารุงรักษาเครื่องจักร 
       4.1.1 แผนการตรวจสอบเครื่องจักร ได6กําหนดให6
มีแผนการบํารุงรักษาระยะส้ันและระยะยาว โดยได6
จัดทําแผนการบํารุงรักษาประจําวันและประจําเดือน 
เพื่อนําไปกําหนดระยะเวลาการตรวจสอบเครื่องจักรของ
แต;ละเครื่องในสายการผลิต และกําหนดบุคลากร
ผู6รับผิดชอบให6ชัดเจน ดังน้ี 

1. กําหนดกิจกรรมในการบํารุงรักษาด6วย
ตนเอง โดยกําหนดข้ันตอนเก่ียวกับงานบํารุงรักษา ได6แก; 
การทําความสะอาด การหล;อล่ืน การปรับแต;งเครื่องจักร 
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และการเปล่ียนอะไหล;ช้ินส;วน เพื่อป�องกันความเสียหาย
และการหยุดการทํางานของเครื่องจักร 

2. กําหนดระยะเวลาเพื่อเข6าตรวจสอบและทํา
การบํารุงรักษาเครื่องจักร โดยท่ีเครื่องจักรแต;ละเครื่อง
สามารถมีระยะเวลาการเข6าไปบํารุงรักษาที่แตกต;างกัน 

3. จัดทํารายการบํารุงรักษาเชิงปฏิบัติการและ
กําหนดการดําเนินกิจกรรมที่เก่ียวเน่ืองกัน 

4. กําหนดระยะเวลาท่ีใช6ในการบํารุงรักษาแต;
ละกิจกรรมและกําหนดกําลังคนผู6รับผิดชอบให6ชัดเจน
และเหมาะสม ท้ั ง น้ีต6 องพิ จารณาถึงองคMค วามรู6 
ประสบการณM และทัศนะคติท่ีดีต;อการทํางานด6านการ
บํารุงรักษาเครื่องจักรได6อย;างเหมาะสม 

5. จัด ทําและปรับปรุ ง เ อกสารด6 านงาน
บํารุงรักษาท่ีจําเปSนต6องมีเอกสารเพื่อนําใช6 ในการ
ตรวจสอบเครื่องจักร โดยให6พนักงานสามารถตรวจสอบ
และบํารุงรักษาเครื่องจักรได6ตรงกับความต6องการของผู6
วางแผนงาน 
       4.1.2 การจัดทํารายละเอียดและมาตรฐานการ
บํารุงรักษาเครื่องจักร การจัดทํารายละเอียด มาตรฐาน
การตรวจสอบเคร่ืองจักร มาตรฐานการตรวจสอบการ
บํ ารุ ง รั กษา เครื่ อ ง จักรจะ กําหนดอยู; ในแผนการ
บํารุงรักษาประจําวันและประจําเดือน โดยแผนแต;ละ
แผนจะประกอบด6วยกิจกรรมการบํารุงรักษา 2 กิจกรรม
ดังน้ี  

1. แผนการบํารุงรักษาประจําวัน กําหนดหน6าท่ี
ความรับผิดชอบของพนักงานคุมเครื่องจักร ซึ่งสามารถ
จัดแบ;งกิจกรรมออกเปSน การทําความสะอาดเคร่ืองจักร 
และการตรวจสภาพเครื่องจักรก;อนทําการผลิต หรือ 
ขณะเดินเครื่องจักร 

2. แผนการบํารุงรักษาประจําเดือน กําหนด
หน6าที่ความรับผิดชอบของพนักงานซ;อมบํารุง สามารถ

จัดแบ;งกิจกรรมออกเปSน การตรวจสอบสภาพเครื่องจักร
และอุปกรณM และ การปรับปรุงสภาพเครื่องจักรให6พร6อม
ใช6งาน 
       4.1.3. ใบแจ6งซ;อมเครื่องจักร เม่ือเครื่องจักรเกิด
หยุดทํางาน มีความผิดปกติไม;สามารถทํางานต;อไปได6 
หรือทําให6เกิดของเสียเปSนจํานวนมากจะต6องรีบหยุด
เครื่องจักร และต6องปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่กําหนดไว6 ดังน้ี 

1. พนักงานประจําเครื่องแจ6งหัวหน6างานให6
รับทราบ 

2. หัวหน6างานและพนักงานควบคุมเครื่องจักร 
รวมถึงผู6ที่เก่ียวข6องร;วมกันตรวจสอบและพิจารณาความ
เสียหายของเครื่องจักรท่ีเกิดข้ึน 

3. หากการเสียหายน้ันเปSนการเสียหายเพียง
เล็กน6อยสามารถแก6ไขเองได6จะต6องทําการแก6ไขทันทีโดย
ทีมช;างประจําสายการผลิต 

4. หากการเสียหายน้ันไม;สามารถแก6ไขเองได6 
หัวหน6างานจะออกใบแจ6งซ;อม เพื่อให6พนักงานคุม
เครื่องจักรนําไปแจ6งให6พนักงานซ;อมบํารุงเพื่อดําเนินการ
ต;อไป 
       4.1.4. ใบบันทึกการซ;อมเครื่องจักร เมื่อเครื่องจักร
หยุดทํางานหรือทํางานผิดพลาดต6องดําเนินการ ดังน้ี 

1. พนักงานซ;อมบํารุงได6รับใบแจ6งซ;อม จะ
พิจารณาการเสียหายของเครื่องจักรและทําการซ;อม
เครื่องจักรทันที จากน้ัน เมื่อซ;อมเสร็จจะทําการบันทึก
สาเหตุ วิธีการแก6ไข พร6อมท้ังลงรายละเอียดเก่ียวกับ
อะไหล;หรือช้ินส;วนท่ีใช6ในการซ;อมแซม 

2. เม่ือครบกําหนดหน่ึงเดือน พนักงานซ;อม
บํารุงจะทําการเก็บรวบรวมใบแจ6งซ;อมเข6าสู;ระบบ
ทะเบียนประวัติเครื่องจักร เพื่อนําข6อมูลไปใช6ในการ
วิเคราะหMและวางแผนบํารุงรักษาเครื่องจักรต;อไป 
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4.2. การรวบรวมข6อมูลและการวิเคราะหMข6อมูล 
       ในการเก็บข6อมูลเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผล
โดยรวมของเครื่องจักร เมื่อนําข6อมูลมาวิเคราะหMสามารถ
สรุปได6 ดังน้ี 

 
 

ภาพที่ 7 กราฟข6อมูลการหยุดของเครื่องจักรก;อนการ
ปรับปรุง 

ข6อมูลเดือน มิถุนายน – กันยายน พ.ศ. 2557 
 

จากภาพที่ 7 กราฟแสดงลักษณะการเกิดความเสียของ
เครื่องจักรแต;ละเครื่อง ที่มีจํานวนครั้งท่ีเกิดการเสียหาย
ไม;เท;ากัน ส;งผลให6เวลาท่ีใช6ในการซ;อมต;างกัน คิดเปSน
เวลาสูญเสียดังแสดงตาราง  ที่ 5 
 

ตารางที่ 5 ข6อมูลเวลาสูญเสียเน่ืองจากการหยุดทํางาน
ของเครื่องจักร ข6อมูลเดือน มิถุนายน – กันยายน 2557 

สาเหตุขดัข6อง
เคร่ืองจักร 

MC-
073 

MC-
095 

MC-
336 

MC-
058 

MC-
077 

MC-
096 

ระบบลมขดัข6อง 
(นาท)ี 

420 420 480 500 620 590 

ระบบการ 
หล;อลื่น (นาท)ี 

600 1,480 720 710 500 600 

งานไม;ได6ศูนยM
(นาท)ี 

0 0 1,920 0 0 0 

สะท6านขณะ 
กัดงาน (นาที) 

1,800 0 2,160 1,920 1,860 0 

เกียรMเสียงดัง
ผิดปรกติ (นาที) 

2,640 2,880 0 1,350 0 2,820 

เวลาหยุดรวม 
(นาท)ี 

5,460 4,780 5,280 4,480 2,980 4,010 

ตารางท่ี 6 ข6อมูลอัตราการเดินเครื่องจักรก;อนการ
ปรับปรุง  
ข6อมูลเดือน มิถุนายน – กันยายน 2557 
 

เคร่ืองจักร MC-
073 

MC-
095 

MC-
336 

MC-
058 

MC-
077 

MC-
096 

จํานวนครั้ง 
ที่เสีย(คร้ัง) 

4 4 4 4 3 4 

เวลาที่หยุดตาม
แผน (นาที/วัน) 

95 95 95 95 95 95 

เวลาหยุดในการ
ซ;อม (นาที) 

5,460 4,780 5,280 4,480 2,980 4,010 

เวลาเดินเครื่อง 
(นาที) 

34,19
5 

34,87
5 

34,37
5 

35,17
5 

36,67
5 

35,64
5 

อัตราการเดิน 
เคร่ืองจักร (A) 

0.86 0.87 0.86 0.88 0.92 0.89 

 

การหาอัตราการเดินเครื่องจักร (Availability: A) 
 

       อัตราการเดินเครื่องจักร (A)   =   เวลาเดินเครื่อง 
                                              เวลารับภาระงาน 
 

เวลาเดินเครื่อง หาได6จาก 
     เวลารับภาระงาน – เวลาสูญเสียจากเครื่องจักรหยุด   
       เวลารับภาระงาน คือ เวลาทั้งหมด - เวลาหยุด
ตามแผนโดยท่ีเวลาทํางานท้ังหมด คือ เวลาทํางานต;อวัน 
8 ช่ัวโมง หรือ 480 นาที/วัน คูณด6วย 103 วันทํางาน 
เท;ากับ 49,440 นาทีเวลาหยุดตามแผน ได6แก; เวลา
ประชุม 5 นาที/วัน, ทําความสะอาด 10 นาที/วัน, พัก 
80 นาที/วัน เท;ากับ 9,785 นาที โดยมีเวลาทํางาน คือ 
103 วัน 
 

ตัวอย�างการคํานวณ  เครื่องจักร MC – 073 
การหาอัตราการเดินเครื่อง (A)     =   เวลารับภาระงาน 
                                เวลาเดินเครื่อง 
 

 เวลารับภาระงาน      = 49,440 - 9,785 
                       = 39,655  นาที 
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          อัตราการเดินเครื่อง (A)  = 39,655 – 5,460 
                               39,655 
 

                (A)  = 0.86 หรือ ร6อยละ  
 

ตารางท่ี 7 ข6อมูลประสิทธิภาพการเดินเครื่องจักรก;อน
การปรับปรุง ข6อมูลช;วงเดือน มิถุนายน – กันยายน 
2557 
 

เคร่ืองจักร MC-
073 

MC-
095 

MC-
336 

MC-
058 

MC-
077 

MC-
096 

เวลาเดินเครื่อง 
(นาที) 

34,19
5 

34,87
5 

34,37
5 

35,17
5 

36,67
5 

35,64
5 

จํานวนชิ้นงานที่ผลติ
ได6ตามเวลา

มาตรฐาน (ชิ้น) 
8,549 8,719 

13,75
0 

9,796 9,169 
14,25

8 

จํานวนชิ้นงานที่ผลติ
ได6จริง (ชิ้น) 

6,940 6,750 
11,52

0 
6,910 7,050 

12,25
0 

ประสิทธิภาพการ
เดินเคร่ืองจักร (P) 

0.81 0.77 0.83 0.70 0.76 0.85 

 

การหาประสิทธิภาพการเดินเคร่ือง  
(Performance Efficiency: P) 
 

     (P)   =           จํานวนช้ินงานที่ผลิตได6จริง 
               จํานวนช้ินงานท่ีผลิตได6ตามเวลามาตรฐาน 
 

จํานวนช้ินงานที่ผลิตได6ตามเวลามาตรฐาน   
   =  เวลาเดินเครื่อง 
         เวลามาตรฐานต;อช้ิน 
 

     โดยที่ เวลามาตรฐานต;อช้ิน    = 4 นาที ต;อ ช้ิน 
 

จํานวนช้ินงานที่ผลิตได6ตามเวลามาตรฐาน 
    =  34,195 นาที                    
          4 นาที ต;อ ช้ิน 
        = 8,549 ช้ิน 
ในกระบวนการผลิตจํานวนช้ินท่ีผลิตได6จริง = 6,940 ช้ิน 
 

แทนค;าเพื่อหาค;า  ( P )  = 6,940 ช้ิน 
                                                8,549 ช้ิน 
 

                        ( P )   =  0.81 หรือ ร6อยละ 81 
 

ตารางที่ 8 ข6อมูลอัตราคุณภาพก;อนการปรับปรุง  
ข6อมูลช;วงเดือน มิถุนายน – กันยายน 2557 
 

เครื่องจักร MC-
073 

MC-
095 

MC-
336 

MC-
058 

MC-
077 

MC-
096 

จํานวนชิ้นงาน
ที่ผลิตได6จริง 

(ชิ้น) 
6,940 6,750 

11,52
0 

6,910 7,050 
12,25

0 

จํานวนชิ้นงาน
ที่เสียและซ;อม 

(ชิ้น) 
309 324 503 289 315 485 

อัตราคุณภาพ 
(Q) 

0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.96 

 

การหาอัตราคุณภาพ (Quality Rate: Q) 
 

 (Q)  = จํานวนช้ินงานท่ีผลิตได6 – จํานวนช้ินงานท่ีเสียและซ;อม 

                       จํานวนช้ินงานท่ีผลิตได6 
     

 ข6อมูลพบของเสียท่ีเกิดข้ึนเท;ากับ = 309 ช้ิน 
 

     ดังน้ัน   ค;าอัตราคุณภาพ (Q)     = 6,940 – 309 
                                  6,940    
             (Q)     = 0.95 หรือ ร6อยละ 95
  

จากการคํานวณ แสดงถึง ความพร6อมของเครื่องจักรใน
การใช6งานป7จจุบันว;าเปSนอย;างไร การเดินเครื่องจักรเต็ม
ประสิทธิภาพหรือไม;และมีการผลิตงานออกมามีคุณภาพ
เปSนอย;างไร ซึ่งจะส;งผลถึงค;าดัชนีช้ีวัด ค;าประสิทธิผล
โดยรวมของเครื่องจักรในสายการผลิต 
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ภาพที่ 8 สถิติการหยุดของเครื่องจักรหลังการปรับปรุง 
ข6อมูลเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2557 

 

ตารางท่ี 9 ข6อมูลเวลาสูญเสียของเครื่องจักรใน
สายการผลิต GEAR KICK SPINDLE รุ;น KZL ก;อนและ
หลังปรับปรุง 
 

 
 

จากตารางท่ี 9 แสดงข6อมูลเวลาสูญเสียท่ีเกิดข้ึนกับ
เครื่องจักรสายการผลิต GEAR KICK SPINDLE รุ;น KZL 
ช;วงก;อนปรับปรุงเดือน มิถุนายน – กันยายน 2557 ซ่ึงมี
ความถ่ีของการขัดข6องมีจํานวน 23 ครั้ง เวลาสูญเสีย 
27,090 นาที คิดเปSนเวลาสูญเสียถึงร6อยละ 54.79 
ส;วนข6อมูลหลังการปรับปรุงช;วงเ ดือน ตุลาคม ถึง 
ธันวาคม 2557 จํานวนเครื่องจักรเสียมีค;าความถ่ีลดลง
เหลือเพียง 12 ครั้ง เวลาสูญเสียลดลงเหลือ 6,260 นาที 
ซึ่งมีค;าลดลงจากเดิมคิดเปSนร6อยละ 17.38 จะเห็นได6ว;า

ค;าความถ่ีลดลงถึง 11 ครั้ง เวลาสูญเสียลดลง 20,830 
นาที ลดลงร6อยละ 37.41 
 

 
 

ภาพท่ี 9 ข6อมูลความถ่ีของการหยุดของเครื่องจักร 
ก;อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 

 

จากภาพท่ี 9 แสดงความถ่ีการเสียของเคร่ืองจักรแต;ละ
สาเหตุ ที่มีค;าลดลง ได6แก; เสียงดังผิดปรกติลดลง 4 ครั้ง 
งานสะท6านขณะกัดงานลดลง 3 ครั้ง งานไม;ได6ศูนยM คงที่ 
และระบบการหล;อล่ืนมีป7ญหาลดลง 2 ครั้ง ระบบลมมี
ป7ญหาลดลง 2 ครั้ง 
 

 
ภาพท่ี 10 ข6อมูลเวลาสูญเสียในการหยุดทํางาน 

 

ของเครื่องจักรก;อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 
จากภาพท่ี 10 แสดงเวลาสูญเสียเน่ืองจากการเสียของ
เครื่องจักรแต;ละสาเหตุมีค;าลดลง เสียงดังผิดปรกติลดลง 
2,270 นาที งานสะท6านขณะกัดลดลง 3,390 ครั้ง    
งานไม;ได6ศูนยMเวลาสูญเสียลดลง 1,200 นาที ระบบหล;อ
ล่ืนเวลาสูญเสียลดลง 5,980 นาที และระบบลมมีป7ญหา
เวลาสูญเสียลดลง 7,990 นาที คิดเปSนเปอรMเซ็นตMร6อยละ
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ของเวลาท่ีสูญเสียจากเครื่องจักร ดังน้ี เสียงดังผิดปกติ
ลดลงร6อยละ 4.01 งานสะท6านขณะกัดงานลดลงร6อยละ 
5.86 งานไม;ได6ศูนยMลดลงร6อยละ 1.88 ระบบหล;อล่ืน
ลดลงร6อยละ 10.68 ระบบลมมีป7ญหาลดลงร6อยละ 
14.87 
 

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบค;าประสิทธิผลโดยรวมของ
เครื่องจักร 
ก;อนและหลังการปรับปรุง 
 

 
 

จากตารางที่ 10 แสดงข6อมูลเปรียบเทียบค;าประสิทธิผล
โดยรวมของเคร่ืองจักร (OEE) ก;อนปรับปรุงมีค;าเฉล่ีย
ร6อยละ 65 หลังการปรับปรุงมีค;าเฉล่ียเพิ่มข้ึนเปSนร6อย
ละ 82 คิดเปSนค;าเฉล่ียท่ีเพิ่มข้ึนร6อยละ 17  
 

 
 

ภาพท่ี 11 ข6อมูลประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร  
(OEE ) ก;อนการปรับปรุง 

 
 
 
 

จากภาพที่ 11 แสดงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร 
อยู;ในระดับท่ีตํ่า โดยเครื่อง MC-073 อยู;ที่ร6อยละ 66, 
MC-095 อยู;ท่ีร6อยละ 63, MC-336 อยู;ที่ร6อยละ 67, 
MC-058 อยู;ท่ีร6อยละ 58, MC-077 อยู;ที่ร6อยละ 66, 
MC-096 อยู;ที่ร6อยละ 72 
 

 
 

ภาพท่ี 12 ข6อมูลประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร  
(OEE) หลังการปรับปรุง 

 

จากภาพที่ 12 แสดงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
ท่ีเพิ่มข้ึน โดยเครื่อง MC-073 อยู;ท่ีร6อยละ 82, MC-095 
อยู;ท่ีร6อยละ 81, MC-336 อยู;ที่ร6อยละ 84, MC-058 อยู;
ท่ีร6อยละ 80, MC-077 อยู;ท่ีร6อยละ 81, MC-096 อยู;ที่
ร6อยละ 84 จากภาพท่ี 13 แสดงถึงค;าอัตราการทํางาน
ของเครื่ อง จักรแต;ละ เครื่ อง ท่ี ทํ างานในแต; ละ วัน 
(Equipment Operating Rate: EOR) 
 

 
 

ภาพที่ 13 ข6อมูลอัตราการทํางานของเครื่องจักร  
(EOR) ก;อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 
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ภาพที่ 13 ข6อมูลอัตราการทํางานของเครื่องจักร (EOR) 
เครื่องจักร MC-073 เพิ่มข้ึนร6อยละ 7, MC-095 เพิ่มข้ึน
ร6อยละ 7, MC-336 เพิ่มข้ึนร6อยละ 6, MC-058 เพิ่มข้ึน
ร6อยละ 5, MC-077 เพิ่มข้ึนร6อยละ 3, MC-096 เพิ่มข้ึน
ร6อยละ 6 
 

4.3. สรุปผล 
       การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรของสายการผลิต
ช้ินส;วน GEAR KICK SPINDLE รุ;น KZL ให6มีค;าสูงข้ึน 
สรุปได6เปSน 2 ส;วน คือ 
ส;วนท่ี 1 การวัดประสิทธิภาพเครื่องจักรของ
สายการผลิตช้ินส;วน GEAR KICK SPINDLE รุ;น KZL 
สามารถวัดได6จากดัชนีช้ีวัดค;าประสิทธิผลโดยรวมของ
เครื่องจักร (OEE) ดังน้ี 
       1. ค;าอัตราการเดินเคร่ือง (Availability)  
เพิ่มข้ึนร6อยละ 8 
       2. ค;าประสิทธิภาพการเดินเครื่อง (Performance 
Efficiency) เพิ่มข้ึนร6อยละ 10  
       3. ค;าอัตราคุณภาพ (Quality Rate) เพิ่มข้ึนร6อย
ละ 2 ส;งผลให6ค;าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร 
(OEE) เพิ่มข้ึนร6อยละ 17 ดังแสดงในภาพท่ี 14 
 

 
 

ภาพท่ี 14 ข6อมูลประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร 
ก;อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 

 

ส;วนที่ 2 สร6างมาตรฐานการบํารุงรักษาเชิงป�องกัน 

       1. จัดทํามาตรฐานการบํารุงรักษาด6วยตนเอง 
(Autonomous Maintenance) ได6แก; การสร6างใบ
ตรวจสอบ กําหนดแผนงานบํารุงรักษา ระบบงานแจ6ง
ซ;อม และกําหนดกิจกรรมดําเนินงานบํารุงรักษาด6วย
ตนเอง เพื่อปรับปรุงสภาพพื้นฐานและฟ£}นฟูสภาพ
เครื่องจักรให6สามารถทํางานได6อย;างเต็มประสิทธิภาพ  
       2. สร6างมาตรฐานการตรวจสอบสภาพเครื่องจักร
เพื่อป�อนกันการเกิด Breakdown กับเครื่องจักรขณะทํา
การผลิต  
       3. กําหนดวิธีการตรวจสอบและข้ันตอนการทํางาน
ที่สามารถควบคุมได6อย;างถูกต6องและเหมาะสม 
       4. สอนวิธีการตรวจเช็คและการบันทึกข6อมูลที่
ถูกต6องให6กับพนักงานฝ9ายปฏิบัติการที่ เปSนผู6ควบคุม
เครื่องจักร และ ช;างบํารุงรักษาที่ทํางานเก่ียวข6องกับ
เครื่องจักร 
       ประโยชนMที่ได6รับจากงานวิจัยครั้งน้ี คือ ลดเวลา
สูญเ สียและลดจํานวนครั้ งการเ กิดข6อขัดข6องของ
เครื่องจักรลงได6 อัตราการเดินเครื่องจักรเฉล่ียเพิ่มสูงข้ึน 
ค;าเฉล่ียในการซ;อมแซมลดตํ่าลง ถือว;าเปSนประโยชนMที่
ได6จากการวางแผนระบบการบํารุงรักษาท่ีดี และเปSน
ประโยชนMทางอ6อมท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินกิจกรรม ซึ่ง
ได6แก; 
       1. พนักงานฝ9ายผลิตและฝ9ายซ;อมบํารุงรักษามีการ
ต่ืนตัวในการทํ างานมาก ข้ึนเ น่ืองจากเ ห็นผลการ
เปล่ียนแปลงระบบการบํารุงรักษาที่เปSนรูปธรรม 
       2. มีสภาพแวดล6อมการทํางานที่ ดีข้ึนเน่ืองจาก
พื้นที่และเครื่องจักรสะอาด 
       3. พนักงานทํางานอย;างมีระบบและมีความ
ปลอดภัยในการทํางานมากข้ึน  
       4. เปSนสายการผลิตตัวอย;างท่ีสามารถนําไป
ประยุกตMใช6กับสายการผลิตอ่ืนได6 
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4.4. ข6อเสนอแนะ  
       1. การศึกษากระบวนการผลิตและป7ญหาที่เกิด
ข้ึนกับสายการผลิตจําเปSนต6องศึกษาการปฏิบัติงานจริง
ของบริษัทกรณีศึกษาเท;าน้ัน จึงทําให6เกิดข6อจํากัดใน
เรื่องการควบคุมป7จจัยของเครื่องจักรบางชนิด เน่ืองจาก
ต6องใช6ระยะเวลาในการศึกษาเปSนเวลานาน ดังน้ัน 
ข6อมูลจากการทํางานวิจัยครั้งน้ีจึงถือเปSนข้ันแรกของการ
วิจัยทางด6านน้ี ดังน้ัน ควรมีการศึกษาป7จจัยด6านอ่ืนๆ
ด6วยเพื่อให6ผลวิจัยมีความสมบูรณMและเปSนแนวทางใน
ปรับปรุงต;อไป 
       2. ควรมีการติดตามข6อมูลการเกิดเหตุขัดข6องของ
เครื่องจักรหลังจากที่ได6นําระบบการบํารุงรักษาเชิง
ป�องกันท่ีได6ปรับปรุงใหม;น้ีไปใช6อย;างต;อเน่ืองและควรนํา
ข6อมูลมาปรับปรุงระบบให6สามารถใช6งานได6อย;างมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
       3. เน่ืองจากพนักงานยังเคยชินกับการปฏิบัติงาน
ลักษณะเดิม ดังน้ันจึงควรมีการอบรมช้ีแจงให6พนักงาน
เข6าใจถึงระบบใหม;อีกครั้งหลังจากมีการเปล่ียนแปลง 
       4. ควรมีการขยายผลการนําไปใช6งานของ
ระบบงานบํารุงรักษาเครื่องจักรกับเครื่องจักรหรือบริษัท
อ่ืนได6  
 

5. กิตติกรรมประกาศ 
     งานวิจัยฉบับน้ีสามารถดําเนินการสําเร็จลุล;วงตาม
วัตถุประสงคM ผู6วิจัยขอขอบคุณ บริษัทกรณีศึกษาท่ีอยู;ใน
กลุ;มอุตสาหกรรมผู6ผลิตช้ินส;วนยานยนตM อาจารยMจักร
พันธM ป|8นทอง  และ อาจารยMเษกสรร สิงหMธนู เปSนอย;าง
สูงที่ได6ให6คําปรึกษาและข6อแนะนําในการดําเนินงานวิจัย
จนสําเร็จด6วยดี 
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ผลกระทบต�อคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบติัทางกลของคอนกรีต 
ท่ีเกิดจากคุณภาพนํ้าในส�วนผสมคอนกรีตท่ีไดจากแหล�งนํ้าธรรมชาติในจังหวัดพิษณุโลก 
Effect of mixing water obtained from different natural sources 

inPhitsanulok Province on the physical and mechanical properties of concrete 
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บทคัดย�อ 
     งานวิจัยน้ีเปSนการศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตท่ีใช6
นํ้าจากแหล;ง นํ้าธรรมชาติในจังหวัดพิษณุโลกเปSน
ส;วนผสม โดยมีวัตถุประสงคMของงานวิจัยเพื่อ  1 ) 
ตรวจสอบคุณภาพนํ้าดิบจากแหล;งนํ้าธรรมชาติใน 5 
อําเภอของจังหวัดพิษณุโลกคือ 1.อําเภอวังทอง 2.อําเภอ
วัดโบสถM 3.อําเภอบางระกํา 4.อําเภอเมือง 5.อําเภอ
พรหมพิราม 2) การทดสอบนํ้าผสมคอนกรีตจะทําการ
ทดสอบเปรียบเทียบคุณภาพนํ้าดิบจาก 5 แหล;งกับนํ้า
กล่ัน โดยค;าการก;อตัวเริ่มต6น(Initial Setting Time) มี
ค;าความแตกต;างได6ไม;เกิน 30 นาทีและ ค;าเฉล่ียกําลังอัด
ของคอนกรีตต6องไม;น6อยกว;าร6อยละ 90 ของกําลังอัด
คอนกรีตที่ใช6นํ้ากล่ัน ซึ่งผู6วิจัยได6ดําเนินการเก็บตัวอย;าง
นํ้าธรรมชาติจาก 5 อําเภอของจังหวัดพิษณุโลก แบ;ง
ออกเปSนอําเภอละ 2 จุด ซ่ึงจําแนกได6เปSน 1.นํ้าบาดาล 
2.นํ้าผิวดิน โดยนํามาวิเคราะหMหาค;าความเปSนกรด-เบส 
(pH) ค;าความขุ;น ปริมาณคลอไรดM  ปริมาณซัลเฟต 
ปริมาณของแข็ง การก;อตัวของซีเมนตM และกําลังอัดของ
คอนกรีต 
     ผลการวิจัยพบว;า คุณภาพนํ้าดิบจากแหล;ง นํ้า
ธรรมชาติในจังหวัดพิษณุโลกในการผสมคอนกรีตเม่ือ 
 

เปรียบเทียบกับนํ้ากล่ันตามเกณฑMมาตรฐานนํ้าผสม
คอนกรีตนํ้าจากแหล;งนํ้าธรรมชาติของทุกอําเภอมีค;า
ผ;านเกณฑMมาตรฐาน ยกเว6นนํ้าผิวดินจากอําเภอพรหม
พิรามมีค;าไม;ผ;านเกณฑMโดยมีระยะการก;อตัวเกินค;า
มาตรฐาน แต;ในส;วนการทดสอบกําลังอัดเปSนไปตาม
เกณฑMมาตรฐาน การทดสอบกําลังอัดแท;งคอนกรีต
ตัวอย;างของทุกอําเภอเกิดความเสียหายในรูปแบบของ
การผ;าหิน แสดงว;านํ้าจากแหล;งนํ้าธรรมชาติของทุก
อําเภอไม;ส;งผลต;อแรงยึดเหน่ียวระหว;างมวลรวมกับ
ซีเมนตMเฟสตM 
 

คําสําคัญ: ส;วนผสมคอนกรีต กําลังอัด นํ้าธรรมชาติ 
 

Abstract 
     This research presents the study of 
concrete mixture properties : A case study the 
useof natural water in Phitsanulok Province. 
The objective of this study is to determine and 
compare the water quality of 5 districts in 
Phitsanulok. The data collection, there were 2 
major parameters : 1. Underground water 2. 
Surface water in each district. The water 
samples were analyze to evaluate pH value, 
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turbidity, chloride content, sulfate content, 
solid content, and compressive strength. 
        This research was found that: the quality 
of natural water from every districts pass the 
water quality standard and time duration in 
concrete forming was higher than the standard 
time. The results of compressive strength in 
the prepared samples. It was foundthat all 
natural water resourceshad no effect on 
concrete bonding between aggregate and 
cement. 
 

Keyword: concrete mixture, compressive 
strength,natural water  
 

1. บทนํา 
     นํ้าจัดว;าเปSนส;วนประกอบที่สําคัญอย;างมากสําหรับ
งานก;อสร6างไม;ว;าจะเปSนยุคสมัยใด โดยเฉพาะอย;างย่ิงใน
งานก;อสร6างอาคารสูงหรือโครงสร6างมูลฐานท่ีต6องมีการ
ควบคุมปริมาณและคุณภาพของคอนกรีตท่ีใช6ในการ
ก;อสร6าง ซ่ึงนอกเหนือจากวัสดุผสมมวลรวมหยาบและ
ละเอียดแล6วนํ้าผสมคอนกรีตก็มีความสําคัญท่ีส;งผลต;อ
อิทธิพลของแข็งแรงและความคงทนของคอนกรีตเช;นกัน 
โดยท่ัวไปนํ้าที่นํามาใช6ในงานก;อสร6างและคอนกรีตจะทํา
หน6าที่ 3 ประการ ได6แก;  

1. นํ้าผสมคอนกรีต: ใช6ผสมกับปูนซีเมนตM
เพื่อให6เกิดปฏิกิริยาไฮเดรช่ัน อันมีผลต;อความสามารถใน
การใช6งานของคอนกรีตสด และกําลังและความคงทน
ของคอนกรีตแข็งตัวแล6ว 

2. นํ้าล6างมวลรวม: ใช6ล6างมวลรวมท่ีสกปรกให6
สะอาดพอที่จะนํามวลรวมมาใช6ผสมทําคอนกรีตได6 

3. นํ้าบ;มคอนกรีต: ใช6บ;มคอนกรีตให6มีกําลัง
เพิ่มข้ึนและเปSนการป�องกันป7ญหาการแตกร6าวเน่ืองจาก
การสูญเสียนํ้าของคอนกรีต 
สําหรับป7ญหาท่ีพบอยู;เสมอเก่ียวกับนํ้าสําหรับงาน
คอนกรีต คือ ป7ญหาเรื่ อง คุณภาพนํ้า ท่ีใช6ผสมทํา
คอนกรีต ทําให6ได6คอนกรีตท่ีมีกําลังตํ่ากว;าท่ีควรจะเปSน 
โดยมีสาเหตุจากการใช6นํ้าไม;เหมาะสมหรือไม;ถูกวิธีการ
ทําการทดสอบหาคุณสมบัติของนํ้าและคุณภาพของ
คอนกรีตจึงมีความจําเปSนอย;างมากในการตรวจสอบ
มาตรฐานท่ีได6จากแหล;งนํ้าธรรมชาติภายในจังหวัดเพื่อ
หาค;าการเจือปน ค;าความเปSนกรดและด;างที่อาจส;งผล
เสียต;อคุณภาพของคอนกรีต ตลอดจนคุณสมบัติของ
คอนกรี ต  ยก ตัวอย; า ง  เช; น  ความสามารถ เทได6 
ระยะเวลาการก;อตัว การแข็งตัว และกําลังอัด เปSนต6น 
     ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงให6ความสนใจในเรื่องผลกระทบ
ต;อคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางกลของ
คอนกรีตท่ีเกิดจากคุณภาพของนํ้าในส;วนผสมคอนกรีตที่
ได6จากแหล;งนํ้าธรรมชาติ เพื่อใช6อ6างอิงผลกระทบที่
เกิดข้ึน 
 

2. วิธีการดําเนินการวิจัย 
2.1. การเก็บตัวอย;างนํ้าธรรมชาติ 
       ผู6 วิ จัยได6ทําการเก็บตัวอย;างนํ้าตามธรรมชาติ 
ดังต;อไปน้ี 
       2.1.1 นํ้าผิวดิน ที่อําเภอวังทอง (A1) 
       2.1.2 นํ้าบาดาล ที่อําเภอวังทอง (A2) 
       2.1.3 นํ้าผิวดิน ที่อําเภอวัดโบสถM (B1) 
       2.1.4 นํ้าบาดาล ที่อําเภอวัดโบสถM (B2) 
       2.1.5 นํ้าผิวดิน ที่อําเภอบางระกํา (C1) 
       2.1.6 นํ้าบาดาล ที่อําเภอบางระกํา (C2) 
       2.1.7 นํ้าผิวดิน ที่อําเภอเมืองพิษณุโลก (D1) 
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       2.1.8 นํ้าบาดาล ที่อําเภอเมืองพิษณุโลก (D2) 
       2.1.9 นํ้าผิวดิน ท่ีอําเภอพรหมพิราม (E1) 
       2.1.10 นํ้าบาดาล ที่อําเภอพรหมพิราม (E2) 
และนํานํ้าธรรมชาติไปทําการการทดสอบคุณภาพนํ้า 
       1. ทดสอบปริมาณของแข็งตามมาตรฐาน ASTM 
ต6องมีปริมาณของแข็งไม;เกิน 2,000 ppm. 
       2. ทดสอบค;าความเปSนกรด-เบส(pH)ต6องมีค;า pH 
อยู;ในช;วง 6.5 – 8.5 
       3. ทดสอบปริมาณซัลเฟตตามมาตรฐาน ASTM 
ต6องมีปริมาณของแข็งไม;เกิน 1,000 ppm. 
       4. ทดสอบปริมาณคลอไรดMตามมาตรฐาน ASTM 
ต6องมีปริมาณของแข็งไม;เกิน 500 ppm. 
       5. นํ้ากล่ันท่ีใช6 ในการทดสอบ  ช6 นํ้ากล่ันตรา
ฟ7นเฟ£อง (G) 
 

2.2. ออกแบบส;วนผสมคอนกรีตตามมาตรฐาน ACI 
       2.2.1 เก็บตัวอย;างมวลรวมหยาบและมวลรวม
ละเอียด โดยในการทดสอบน้ีได6ใช6 หินขนาดโตสุด ¾ น้ิว 
และทรายแม;นํ้าจาก อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก และทํา
การทดสอบหาคุณสมบัติเพื่อเปSนข6อมูลในการใช6ในการ
ออกแบบส;วนผสมคอนกรีต ซึ่งได6แก; 
                1. การทดสอบหาขนาดคละของมวลรวม 
                2. การทดสอบหาค;าความถ;วงจําเพาะและ
การดูดซึมของมวลรวม 
                3. การทดสอบหาหน;วยนํ้าหนักของมวล
รวม 
                4. การทดสอบหาสารอินทรียMของมวลรวม
ละเอียด 
 
 
 

2.3. ออกแบบส;วนผสมคอนกรีต 
        การออกแบบส;วนผสมคอนกรีต ตามมาตรฐาน
ของ ACI (American Concrete Institute) โดยกําหนด
กําลังอัดของคอนกรีตในการออกแบบเท;ากับ 240 
กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรและทําการทดลองผสมจริง 
ทดสอบค;าการยุบตัวของคอนกรีตและทําการปรับแก6
ปริมาณนํ้าให6ค;าการยุบตัวของคอนกรีตสด ตามที่
ออกแบบไว6 
 

2.4. ทดสอบค;าการก;อตัว 
        การทดสอบค;าการก;อตัว ตามมาตรฐาน ASTM 
C451 โดยใช6นํ้าธรรมชาติจาก 5 อําเภอในจังหวัด
พิษณุโลก รวม10 ตัวอย;าง เปรียบเทียบกับผลการ
ทดสอบจากนํ้ากล่ัน  ซ่ึงจะต6องมีค;าแตกต;างไม;เกิน 30 
นาที 
 

2.5. ทดสอบค;ากําลังอัดคอนกรีต 
        การทดสอบค; า กํา ลัง อัดของคอนกรี ต ตาม
มาตรฐาน ASTM C31 ตัวอย;างที่ใช6ในการทดสอบ มี
ขนาด 15x15x15 ซม.  โดยใช6นํ้าธรรมชาติท้ัง 10 แหล;ง 
เมื่อหล;อตัวอย;างคอนกรีตจะทําการบ;มคอนกรีตในนํ้า 
และทําการทดสอบท่ีอายุคอนกรีต 28 วัน ซึ่งจะต6องมีค;า
กําลังอัดคอนกรีตไม;น6อยกว;า 90% ของกําลังอัด
คอนกรีตท่ีใช6นํ้ากล่ันเปSนส;วนผสม 
 

3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
3.1. การออกแบบส;วนผสมคอนกรีตเพื่อทดสอบกําลัง
อัดประลัย  
       จากผลการคํานวณหาส;วนผสมคอนกรีตท่ีต6องการ
กําลังอัดประลัยเท;ากับ 240 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร 
ที่อายุ 28 วัน ได6ส;วนผสมคอนกรีตต;อ 1 ลูกบาศกMเมตร 
ประกอบด6วย ซีเมนตM 412 กิโลกรัม นํ้า 200 ลิตร หิน 
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981 กิโลกรัม และทราย 688 กิโลกรัม ปรับส;วนผสม
คอนกรีตจากค;าการทดสอบการดูดซึมนํ้าของหินและ
ทราย ได6ส;วนผสมจริง  ประกอบด6วยซีเมนตM  412 
กิโลกรัม นํ้า 160 ลิตร หิน 983 กิโลกรัม และทราย 733 
กิโลกรัม 
 

3.2. ผลการวิเคราะหMคุณภาพนํ้าธรรมชาติ ค;าความเปSน
กรด-เบส (pH) ค;าความขุ;น ปริมาณคลอไรดM ปริมาณ
ซัลเฟต ปริมาณของแข็งและการก;อตัวของซีเมนตM 
       ค;าความเปSนกรด-เบส (pH)ตามมาตรฐานนํ้าท่ีใช6
ผสมคอนกรีต พบว;าตัวอย;าง A2 มีค;าความเปSนกรด-เบส 
(pH) ตํ่าท่ีสุดคือ 6.1 และตัวอย;าง D2 มีค;าความเปSน
กรด-เบส (pH) สูงที่สุดคือ 8.19 โดยตัวอย;างนํ้าท้ังหมด
อยู;ในเกณฑMมาตรฐานค;าความขุ;น (turbidity )ตาม
มาตรฐาน นํ้ า ท่ี ใ ช6 ผ สมคอนกรี ตต6 อ งมี ค; า ไ ม; เ กิ น 
2000NTU พบว;าตัวอย;าง C2 มีค;าความขุ;นตํ่าสุดคือ 
2.37NTU (ร6อยละ0.14) และตัวอย;าง D1 มีค;าความขุ;น
สูงสุดคือ 90.10NTU (ร6อยละ4.51) โดยตัวอย;างนํ้า
ทั้งหมดอยู;ในเกณฑMมาตรฐาน ด6านปริมาณคลอไรดM 
(chloridecontent) ตามมาตรฐานนํ้าที่ใช6ผสมคอนกรีต
ต6องมีค;าไม;เกิน 500ppm. พบว;าตัวอย;าง C2 มีค;าคลอ
ไรดMตํ่าสุดคือ 0.75ppm.(ร6อยละ0.15) และตัวอย;าง E2 
มีค;าคลอไรดMสูงสุดคือ 10.50ppm. (ร6อยละ2.10)โดย
ตัวอย;างนํ้าท้ังหมดอยู;ในเกณฑMมาตรฐาน และปริมาณ
ซัลเฟต (sulfate content) ตามมาตรฐานนํ้าที่ใช6ผสม
คอนกรีตต6องมีค;าไม;เกิน 1,000ppm. พบว;าตัวอย;าง C2 
มีค;าซัลเฟตตํ่าสุดคือ 0.41ppm.(ร6อยละ0.04) และ
ตัวอย;าง E1มีค;าซัลเฟตสูงสุดคือ 7.18ppm. (ร6อยละ
0.18) โดยตัวอย;างนํ้าท้ังหมดอยู;ในเกณฑMมาตรฐาน ใน
ส;วนของปริมาณของแข็ง (TSS) ตามมาตรฐานนํ้าท่ีใช6
ผสมคอนกรีตต6อง มีค;า ไม; เ กิน 2000 ppm. พบว; า

ตัวอย;าง A2 มีปริมาณค;าของแข็งตํ่าสุดคือ 45ppm.(
ร6อยละ2.25) และตัวอย;าง E2 มีปริมาณค;าของแข็ง
สูงสุดคือ 169ppm. (ร6อยละ8.45) โดยตัวอย;างนํ้า
ทั้งหมดอยู;ในเกณฑMมาตรฐาน ทั้งน้ีระยะเวลาการก;อตัว
ระยะต6นของคอนกรีต ตามมาตรฐานการก;อตัวต6องมี
ระยะเวลาการก;อตัวระยะต6นไม;น6อยกว;า 45 นาที แต;ไม;
เกิน 3 ช่ัวโมง จากการทดสอบพบว;าตัวอย;าง C2 มี
ระยะเวลาการก;อตัวเร็วท่ีสุด 1 ช่ัวโมง 39 นาที และ
ตัวอย;าง E1 มีระยะเวลาการก;อตัวนานที่สุด 3 ช่ัวโมง 
30 นาที นําผลการทดสอบไปเปรียบเทียบกับตัวอย;าง G 
ที่ใช6เปSนตัวอย;างเปรียบเทียบ โดยตัวอย;าง G มี
ระยะเวลาการก;อตัวระยะต6น 1 ช่ัวโมง 54 นาที  
ผลการเปรียบเทียบพบว;าในภาพรวมตัวอย;างทั้งหมดมี
ระยะเวลาการก;อตัวระยะต6นของซีเมนตMแตกต;างจาก
ตัวอย;าง G ไม;เกิน 30 นาที ถือว;านํ้าธรรมชาติอยู;ใน
เกณฑMมาตรฐาน ยกเว6น ตัวอย;าง E1 มีระยะเวลาการก;อ
ตัวเกินกว;าระยะเวลามาตรฐาน 30 นาที  ค;าการยุบตัว
ของคอนกรีต ตามมาตรฐานน6าผสมคอนกรีต ใน
ภาพรวมพบว;า มีค;าการยุบตัวอยู;ระหว;าง 8 ถึง 10 
เซนติเมตร อยู;ในเกณฑMมาตรฐานลักษณะการแตกร6าว
ของคอนกรีตตัวอย;าง พบว;าในภาพรวมเปSนการแตก
แบบผ;าหินเปSนลักษณะที่แสดงว;ามีแรงยึดเหน่ียวระหว;าง
มวลรวมกับซีเมนตMเฟสตMที่ดี 
       ค;าเฉล่ียกําลังอัดท่ีกระทํากับคอนกรีตตัวอย;างที่ใช6
นํ้าธรรมชาติเปSนส;วนผสมคอนกรีต เมื่อเปรียบเทียบกับ
คอนกรีตตัวอย;างผสมนํ้ากล่ัน ในภาพรวมพบว;า มีค;าไม;
น6อยกว;าร6อยละ 90 ของคอนกรีตท่ีใช6นํ้ากล่ัน 
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3.3. ผลการทดสอบกําลังอัดประลัย 
       ค;าเฉล่ียของกําลังอัดจากการทดสอบ 3 ครั้ ง
ติดต;อกันของคอนกรีตที่ออกแบบกําลังอัดเท;ากับ 240 
กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ทุกตัวอย;างผ;านตามเกณฑM
มาตรฐาน 
โดยค;ากําลังอัดแต;ละครั้งตํ่ากว;ากําลังที่ต6องการได6ไม;เกิน 
30 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ไม;พบค;าการทดสอบตํ่า
กว;าเกณฑMมาตรฐานและค;ากําลังอัดของแต;ละก6อน
ตัวอย;างไม;น6อยกว;า ร6อยละ 90 ของกําลังอัดท่ีกําหนด 
ซึ่งไม;พบค;าการทดสอบตํ่ากว;าเกณฑMมาตรฐานลูกปูน
ตัวอย;างท่ีนํามาทดสอบท้ังหมดผ;านเกณฑMมาตรฐาน ACI 
318 และ ACI 214 
 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบกําลังอัดประลัยของลูกปูน
ตัวอย;างตามเกณฑMมาตรฐาน ACI 318 และ ACI 214 
(ksc) 
 

ตัวอย�าง ชุดท่ี1 ชุดท่ี2 ชุดท่ี3 ค�าเฉลีย่ S.D. 
A1 253 236 *345 245 12.02 

A2 259 296 266 274 19.66 

B1 *199 315 314 315 0.71 
B2 249 284 258 264 18.18 

C1 316 285 297 299 15.63 

C2 258 315 284 286 28.54 
D1 299 310 *226 305 7.78 
D2 259 244 195 233 33.47 
E1 232 268 *348 250 25.46 
E2 336 *273 348 342 8.49 
G 265 260 317 281 31.56 

 

จากตารางท่ี 1(*) เปSนตัวเลขท่ีถูกตัดออกเน่ืองจากมีค;า
แตกต;างจากกลุ;มเกิน 70 kscโดยพิจารณาจากค;าสูงสุด
และค;าตํ่าสุดในแต;ละชุดตัวอย;างมาลบกันต6องมีค;าไม;
เกิน 70 kscถ6ามีค;าเกินให6ตัดออกหน่ึงตัวอย;างในชุดน้ัน 
        ผลการทดสอบพบว;าการทดสอบกําลังอัดแท;ง
คอนกรีตตัวอย;างของทุกอําเภอเกิดความเสียหายใน

รูปแบบของการผ;าหิน แสดงว;านํ้าจากแหล;งนํ้าธรรมชาติ
ของทุกอําเภอไม;ส;งผลต;อแรงยึดเหน่ียวระหว;างมวลรวม
กับซีเมนตMเฟสตM 
 

4. สรุปและขอเสนอแนะ 
4.1. สรุปผลการทดลอง 
       จากการศึกษาหาคุณสมบัติของส;วนผสมคอนกรีต 
โดยทําการทดสอบมาตรฐานของนํ้าจากแหล;งธรรมชาติ
และคอนกรีตท่ีทําการออกแบบกําลังอัดเท;ากับ 240 
กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร สามารถสรุปการทดลองได6
ดังน้ี 
 

ตารางที่ 2 สรุปการทดลอง 
 

การทดลอง ผลที่ได6จากการทดลอง 

การทดสอบค;า pH ค;า pH ต่ําสุด 6.1 สูงสุด 8.19 
(อยู;ในเกณฑMมาตรฐาน) 

การทดสอบค;าความขุ;น ค;า NephelometricTurbidity:NTU 
ต่ําสุด 2.73 ppm. 
สูงสุด 90.1ppm. 
(อยู;ในเกณฑMมาตรฐาน) 

การทดสอบปริมาณค;าคลอไรดM ค;าคลอไรดM 
ต่ําสุด 0.75 ppm. 
สูงสุด 10.5ppm. 
(อยู;ในเกณฑMมาตรฐาน)  

การทดสอบปริมาณค;าซัลเฟต ค;าซัลเฟต 
ต่ําสุด 0.41 ppm. 
สูงสุด 7.18ppm. 
(อยู;ในเกณฑMมาตรฐาน) 

การทดสอบปริมาณค;าของแข็ง ค;า Total Suspended Solid:TSS 
ต่ําสุด 45ppm. 
สูงสุด 169ppm. 
(อยู;ในเกณฑMมาตรฐาน) 

การทดสอบระยะเวลาการก;อ
ตัวระยะต6นของปูนซีเมนตM 

การก;อตัว 
เร็วที่สุด 1 ชั่วโมง 39 วินาที 
นานที่สุด 3 ชั่วโมง 30 วินาที 
(อยู;ในเกณฑMมาตรฐาน) 

การทดสอบค;าการยุบตัวของ
ปูนซีเมนตM 

ค;าตัวการยุบ 
อยู;ระหว;าง 8-10 เซนติเมตร  
(อยู;ในเกณฑMมาตรฐาน) 

การทดสอบค;ากําลังอัดเฉลี่ย
ของคอนกรีต 

ค;ากําลังอัดเฉลี่ยไม;น6อยกว;า 90% 
236 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร 
(อยู;ในเกณฑMมาตรฐาน) 
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4.2. ข6อเสนอแนะ 
การเก็บตัวอย;างในการทดลองครั้งน้ีเปSนการเก็บตัวอย;าง
ในฤดูร6อนเพียงเท;าน้ัน ซ่ึงหากต6องการศึกษาคุณสมบัติ
ให6ครบถ6วนควรเก็บตัวอย;างนํ้าให6ครบทั้ง 3 ฤดู เพราะใน
แต;ละฤดูอาจมีส่ิงเจือปนที่แตกต;างกันซึ่งอาจมีผลต;อ
กําลังอัดและการก;อตัวของคอนกรีตได6 
 

5. กิตติกรรมประกาศ 
    คณะผู6วิจัยขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปSนอย;างสูงที่อํานวย
ความสะดวกในด6านงานเอกสารต;างๆ และค;าใช6จ;ายใน
การเดินทางนําเสนองานวิจัยในครั้งน้ี 
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บทคัดย�อ 
     การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคMเพื่อการประยุกตMใช6อิฐ
มอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบสําหรับการก;อสร6างท่ีอยู;อาศัย
จากการศึกษาวิจัยพบว;า  ผลการทดสอบคุณสมบัติ
ทางด6านวิศวกรรมของก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบ
ในห6องทดสอบวัสดุงานก;อสร6าง ผลการวิจัยมีดังน้ี 1) 
การรับแรงอัดของอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบมี
ค;าเฉล่ีย 39.071 กก./ตร.ซม. ซึ่งมีค;ามากกว;าค;า
มาตรฐาน มอก. ของอิฐมอญท่ัวไปท่ีมีค;าอยู;ระหว;าง 20-
30 กก./ตร.ซม. ดังน้ันอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบ
สามารถรับแรงอัดได6ดีกว;าอิฐมอญทั่วไป 2) การดูดกลืน
นํ้าของอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบมีค;าเฉล่ีย 10.755 
% ซ่ึงมีค;าน6อยกว;าค;ามาตรฐาน มอก. ของอิฐมอญทั่วไป
ที่มีค;าอยู;ระหว;าง 30-35 % ซ่ึงจะมีผลดีต;อผนังอาคาร
เพราะผนังมีความช้ืนน6อยกว;าจะทําให6 ไม; เ กิดรอย
แตกร6าวของผนังอาคารเน่ืองจากการระเหยของนํ้าภาย
หลังจากการก;อผนัง 3)การรับแรงดัดของอิฐมอญซีเมนตM
ผสมเถ6าแกลบกับปูนก;อมีค;าเฉล่ีย 2.41 กก./ตร.ซม.   
ซึ่งมาตรฐานท่ัวไปของอิฐมอญไม;ได6กําหนดค;ามาตรฐาน
ไว6 ค;ากําลังรับแรงดัดที่ได6แสดงถึงการรับแรงในการยึด
เกาะกันระหว;างก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบกับปูน
ก;อ ถ6ามีค;ากําลังรับแรงดัดมากการยึดเกาะระหว;างก6อน 

 
อิฐกับปูนก;อจะมีความแข็งแรงมาก 4) การยึดเกาะกับ
ปูนฉาบของผนังอิฐมอญซีเมนตMผสมข้ีเถ6าแกลบพบว;ามี
การยึดเกาะกับปูนฉาบได6ดีไม;มีรอยแตกร6าวที่ผิวของผนัง
การฉาบปูนก;อได6รวดเร็วและประหยัดเวลาเพราะก6อน
อิฐมอญซีเมนตMผสมข้ีเถ6าแกลบมีลักษณะรูปร;างคงทีไม;
บิดงอเหมือนอิฐมอญท่ัวไป ผลการศึกษาคุณสมบัติ
ทางด6านงานก;อสร6างของก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6า
แกลบในงานก;อสร6างจริง ผลการวิจัยมีดังน้ี 1) การก;อ
ผนังของอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบ มีการยึดเกาะกัน
ได6ดีระหว;างปูนก;อกับก6อนอิฐ ผนังไม;มีรอยแตกของก6อน
อิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบระหว;างการก;อและหลัง
การก;อผนัง ก;อง;าย ใช6ปูนก;อน6อย และประหยัดเวลาใน
การก;อผนัง เพราะก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสมข้ีเถ6าแกลบมี
ลักษณะรูปร;างคงทีและขนาดใหญ;กว;าอิฐมอญท่ัวไป 2) 
การฉาบผนังของอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบ ผนังไม;มี
รอยแตกร6าวของปูนฉาบ การยึดเกาะระหว;างปูนฉาบกับ
ผนังอิฐยึดเกาะกันได6ดี ฉาบง;าย ใช6ปูนฉาบน6อย และ
ประหยัดเวลาในการฉาบผนัง ผนังไม;มีรอยแตกของก6อน
อิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบระหว;างการฉาบและหลัง
การฉาบผนัง ผลการเปรียบเทียบราคาค;าก;อสร6าง
ระหว;างการก;อผนังด6วยอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบกับ
การก;อผนังด6วยอิฐมอญทั่วไป ผลการวิจัยมีดังน้ี 1) 
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จํานวนก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบกับอิฐมอญ
ทั่วไปที่ใช6และราคา ต;อพื้นที่ 1 ตารางเมตร มีการใช6ก6อน
อิฐมอญทั่วไปมากกว;าก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบ
เน่ืองจากก6อนอิฐมอญทั่วไปมีขนาดเล็กกว;าก6อนอิฐมอญ
ซีเมนตMผสมเถ6าแกลบและราคาของก6อนอิฐมอญซีเมนตM
ผสมเถ6าแกลบถูกกว;าก6อนอิฐมอญท่ัวไป 2 บาทต;อ
ตารางเมตร 2) ปริมาณปูนซีเมนตMที่ใช6สําหรับการก;อ
ระหว;างอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบกับอิฐมอญทั่วไป
ต;อพื้นท่ี 1 ตารางเมตร มีการใช6ปริมาณปูนซีเมนตMท่ีใช6
สําหรับการก;อระหว;างอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบน6อย
กว;าอิฐมอญท่ัวไปเน่ืองจากขนาดของก6อนอิฐมอญ
ซีเมนตMผสมเถ6าแกลบมีขนาดใหญ;ทําให6พื้นที่สําหรับการ
ก;อน6อยลงและราคาค;าแรงและค;าปูนก;อท่ีใช6ของก6อนอิฐ
มอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบถูกกว;าก6อนอิฐมอญท่ัวไป 
53.50 บาทต;อตารางเมตร 3) ปริมาณปูนซีเมนตMท่ีใช6
สําหรับการฉาบระหว;างอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบกับ
อิฐมอญทั่วไปต;อพื้นท่ี 1 ตารางเมตร มีการใช6ปริมาณ
ปูนซีเมนตMที่ใช6สําหรับการฉาบระหว;างอิฐมอญซีเมนตM
ผสมเถ6าแกลบน6อยกว;าอิฐมอญทั่วไปเน่ืองจากผิวผนัง
ของอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบมีลักษณะเรียบกว;าอิฐ
มอญท่ัวไปและราคาค;าแรงและค;าปูนฉาบที่ใช6ของก6อน
อิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบถูกกว;าก6อนอิฐมอญทั่วไป 
12.30 บาทต;อตารางเมตร 4) เปรียบเทียบราคาค;า
ก;อสร6างท้ังหมดระหว;างการก;อผนังด6วยอิฐมอญซีเมนตM
ผสมเถ6าแกลบกับอิฐมอญท่ัวไปต;อพื้นท่ี 1 ตารางเมตร 
ราคาค;าก;อสร6างผนังอาคารที่ก;อด6วยอิฐมอญซีเมนตMผสม
เถ6าแกลบถูกกว;าอิฐมอญทั่วไป 67.80 บาทต;อตาราง
เมตร 
 

คําสําคัญ: อิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบ ปูนซีเมนตM
ปอรMตแลนดMปอซโซลานา 

Abstract 
     The objective of this research is to assess 
the application of soil-cement bricks with husk 
ash for a housing construction . The study 
found that the test results of the engineering 
properties of soil-cement bricks with husk ash 
in the construction material test room were as 
follows: 1) Compression average of soil-cement 
bricks with husk ash was 39.071 kg/cm2. This 
exceeded the Thai Industrial Standard of 
general soil-brick cement which is 20-30 
kg/cm2. Therefore, soil-cement bricks with husk 
ash could resist compression better than 
general soil-brick cement. 2) The water 
absorption average of soil-cement bricks with 
husk ash was 10.755 %. This was lower than 
the Thai Industrial Standard of general soil-brick 
cement which was 30-35 % and therefore 
offers an advantage for walls of buildings 
because fractures do not appear due to water 
evaporation after building walls and humidity is 
lower. 3) The labor force average of soil-
cement bricks with husk ash and lime was 2.41 
kg/cm2 while the general standard was not 
determined. Labor force demonstrates pressure 
of cohesion among soil-cement bricks with 
husk ash and lime. The greater the labor force, 
the more cohesion between soil-cement bricks 
with husk ash and lime. 4) Testing of cohesion 
with plaster using soil-cement brick with husk 
ash walls showed good results with no 
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fractures at the surface of the plaster. This 
could save time because soil-cement bricks 
with husk ash have a steady shape and do not 
bend in the manner of general soil-cement 
bricks. The test results of the construction 
properties of soil-cement bricks with husk ash 
for real construction were as follows: 1) 
Building walls of soil-cement bricks with husk 
ash showed good cohesion between lime and 
soil-cement bricks with husk ash during and 
after construction. It could be simply done and 
saved time, while the bricks’ size was bigger 
than general soil-bricks. 2) Plaster walls with 
soil-cement bricks with husk ash did not 
fracture. Cohesion was good and simple 
between lime and soil-cement bricks with husk 
ash. It used less lime, saved time for plastering 
and there were no fractures of soil-cement 
bricks with husk ash during and after 
construction. Comparison of construction costs 
between using soil-cement bricks with husk ash 
and general soil-cement bricks showed the 
following results: 1) Comparison of quantities 
and costs of using soil-cement bricks with husk 
ash and general soil-cement brick per square 
meter showed that more general soil-cement 
bricks were needed than soil-cement bricks 
with husk ash because general soil-cement 
bricks were smaller and the cost of soil-cement 
bricks with husk ash was 2 baht per square 
meter cheaper than general soil-cement bricks. 

2) Amounts of cement for construction using 
soil-cement bricks with husk ash and general 
soil-cement bricks per square meter showed 
lower use with soil-cement bricks with husk ash 
than with general soil-cement bricks because 
soil-cement bricks with husk ash were bigger, 
resulting in smaller surface areas. The cost of 
labor and lime using soil-cement bricks with 
husk ash was cheaper than with general soil-
cement bricks by 53.50 baht per square meter. 
3) Amounts of cement for construction using 
soil-cement bricks with husk ash and general 
soil-cement bricks per square meter showed 
lower use with soil-cement bricks with husk ash 
than with general soil-cement bricks because 
the surface of soil-cement bricks with husk ash 
was smoother than that of general soil-cement 
bricks, resulting in the cost of labor and lime 
using soil-cement bricks with husk ash being 
cheaper than with general soil-cement bricks 
by 12.30 baht per square meter. 4) Comparison 
of all construction costs between using soil-
cement bricks with husk ash and general soil-
cement bricks per square meter showed that 
cost of walls with soil-cement bricks with husk 
ash was 67.80 baht per square meter cheaper 
than with general soil-cement bricks. 
 

Keywords: Soil-Cement Bricks with Husk Ash, 
Portland Pozzolana Cement 
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1. บทนํา 
     ในการก;อสร6างท่ีอยู;อาศัยในป7จจุบันน้ี วัสดุที่ใช6ใน
การก;อสร6างมีราคาค;อนข6างแพงเมื่อเทียบกับสภาพ
เศรษฐกิจในป7จจุบันเน่ืองจากต6นทุนในการผลิตสูงข้ึนทํา
ให6ท่ีอยู;อาศัยไม;ว;าจะเปSนบ6านเรือน ตึกแถว อาคาร
พาณิชยM คอนโด และหอพักต;าง ๆ มีราคาค;าก;อสร6าง
แพงข้ึนไปด6วย ดังน้ันในการก;อสร6างจึงจําเปSนต6องหา
วัสดุแบบใหม;ท่ีคํานึงถึงความประหยัด ความแข็งแรง
และทนทาน ที่จะนํามาใช6แทนในการก;อสร6างที่อยู;อาศัย
ได6ดีกว;าแบบเดิม โดยการก;อสร6างท่ีอยู;อาศัยแบบใหม;น้ี
จะใช6อิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบในการก;อสร6างจะ
ประหยัดและรวดเร็วกว;าการก;อสร6างแบบเดิม เน่ืองจาก
การก;อสร6างด6วยอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบจะมี
รูปแบบของก6อนอิฐท่ีใหญ;กว;าอิฐมอญแบบเดิมทําให6การ
ก;อสร6างมีความสะดวกและรวดเร็ว ประหยัดเวลาและ
ค;าแรงงานในการก;อและฉาบ ทําให6ต6นทุนในการ
ก;อสร6างลดลงกว;าการก;อสร6างแบบให6อิฐมอญแบบเดิม 
ในการผลิตอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบเพื่อใช6ก;อสร6าง
ที่อยู;อาศัย สามารถใช6วัสดุที่หาได6ในท6องถ่ินซึ่งมีปริมาณ
มากพอและสามารถหาได6ง;ายและมีราคาถูก ผลจากทาง
เคมีพบว;าเถ6าแกลบมีซี ลิกาเปSนองคMประกอบสูงถึง
ประมาณ 90% ซึ่งสารซิลิกาในเถ6าแกลบสามารถใช6เปSน
สารปอซโซลาน (Pozzolan) ในการผสมกับปูนซีเมนตM
ป อ รM ต แ ล น ดM ทํ า ใ ห6 เ กิ ด ป ฎิ กิ ริ ย า ป อ ซ โ ซ ล า นิ ค 
(Pozzolanic Reaction) และเกิดเปSนปูนซีเมนตMปอรMต
แลนดMปอซโซลานา (Portland Pozzolana Cement) 
ซึ่งทําให6ซิลิกาอยู;ในรูปของผลึกและทําให6ปูนซีเมนตM
ปอรMตแลนดMปอซโซลานามีคุณสมบัติดีข้ึนทําให6ก6อนอิฐ
มอญซีเมนตMมีความแข็งแรงมากข้ึนกว;าเดิม  
 

      
 

ภาพท่ี 1 เถ6าแกลบและอิฐมอญซีเมนตM 
 

อิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบเปSนวัสดุก;อสร6างอีกชนิด
หน่ึงท่ีสามารถผลิตได6ง;าย และเม่ือนําไปก;อสร6างจริงจะ
ประหยัดเวลาและค;าใช6จ;ายในการก;อสร6าง การผลิตอิฐ
มอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบสามารถทําได6โดยการผสมกัน
ระหว;างปูนซีเมนตMปอรMตแลนดM ดินท่ีเหมาะสม และเถ6า
แกลบที่มีอยู;ในท6องถ่ินท่ีคัดเลือกดินแล6ว ซ่ึงสามารถหา
คุณสมบัติของดินท่ีเหมาะสมได6ทุกพื้นท่ีในประเทศไทย
เปSนตัววัสดุในการผลิตอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบ  
 

2. วัตถุประสงคIการวิจัย 
     1. เพื่อหาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของก6อนอิฐมอญ
ซีเมนตMผสมเถ6าแกลบสําหรับการก;อสร6างที่พักอาศัย 
     2. เพื่อประยุกตMใช6อิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบ
สําหรับการก;อสร6างที่อยู;อาศัย 
 

3. วิธีการดําเนินการวิจัย 
3.1. ทฤษฎีและหลักการ 
       3.1.1 เตรียมวัสดุเพื่อท่ีจะมาทําอิฐมอญซีเมนตM
ผสมเถ6าแกลบ (ดินแดง ปูนซีเมนตM เถ6าแกลบ) 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2 ดินแดง ปูนซีเมนตMและเถ6าแกลบ 
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       3.1.2 นําวัสดุท่ีเตรียมไว6มาผสมกันในอัตราส;วนท่ี
กําหนดไว6ในเครื่องผสมอิฐดินซีเมนตMแล6วเติมนํ้าเข6าไปใน
อัตราส;วนท่ีพอเหมาะเพื่อให6ก6อนอิฐมอญซีเมนตMขึ้นรูปได6  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 เครื่องผสมวัสดุ ดินแดง ปูนซีเมนตM 
และเถ6าแกลบเข6าด6วยกัน 

 

       3.1.3 นําวัสดุท่ีผสมกันแล6วเข6าเครื่องอัดก6อนอิฐ
มอญซีเมนตMแบบไฮดรอลิคจะได6ก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสม
เถ6าแกลบ 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 เครื่องอัดก6อนอิฐมอญซีเมนตMแบบไฮดรอลิค 
และก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบ 

 

       3.1.4 นําก6อนอิฐท่ีได6ออกจากแบบอัดแล6วนําไป
เก็บไว6เพื่อนําไปใช6งานก;อสร6างต;อไป นําก6อนอิฐมอญ
ซีเมนตMผสมเถ6าแกลบไปก;อสร6างผนังอาคารที่พักอาศัย
จริงและ นําก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบไปทดสอบ
หาคุณสมบัติทางด6านวิศวกรรมห6องปฏบิัติการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 นําก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบไป
ก;อสร6างจริงเพื่อหาคุณสมบัติทางด6านวิศวกรรม 

 

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
4.1. ผลการวิจัย 
       4.1.1 ผลการทดสอบคุณสมบัติทางด6านวิศวกรรม
ของก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบในห6องทดสอบ
วัสดุงานก;อสร6าง จากการศึกษาวิจัยพบว;า 
       1) การรับแรงอัดของอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบ
มีค;าเฉล่ีย 39.071 กก./ตร.ซม. ซึ่งมีค;ามากกว;าค;า
มาตรฐาน มอก. ของอิฐมอญท่ัวไปที่มีค;าอยู;ระหว;าง 20-
30 กก./ตร.ซม. ดังน้ันการรับแรงอัดของอิฐมอญซีเมนตM
ผสมเถ6าแกลบจึงสามารถรับแรงอัดได6ดีกว;าอิฐมอญทั่วไป  
       2) การดูดกลืนนํ้าของอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6า
แกลบมีค;าเฉล่ีย 10.755% ซ่ึงมีค;าน6อยกว;าค;ามาตรฐาน 
มอก. ของอิฐมอญทั่วไปท่ีมีค;าอยู;ระหว;าง 30-35% 
ดังน้ันค;าการดูดกลืนนํ้าของอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6า
แกลบน6อยกว;าอิฐมอญทั่วไปซึ่งจะมีผลดีต;อผนังอาคาร
เพราะผนังที่มีความช้ืนน6อยกว;าจะทําให6ไม; เกิดรอย
แตกร6าวของผนังอาคารเน่ืองจากการระเหยของนํ้าภาย
หลังจากการก;อผนัง     
       3) การรับแรงดัดของอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบ
กับปูนก;อมีค;าเฉล่ีย 2.41 กก./ตร.ซม. ซึ่งมาตรฐานท่ัวไป
ของอิฐมอญไม;ได6กําหนดค;ามาตรฐานไว6 ค;ากําลังรับแรง
ดัดที่ได6แสดงถึงการรับแรงในการยึดเกาะกันระหว;าง
ก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบกับปูนก;อ ถ6ามีค;า
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กําลังรับแรงดัดมากการยึดเกาะระหว;างก6อนอิฐกับปูนก;อ
จะมีความแข็งแรงมาก 
       4) การยึดเกาะกับปูนฉาบของผนังอิฐมอญซีเมนตM
ผสมข้ีเถ6าแกลบ จากผลการวิจัยพบว;ามีการยึดเกาะกับ
ปูนฉาบได6ดีไม;มีรอยแตกร6าวที่ผิวของผนังการฉาบปูนก;อ
ได6รวดเร็วและประหยัดเวลาเพราะก6อนอิฐมอญซีเมนตM
ผสมข้ีเถ6าแกลบมีลักษณะรูปร;างคงท่ีไม;บิดงอเหมือนอิฐ
มอญท่ัวไป 
       4.1.2 ผลการศึกษาคุณสมบัติทางด6านงานก;อสร6าง
ของก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบในงานก;อสร6าง
จริง จากการศึกษาวิจัยพบว;า 
       1) การก;อผนังของอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบ มี
การยึดเกาะกันได6ดีระหว;างปูนก;อกับก6อนอิฐ ผนังไม;มี
รอยแตกของก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบระหว;าง
การก;อและหลังการก;อผนัง ก;อง;าย ใช6ปูนก;อน6อย และ
ประหยัดเวลาในการก;อผนังเพราะก6อนอิฐมอญซีเมนตM
ผสมข้ีเถ6าแกลบมีลักษณะรูปร;างคงที่และขนาดใหญ;กว;า
อิฐมอญทั่วไป 
       2) การฉาบผนังของอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบ 
ผนังไม;มีรอยแตกร6าวของปูนฉาบ การยึดเกาะระหว;าง
ปูนฉาบกับผนังอิฐยึดเกาะกันได6ดี ฉาบง;าย ใช6ปูนฉาบ
น6อย และประหยัดเวลาในการฉาบผนัง ผนังไม;มีรอย
แตกของก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบระหว;างการ
ฉาบและหลังการฉาบผนัง  
       4.1.3 ผลการเปรียบเทียบราคาค;าก;อสร6างระหว;าง
การก;อผนังด6วยอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบกับการก;อ
ผนังด6วยอิฐมอญท่ัวไป จากการศึกษาวิจัยพบว;า 
       1) จํานวนก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบกับอิฐ
มอญท่ัวไปท่ีใช6และราคา ต;อพื้นที่ 1 ตารางเมตร มีการ
ใช6ก6อนอิฐมอญท่ัวไปมากกว;าก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสม
เถ6าแกลบเน่ืองจากก6อนอิฐมอญทั่วไปมีขนาดเล็กกว;า

ก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบและราคาของก6อนอิฐ
มอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบถูกกว;าก6อนอิฐมอญทั่วไป 2 
บาทต;อตารางเมตร 
       2) ปริมาณปูนซีเมนตMที่ใช6สําหรับการก;อระหว;างอิฐ
มอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบกับอิฐมอญท่ัวไปต;อพื้นที่ 1 
ตารางเมตร มีการใช6ปริมาณปูนซีเมนตMที่ใช6สําหรับการ
ก;อระหว;างอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบน6อยกว;าอิฐ
มอญทั่วไปเน่ืองจากขนาดของก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสม
เถ6าแกลบมีขนาดใหญ;ทําให6พื้นท่ีสําหรับการก;อน6อยลง
และราคาค;าแรงและค;าปูนก;อท่ีใช6ของก6อนอิฐมอญ
ซีเมนตMผสมเถ6าแกลบถูกกว;าก6อนอิฐมอญท่ัวไป 53.50 
บาทต;อตารางเมตร 
       3) ปริมาณปูนซีเมนตMที่ใช6สําหรับการฉาบระหว;าง
อิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบกับอิฐมอญทั่วไปต;อพื้นที่ 1 
ตารางเมตร มีการใช6ปริมาณปูนซีเมนตMที่ใช6สําหรับการ
ฉาบระหว;างอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบน6อยกว;าอิฐ
มอญทั่วไปเน่ืองจากผิวผนังของอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6า
แกลบมีลักษณะเรียบกว;าอิฐมอญทั่วไปและราคาค;าแรง
และค;าปูนฉาบที่ใช6ของก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6า
แกลบถูกกว;าก6อนอิฐมอญท่ัวไป 12.30 บาทต;อตาราง
เมตร 
     4) เปรียบเทียบราคาค;าก;อสร6างท้ังหมดระหว;างการ
ก;อผนังด6วยอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบกับอิฐมอญ
ทั่วไปต;อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ราคาค;าก;อสร6างผนังอาคาร
ที่ก;อด6วยอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบถูกกว;าอิฐมอญ
ทั่วไป 67.80 บาทต;อตารางเมตร 
 

4.2. อภิปรายผล 
       จากผลการวิจัยการประยุกตMใช6อิฐมอญซีเมนตMผสม
เถ6าแกลบสําหรับการก;อสร6างที่อยู;อาศัยพบว;าผลการ
ทดสอบคุณสมบัติทางด6านวิศวกรรมของก6อนอิฐมอญ
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ซีเมนตMผสมเถ6าแกลบในห6องทดสอบวัสดุงานก;อสร6าง ซึ่ง
มีการทดสอบการรับแรงอัดของอิฐ การดูดกลืนนํ้าของ
อิฐ การรับแรงดัดของอิฐ และการยึดเกาะกับปูนฉาบ
ของผนังอิฐมอญซี เมนตMผสมเถ6าแกลบ มีค;าตามท่ี
มาตรฐานของอิฐมอญทั่วไปท่ีกําหนดไว6 ผลการวิจัยจาก
การนําอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบไปก;อสร6างท่ีพัก
อาศัยจริงและศึกษาหาคุณสมบัติในงานก;อสร6างอาคาร
จริงพบว;าการก;อผนังอาคารด6วยอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6า
แกลบ มีการยึดเกาะกันได6ดีระหว;างปูนก;อกับก6อนอิฐ 
ผนังไม;มีรอยแตกของก6อนอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบ
ระหว;างการก;อและหลังการก;อผนัง ก;อง;าย ใช6ปูนก;อ
น6อย และประหยัดเวลาในการก;อผนังเพราะก6อนอิฐ
มอญซีเมนตMผสมข้ีเถ6าแกลบมีลักษณะรูปร;างคงทีและ
ขนาดใหญ;กว;าอิฐมอญทั่วไป ส;วนการฉาบผนังไม;มีรอย
แตกร6าวของปูนฉาบ การยึดเกาะระหว;างปูนฉาบกับผนัง
อิฐยึดเกาะกันได6 ดี ฉาบง;าย ใช6 ปูนฉาบน6อย และ
ประหยัดเวลาในการฉาบผนัง ผนังไม;มีรอยแตกของก6อน
อิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบระหว;างการฉาบและหลัง
การฉาบผนัง และผลจากการเปรียบเทียบราคาค;า
ก;อสร6างท้ังหมดระหว;างการก;อผนังด6วยอิฐมอญซีเมนตM
ผสมเถ6าแกลบกับอิฐมอญท่ัวไปต;อพื้นท่ี 1 ตารางเมตร 
ราคาค;าก;อสร6างผนังอาคารที่ก;อด6วยอิฐมอญซีเมนตMผสม
เถ6าแกลบถูกกว;าอิฐมอญท่ัวไป 67.80 บาทต;อตาราง
เมตร ดังน้ันการประยุกตMใช6อิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบ
นํามาใช6แทนอิฐมอญแบบเดิมในการก;อสร6างท่ีอยู;อาศัย
สามารถนํามาใช6แทนอิฐมอญแบบเดิมได6จริง มีความ
แข็งแรง มีลักษณะรูปร;างคงทีไม;บิดงอ ประหยัดเวลา
และราคาค;าก;อสร6าง ในข้ันตอนขบวนการผลิตอิฐมอญ
ซีเมนตMผสมเถ6าแกลบไม;ส;งผลกระทบต;อสภาวะโลกร6อน
และเปSนผลดีต;อส่ิงแวดล6อมเน่ืองจากไม;ได6ใช6การเผาให6

ความร6อนในช้ันตอนการผลิตเหมือนกับอิฐมอญแบบเดิม
ซึ่งเปSนนวัตกรรมใหม;ของวงการวัสดุก;อสร6าง 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
     1) สามารถประยุกตMใช6อิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบ
ในการก;อสร6างท่ีพักอาศัยแทนอิฐมอญแบบเดิมได6จริง 
     2) ทราบถึงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของก6อนอิฐมอญ
ซีเมนตMผสมเถ6าแกลบสําหรับการก;อสร6างที่พักอาศัย  
     3) ได6นวัตกรรมอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบแบบ
ใหม;และสามารถเปรียบเทียบราคาต6นทุนในการก;อสร6าง
ที่พักอาศัยด6วยอิฐมอญซีเมนตMผสมเถ6าแกลบแบบใหม;ที่
จะผลิตข้ึนกับอิฐมอญแบบเดิมที่ มี ขายทั่ ว ไปตาม
ท6องตลาด 
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