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Abstract 

The dye wastewater in textile industries is the major source of environmental pollution. It 

has a direct impact on the lives of humans and aquatic animals. Discharged dye wastewater 

contains mineral salts and dyes at high concentration. Low cost by−products from agricultural 

waste have been studied for wastewater treatment. In this work, rice husk was applied as an 

adsorbent for the cationic dyes (brilliant green and rhodamine B) removal in the batch 

adsorption process. The effect of contact time (1−360 min) and adsorbent dose (0.25−1.25 g) 

were evaluated at 30C. The adsorbent was characterized by Fourier transform infrared 

spectroscopy (FTIR). The experimental data were analyzed using isotherm and kinetic models. 
The equilibrium adsorption data were fitted to the Langmuir isotherm and   the maximum 

adsorption capacity was 8.93 mg/g for brilliant green and 5.12 mg/g for rhodamine B. The 

adsorption kinetic data were best described by the pseudo−second order model and intra-

particle diffusion. The results revealed that the rice husk was an effective adsorbent for brilliant 

green and rhodamine B removal in aqueous solution. 

 
Keywords: isotherm, kinetics, cationic dye, rice husk 
 

1. Introduction 
Dye effluent wastewater is a major 

problem in environmental pollution. Highly 

colored wastes are not only esthetically 

unpleasant, but also hinder light penetration 

and may disturb the ecosystem. Most of the 

synthetic dyes possess complex aromatic 

structures making them nonbiodegradable, 

stable against oxidation and 

photodegradation.  Moreover, dyes and their 

metabolites are toxic to some organism [1]. 

Several methods have been used for the dye 

wastewater treatment, and the adsorption 

process provides an attractive treatment that 

has been successfully employed for color 

removal from wastewater. For the 

adsorption, activated carbon is an effective 

adsorbent but it is expensive due to its high 

costs of manufacturing. 

Recently, many natural adsorbents have 

been used to reduce dye concentration from 

aqueous solutions [2−4]. Among the natural 

materials used as adsorbent, agricultural 

by−products are considered because of 

low−cost products. Agricultural waste 

products are complex materials containing 

cellulose and lignin which carry polar 

functional groups of alcohol, aldehyde, 

ketone, phenolic hydroxide, and ether. And, 

these groups can increase the affinity of the 

adsorbent material towards organic 

molecules [5]. 

Rice husk is composed of lignin, 

cellulose and SiO2, hence it can be 

considered as a natural organic-inorganic 

composite material [6]. The objective of this 

work was to study the adsorption efficiency 

of rice husk adsorbent for the cationic dyes, 

brilliant green and rhodamine B, from 

aqueous solutions. The adsorption isotherms 

and kinetic models were applied to analyze 

the adsorption data.  
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Preparation of adsorbent 

Rice husk was obtained in a rice mill 

from Khok Samrong District, Lopburi, 

Province, Thailand. The rice husk was 

washed with tap water and dried in a hot air 

oven. The dried adsorbent was powdered and 

sieved to particle size of 150−300 m, then it 

was stored in a desiccator until used. 

Preparation of Adsorbate 

Brilliant green (brilliant green : BG], C.I. 

420140, molecular formula C27H34N2SO4, 
molecular weight = 482.65 g/mol) and 

rhodamine B (rhodamine B : RB, C.I. 83690, 

molecular formula C28H31ClN2O3, molecular 

weight = 479.02 g/mol) were used as 

adsorbates [7]. They are cationic dyes and 

products of Merck, Germany and Fluka, 

United Kingdom, respectively. All the 

reagents used in this study were analytical 

grade. 

 

    Brilliant green            Rhodamine B 

 

Characterization of adsorbent  

Rice husk was characterized by Fourier 

transform infrared analysis (FTIR, Perkin 

Elmer, model two) in the range of 4000 to 

500 cm−1. 

 

2. Batch of adsorption  
The batch adsorption experiments were 

conducted in 250-ml flasks containing 100 

ml of dye concentration at 50 mg/L (without 

pH adjust). The factors of contact time 

(1−360 min) and adsorbent dose (0.25−1.25 

g) were evaluated at 30C. The flasks were 

then placed in a shaker with agitation speed 

of 200 rpm and temperature at 30C. After 

adsorption at the appropriate time, the sample 

was filtered and residual dye concentration 

was measured using UV–visible 

spectrophotometer at the wavelength of 625 

and 554 nm for BG and RB, respectively. The 

percentage (%) and the amount of adsorption, 

t
q  (mg/g) were calculated by equation (1) 

and (2): 

 % adsorption =  o e

o

(C - C )×100

C
        (1) 

  tq   =   o t(C - C )V

W
         (2) 

 

where oC (mg/L) is initial dye concentration, 

tC  (mg/L) is the concentration at any time, 

tq  (mg/g) is the amount adsorbed at any 

time, V(L) is the volume of the solution and 

W(g) is the mass of adsorbent. 

 

3. Adsorption Isotherm  
The Langmuir isotherm in a linear form 

is represented as follows [5]:  

 

 e
e

e max L m

C 1 1
= C +

q q K q
              (3) 

 

where eC  (mg/L) is the equilibrium 

concentration, eq  (mg/g) is the amount 

adsorbed at equilibrium, LK  is the Langmuir 

constant and maxq  (mg/g) is the maximum 

adsorption capacity.  

The essential characteristics of a 

Langmuir isotherm can be expressed in terms 

of a dimensionless separation factor    ( LR ) 

which is defined by: 

 LR  =  
L o

1

(1+K C )
       (4) 

 

The Freundlich isotherm in a linear form 

is represented as follows [5]:  

 

 log eq  =   log FK   +  (1/n) log eC    (5) 

 

where FK (L/g) is the adsorption capacity and 

1/n is the adsorption intensity [2]. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
http://en.wikipedia.org/wiki/Nitrogen
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
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4. Adsorption Kinetics 
The pseudo−first order kinetic model in 

a linear form is written as follows [5]:  

 

 log ( eq − tq ) = log eq  − 1k
t

2.303
        (6) 

 

where 1k  (min−1) is the rate constant of 

pseudo−first and
 

tq  (mg/g) is the amount 

adsorbed at any time (min). 

The pseudo−second order kinetic in a 

linear form is written as follows [5]:  

 

  
2

t e2 e

t 1 1
= + t

q qk q
                             (7) 

where 2k  (g.mg−1.min−1) is the rate constant 

of pseudo−second order kinetic adsorption. 

The intraparticle diffusion model form is 

written as follows: 

 

  tq  =  1/2
idK (t) + C                         (8) 

 

where idK  is the intraparticle diffusion rate 

constant (mg/(g.min1/2), and C gives the idea 

on the thickness of the boundary layer. 

 

5. Free energy change 

Free energy change (
oG ) can be 

expressed as follows [8]: 

 

 
oG   =  −RT lnK       (9) 

 

where K (= eq / eC ) is the equilibrium 

constant, R is the gas constant and T is the 

absolute temperature.  

 

6. Results and discussion 
6.1 FTIR of adsorbent  

The surface functional group of the rice 

husk before and after BG and RB adsorption 

was characterized by FTIR and the spectra 

were shown in Figure 1. The peaks in the 

region at 3200−3700 cm–1 with a maximum 

at about 3350 cm–1 were attributed to Si−OH 

[9]. The peak at around 2,920 cm−1 

represented the C–H asymmetric stretching 

in aliphatic methyl of CH2 and CH3 groups 

from cellulose, lignin, and hemicellulose 

[10]. The observed peak at around 1700cm–1 

was attributed to C=O stretching in carboxyl 

groups. Therefore, it indicated chemical 

interactions involving the cationic dyes and 

carboxyl groups on rice husk [11]. The peaks 

observed at 1,420–1,300 cm–1 were attributed 

to C = C–H in plane bending indicating 

several bands in cellulose and xylose [12]. 

The strong peak at around 1030 cm–1 

reflected the siloxane (Si–O–Si) group [13]. 

However, after adsorption, the peaks 

belonging to Si−O and −OH vibrations were 

shifted and/or changed in their intensities, 

revealing the presence of strong electrostatic 

interaction and hydrogen bonds between dye 

molecules and these functional groups [14]. 

 

6.2 Effect of contact time 

The amount of dyes adsorbed onto the rice 

husk was examined as a function of contact 

time at initial concentration of 50 mg/L, 1.25 

g of adsorbent, and temperature at 30C. The 

results were shown in Figure 2. The rate of 

adsorption was rapid in the beginning, but it 

gradually reduced with time until the system 

reached equilibrium.   The data showed 

that the adsorption capacity increased 

with the increase of contact time (3.00−3.99 

mg/g for BG and 0.94−2.27 mg/g for RB), 

and became constant at the equilibrium time. 

This is due to an aggregation of dye 

molecules with the increase in contact time, 

and dye molecules cannot diffuse deeper into 

the rice husk structure at the higher energy 

sites [11]. The adsorption reached 

equilibrium at 120 min for BG and 180 min 

for RB. As seen in Figure 2, the time of dye 

removal is single, smooth, and continuous 

curve leading to saturation, suggesting the 

possible monolayer coverage of the dye on 

the rice husk surface [15 and 16]. It was also 

found  
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Figure 1 FTIR spectra of rice husk before and after adsorption 

 

 

that the adsorption capacity of BG was higher 

than that of RB at any contact time. This was 

due to RB formed zwitterion and became 

dimer, therefore it got difficult to enter into 

the pore of adsorbent [17]. 

 

 
Figure 2 Effect of contact time 

 
6.3 Kinetic of adsorption 

For the adsorption of dye from 

wastewater, the rate at which sorption takes 

place is important for designing batch 

sorption systems [18]. The pseudo−first order 

and pseudo−second order models have been 

used to test for the experimental data at 

different contact time. 

The kinetic adsorption experiment data 

of BG and RB onto rice husk were analyzed 

by linear pseudo−first order, pseudo−second 

order kinetic and intraparticle diffusion as 

shown in Figure 3(a, b and c) and Table 1. 

 

 
a. pseudo−first order kinetic 
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b. pseudo−second order kinetic 

 

 
c. intraparticle diffusion 

Figure 3 Kinetics of adsorption 

 
Table 1. Kinetics of adsorption 

 

Kinetic model 
Cationic dye 

BG RB 

e
q (exp) (mg/g) 3.99 2.77 

Pseudo−first order   

e
q (cal) (mg/g) 1.01 1.66 

1
k (min−1) 0.02 0.03 

R2 0.904 0.911 

Pseudo−second order   

e
q (cal) (mg/g) 4.02 2.31 

2
k (g.mg−1.min−1) 0.08 0.05 

R2 0.999 0.999 

Intraparticle diffusion   

Kid 0.096 0.139 

C (mg/g) 2.921 0.809 

R2 0.971 0.988 

 

 

As seen in Table 1, the kinetic data were 

fitted better with pseudo−second order than 

pseudo−first order. The kinetic of dye 

adsorption could be explained by 

pseudo−second order model for the 

adsorbates. The equilibrium adsorption 

capacity calculated from pseudo−second 

order (qe, cal) was 4.02 and 2.31 mg/g for BG 

and RB, respectively. Therefore, the 

adsorption of BG and RB onto rice husk may 

be chemisorption. 

For the intraparticle diffusion plot 

shown in Figure 3 (c), the plots were 

represented that the adsorption process 

followed two steps. The multi-linearity 

relation suggested that the intraparticle 

diffusion model was dominant in the 

adsorption. However, the qt in the first 

portion did not pass through the origin which 

indicated that the intraparticle diffusion was 

not the only rate limiting step. This deviation 

from the origin may be due to the variation of 

mass transfer in the initial and final stages of 

adsorption [19]. Therefore, the adsorption of 

dyes on rice husk was a multistep process 

involving adsorption on the external surface 

and diffusion into the interior [20]. 

 

6.4 Effect of adsorbent dose 

Effect of adsorbent dose (0.25−1.25 g) of 

adsorption was investigated at equilibrium 

time and initial concentration at 50 mg/L, and 

the results were shown in Figure 4. 

As seen in Figure 4, the percentage of 

dye adsorption increased with increasing of 

adsorbent dose from 0.25 to 1.25 g. The 

percentage of dye adsorption was 43.96 to 

99.91% for GB and 15.38 to 55.94% for RB. 
The higher adsorption at higher dose may be 

due to the availability of more adsorbent sites 

as well as greater availability of specific 

surfaces of the adsorbents [1]. 
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Figure 4. Effect of adsorbent dose  

 
For the study of effect adsorbent dose at 

constant dye concentration (50 mg/L), the 

equilibrium data of BG and RB adsorption on 

rice husk were analyzed using the Langmuir 

and Freundlich isotherms, and the linear plots 

of Langmuir were shown in Figure 5 (a and 

b). The parameters of isotherms were 

calculated as seen in Table 2. 

For the linear coefficient (R2) as shown 

in Table 2, the results showed better fitting by 

the Langmuir isotherm (R2 = 0.999, 0.935 for 

BG and RB, respectively) than Freundlich 

isotherm (R2 = 0.912, 0.901 for BG and RB, 

respectively). The maximum monolayer 

adsorption capacity (
max

q ) for BG and RB 

adsorption were 8.93 and 5.12 mg/g, 

respectively. The adsorption data obeyed the 

Langmuir model, revealed the uniform 

adsorption and strong dye–adsorbent 

interactions over the surfaces of the 

adsorbent [12]. 

For the 
L

R    the value of 0<
L

R <1 

indicated that the adsorption was favorable.  

 

 

 a. Langmuir isotherm of BG by rice husk 
 

 b. Langmuir isotherm of RB by rice husk 

Figure 5. Langmuir isotherm of BG and RB 

adsorption on rice husk 

 

Table 2. Langmuir and Freundlich isotherm 

parameters 

 

isotherm model 
cationic dye 

BG RB 

Langmuir isotherm 

   
max

q (mg/g) 8.93 5.12 

   
L

K (L/g) 2.22 0.99 

    
L

R  0.008 0.019 

     R2 0.999   0.935 

Freundlich isotherm 

     
F

K (L/mg) 5.81 1.91 

      1/n
 

0.13 0.48 

      R2 0.912  0.901 
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6.5 Free energy of adsorption 

The Gibbs free energy change of 

adsorption was determined at 30C, and its 

value determined from Equation (9) was 

estimated to be −11.17 and 5.66 kJ/mol for 

BG and RB, respectively. Therefore, the 

adsorption of BG was spontaneous, but the 

adsorption of RB was non−spontaneous at 

30C. Generally, the Gibbs free energy 

changes for physical and chemical adsorption 

are usually in the range of 0.0 to 20 kJ/mol 

and 80 to 400 kJ/mol, respectively [21]. 

Therefore, the adsorption of BG and RB dyes 

on rice husk could be considered as physical 

adsorption. 

 

7. Conclusion 

In this study, rice husk has been used for 

its potential application as an adsorbent for 

the cationic dyes (BG and RB) adsorption. 

The equilibrium time of adsorption was 120 

min for BG and 180   min for RB. The 

equilibrium adsorption data were better fitted 

to the Langmuir isotherm model. The 

maximum monolayer adsorption capacity 

was 8.93 mg/g for BG and 5.12 mg/g for RB. 

The adsorption process was found to 

followed pseudo−second order kinetics and 

intraparticle diffusion. Also, the surface 

adsorption and intraparticle diffusion were 

concurrently operating during the adsorption. 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดถ่านแท่งระบบสกูรเกลียวแบบมีตัวตัดอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการ
พัฒนาระบบตัดถ่านแบบอัตโนมัติด้วยเซนเซอร์ มีระยะการตรวจจับที่ 10-30 ซม. เครื่องอัดถ่านแท่งระบบสกรูเกลียวมขนาด
กว้าง 80 ซม. ยาว 142 ซม. สูง 116 ซม. ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 2 แรงม้า ความเร็วรอบ 1450 รอบต่อนาที และอัดถ่านที่
ความเร็วรอบ 180 รอบต่อนาที ผลการทดสอบพบว่าเครื่องอัดถ่านแท่งและตัวตัดถ่านอัตโนมัติด้วยอัตราส่วนผสม ผงถ่าน 10 
กิโลกรัม: น้ำ 3 ลิตร: แปังมันสำปะหลัง: 0.5 กิโลกรัม และระบบตัดถ่านอัตโนมัติควบคุมด้วยเซนเซอร์ สามารถตัดและอัดถ่าน
แท่งได้ยาวขนาด 11 ซม. 12 ซม. และ 13 ซม. ตามลำดับ มีประสิทธิภาพอยู่ที่ 78.2 เปอร์เซ็นต์ 80 เปอร์เซ็นต์ และ 79.4 
เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ 

 
คำสำคัญ: ถ่านอัดแท่ง, เครื่องอัดถ่าน, สกรูเกลียว, เซนเซอร์ 

 
Abstract 

This research is aimed to design and develop a charcoal screw-press briquette machine with an 
automatic cutting. The cutting was controlled by detection of sensors at a detected distance range of 10-
30 cm. The machine has dimensions of 80 cm. width, 142 cm length and 116 cm. height which require an 
electric motor with a size of 2 hp and a speed of 1450 rpm. The speed of charcoal pressing was 180 rpm. 
Prior to pressing and cutting, charcoal was mixed with water and tapioca flour in a ratio of 10 kg.:3 L: 0.5 kg, 
respectively. The results showed that the developed machine was able to press and cut the mixture 
providing the final product lengths of 11 cm, 12 cm and 13 cm, and therefore the efficiency of the machine 
was found to be 78.2%, 80% and 79.4%, respectively. 
 
Keywords: charcoal briquette, charcoal briquette machine, screw-press, sensor 
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1. บทนำ 
ปัจจ ุบ ันพบว่าในหลายๆ ประเทศได้ม ีการศึกษา 

ค้นคว้า วิจัยพัฒนาทางด้านพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ 
นำมาซึ่งประโยชน์และประสิทธิภาพด้านพลังงานทดแทนท่ีมี
เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการแข่งขันในการนำพลังงานทดแทนมา
ใช้ในอุตสาหกรรม สำหรับประเทศไทยก็เช่นเดียวกันมีการ
ส่งเสริมการหาแหล่งพลังงานทดแทนใหม่ และการพัฒนา
คุณภาพทางด้านพลังงาน โดยเฉพาะประเทศไทยเป็น
ประเทศที่มีพื้นการทำเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นผล
พลอยได้ที่สำคัญนอกเหนือจากผลผลิตทางการเกษตรแล้ว 
ยังมีวัสดุทางเกษตรที่เหลือทิ้งจากการเก็บเกี่ยว เช่น ฟาง
ข้าว แกลบ กากอ้อย ทลายปาล์ม เป็นต้น พลังงานทางเลือก
ในยุคน้ำมันแพง หรือพลังงานทางด้านเช้ือเพลิงให้ความร้อน 
เช่น ถ่าน ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาใช้ในครัวเรือน ดังนั้นจึงมี
นักวิจ ัยหลายท่านได้ให้ความสนใจเกี ่ยวกับการพัฒนา
กระบวนการและเครื่องมือเป็นการนำเชื้อเพลิงทางชีวมวล
มาแปรรูปเพิ่มประสิทธิภาพของพลังงานชีวมวลด้วยการ
นำมาอัดเป็นเม็ด การอัดเป็นก้อน หรือ อัดแท่ง โดยได้การ
พัฒนาเครื ่องอัดแท่งถ่านในรูปแบบอัดเกลียวเย็นสำหรับ
เชื้อเพลิงชีวมวลจากเศษวัสดุเหลือใช้ในการผลิตการกาแฟ
ของชุมชนและการหาคุณสมบัติทางเชื้อเพลิงจากผลิตภัณฑ์
ถ่านอัดแท่ง [1] และยังมีการออกแบบและพัฒนาเครื่องอัด
แท่งเชื้อเพลิงจากใบสะเดาแห้งร่วมกับขี้เลื่อยด้วยเทคนิค
เกลียวอัด [2] จากการทดสอบเครื่องพบว่าประสิทธิภาพ
เฉลี่ยของเกลียวอัดจะอยู่ที่ 34.27% นอกจากนี้ยังการการ
พัฒนาเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงจากฟางข้าว มีกำลังการผลิต
ขั ้นต่ำที่ 39 กิโลกรัมต่อชั ่วโมง [3] ในต่างประเทศก็ได้มี
การศึกษาละพัฒนาเครื ่องอัดแท่งเช ื ้อเพลิง เช่น การ
ออกแบบและสร้างเครื ่องอัดแท่งเชื ้อเพลิงอัตโนมัติด ้วย
เกลียดอัด [4] การออกแบบสร้างเครื ่องอัดแท่งเชื ้อเพลิง
สำหรับอุตสาหกรรมและเป้าหมายด้านการเกษตร [5] เป็นต้น  

จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศพบว่าโดยส่วนใหญ่การศึกษาเรื่องการอัดถ่าน
แท่งจากวัสดุเหลือใช้จะเป็นการศึกษาซึ่งมุ่งเน้นในเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของถ่านแท่ง ค่าทางเชื ้อเพลิงของถ่านที่ผ่าน
กระบวนการอัดแท่งมากกว่าการพัฒนาเครื่องสำหรับการอัด
แท่งถ่าน โดยเครื่องอัดแท่งถ่านที่มีอยู่ในปัจจุบันและใช้กัน

อย่างมากมายนั้นยังมีส่วนที่ได้รับความสนใจน้อยคือระบบ
ตัดเกี่ยวกับแท่งถ่านให้ได้ตามขนาดที่ต้องการเมื ่อทำการ  
อัดขึ้นรูปเสร็จแล้ว ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ  
ทำการออกแบบและพัฒนาสร้างเครื่องอัดถ่านแท่งระบบ  
สกรูเกลียวแบบมีตัวตัดอัตโนมัติ ซึ่งได้มีการมุ่งเน้นในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องอัดแท่งพร้อมทั้งมี
ระบบตัดแท่งถ่านอัตโนมัติด้วยการติดตั้งใบมีดตัดแท่งถ่าน
และควบคุมการตัดด้วยเซนเซอร์ในการตรวจวัดขนาดของ
ถ่านอัดแท่งให้มีขนาดตามต้องการ 

 

2. วิธีการดำเนินงานวิจัย 
2.1 ออกแบบเคร่ืองอัดถ่านแท่งด้วยสกรูเกลียวแบบมีตัว
ตัดอัตโนมัติ 

หลักการออกแบบเครื่องอัดถ่านแท่งด้วยสกรูเกลียว
แบบมีตัวตัดอัตโนมัติ ต้องมีกลไกทำงานของระบบและใช้
งานอย่างง่าย และสามารถซ่อมบำรุงได้สะดวก มีความ
ปลอดภัยต่อผู ้ใช้งาน สำหรับข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบ
ประกอบด้วย การทดรอบและความเร็วรอบของมอเตอร์ต้น
กำลัง การส่งกำลังโดยสายพาน และขนาดของสกรูเกลียว 
โดยในรูปที่ 1 เป็นไดอะแกรมองค์ประกอบของเครื่องอัด
ถ่านแท่งด้วยสกรูเกลียวแบบมีตัวตัดอัตโนมัติ 
 

 
 

รูปที ่1 องค์ประกอบของเครื่องอัดถ่านแท่ง 
 

สำหรับงานวิจัยนี้ได้สร้างเครื่องอัดถ่านแท่งด้วยสกรู
เกลียวแบบมีตัวตัดอัตโนมัต ิขนาดความกว้าง 80 เซนติเมตร 
ยาว 142 เซนติเมตร และสูง 116 เซนติเมตร โดยใช้มอเตอร์
ขนาด 2 แรงม้า ความเร็วรอบ 1450 รอบต่อนาที ดังแสดง
ในรูปที่ 2 และทำการติดตั้งเซนเซอร์เข้ากับตัวเครื่องอัดถ่าน
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แท่งบริเวณปลายของกระบอกอัดของแม่พิมพ์ ดังแสดงใน
รูปที ่ 3 ถ่านแท่งที ่ผ ่านกระบวนการอัดจะไหลออกทาง
แม่พิมพ์มายังตำแหน่งที่ติดตั้งใบมีดและเซนเซอร์ตรวจจับ 
เซนเซอร์จะสั่งให้มอเตอร์ทำการหมุนเพื่อให้ใบมีดตัดถ่าน
แท่งให้ตกลงยังภาชนะที่รองรับและมอเตอร์ก็จะหยุดการ
ทำงาน โดยถ่านแท่งที่อัดได้จะมีลักษณะเป็นรูปทรงหก
เหลี่ยม กว้าง 4.5 เซนติเมตร ยาว 11-13 เซนติเมตร สูง 4 
เซนติเมตร 

  

 
 

รูปที่ 2 เครื่องอัดถานแท่ง 
 

 
 

รูปที่ 3 การติดตั้งเซนเซอร ์
 

2.2 การทดสอบเคร ื ่องอ ัดถ ่านแท่งและชุดตัดถ ่าน
อัตโนมัต ิ

ขั้นตอนการทดสอบเครื่องอัดถ่าน เริ่มต้นด้วยการผสม
ส่วนประกอบของถ่านและมีอัตราส่วนผสมดังนี้ ใช้แป้งมัน
สำปะหลังจำนวน 0.5 ก ิโลกร ัม ผงถ่านบดจำนวน10 
กิโลกรัม และน้ำ 3 ลิตร โดยปริมาณน้ำสามารถปรับได้ 
ขึ้นอยู่กับความช้ืนของส่วนผสม เมื่อได้ส่วนผสมตามต้องการ
แล้ว นำมาเข้าเครื่องอัดแท่งถ่าน ดังแสดงในรูปที่ 4 เมื่อ

เครื่องอัดถ่านแท่งส่งผ่านแม่พิมพ์มายังจุดตำแหน่งที่มีการ
ติดตั้งใบมีดสำหรับตัดแท่งถ่าน โดยมีเซนเซอร์ตรวจจับความ
ยาวของถ่านอัดแท่งสามารถปรับเลื่อนเซนเซอร์ได้ตามความ
ยาวที่ต้องการ ในงานวิจัยนี้ได้กำหนดขนาดของถ่านอัดแท่ง
ที่ความยาว 11-13 เซนติเมตร การทำงานของชุดตัดถ่าน
อัตโนมัตินี้จะใช้หลักการของเซนเซอร์แสงในการตรวจจับ
วัตถุที่มีสีดำ เมื่อมีขนาดความยาวตามที่ตั้งระบบไว้ชุดตัดก็
จะทำการตัดถ่านแท่งที่ออกมาจากแม่พิมพ์ ในการตัดถ่าน
แท่งนี้พบว่า ในเวลา 1 นาที ชุดตัดถ่านอัตโนมัติสามารถตัด
ถ่านแท่งได้ 10 แท่ง ซึ่งลักษณะของใบมีดดังแสดงในรูปที่ 5 
 

 
 

รูปที่ 4 กระบวนการอัดแท่งถ่าน 
 

 

 

รูปที ่5 ชุดใบมีดตัดแท่งถ่านอัตโนมัต ิ
 

และในรูปที่ 6 คือถ่านท่ีผ่านกระบวนการอัดแท่งและ
ตัดอัตโนมัติ  
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รูปที ่6 ถ่านแท่งที่ผ่านเครื่องอัดและตดัแท่งอัตโนมัต ิ
 

3. ผลการทดสอบเคร่ืองอัดถ่านแท่งระบบสกรูเกลียว
แบบมีตัวตัดอัตโนมัติ 

จากการทดสอบเครื่องอัดถ่านแท่งระบบสกรูเกลียว
แบบมีตัวตัดอัตโนมัติ เพื ่อทดสอบหาประสิทธิภาพการ
ทำงานของเครื ่องอัดถ่านแท่ง ซึ ่งได้ทำการเปรียบเทียบ
จำนวนของถ่านแท่งที่ได้จากส่วนผสมของผงถ่านจำนวน 10 
กิโลกรัม พบว่าจำนวนของถ่านแท่งที่ตามขนาดที่กำหนดไว้ 
คือ 11 เซนติเมตร 12 เซนติเมตร และ 13 เซนติเมตร โดย
ทั้งสามขนาดใช้เงื่อนไขของส่วนผสมผงถ่านเหมือนกันทุก
ประการ ซึ่งในการอัดถ่านแท่งระบบสกรูเกลียวแบบมีตวัตัด
อัตโนมัติใช้เวลาในการอัดทั้งหมด 3 นาทีต่อปริมาณผงถ่าน 
10 กิโลกรัม การอัดและตัดแท่งถ่านอัตโนมัติของถ่านแท่งที่
มีความสมบูรณ์ของการอัดและการตัดแท่งตามขนาดที่ได้
กำหนดไว้จากการสังเกตและวัดขนาด พบว่าขนาดความยาว 
11 เซนติเมตร จะได้จำนวนของถ่านแท่งมากที่สุดคือ 27 
แท่ง ขนาดความยาว 12 เซนติเมตรได้จำนวน 25 แท่ง และ
ขนาดความยาว 13 เซนติเมตรได้จำนวน 23 แท่ง ตามลำดับ 

แต่อย่างไรก็ตามเมื่อทำการเปรียบเทียบปริมาณค่า
ของเสีย เมื่อผ่านกระบวนการอัดและตัดแท่งถ่านอัตโนมัติ 
พบว่าการอัดและตัดแท่งถ่านแท่งที่มีขนาดความยาว 11 
เซนติเมตร มีค่าของเสียของผงถ่านมากที ่สุด 1090 กรัม 
และถ่านแท่งที่มีขนาดความยาว 12 เซนติเมตร มีค่าของเสียของ 
ผงถ่านน้อยท่ีสุดคือ 1000 กรัม ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างความ
ยาวของถ่านแท่งกับจำนวนค่าของเสียต่อการผสมผงถ่าน แสดง
เป็นแผนภูมิในรูปที่ 7 

 

รูปที่ 7 ค่าของเสียที่เกิดจากการอดัแท่งถ่าน 

จากการทดสอบเครื่องอัดถ่านแท่งระบบสกรูเกลียว
แบบมีตัวตัดอัตโนมัติ พบว่าค่าของเสียของผงถ่านต่อการ
ผสมจะมีเศษเหลือของวัสดุผงถ่านเกิดขึ ้นเนื ่องจากการ
ทำงานเริ่มต้นและสิ้นสุดการทำงานของเครื่องอัดถ่านมีการ
ลำเลียงผงถ่านไม่เต็มแม่พิมพ์ที่ใช้อัดแท่งและบางส่วนเกิด
จากการตัดแล้วไม่ได้ตามขนาดที่กำหนดไว้ นอกจากยังมีการ
คำนวณหาค่าประสิทธิภาพของเครื่องอัดและตัดแท่งถ่าน
อัตโนมัติ ด้วยการคิดประสิทธิภาพของระบบรวมของเครื่อง
อัดและตัดแท่งถ่านอัตโนมัติ 

100
Output

Efficiency
Input

=  % 

โดย Output คือ ปริมาณของถ่านแท่งที ่ได้เมื ่อผ่าน
กระบวนการอัดและตัดอัตโนมัติ ส่วน Input คือ ปริมาณ
ของผงถ่านและส่วนผสมที่ใช้ทดสอบเครื่องอัดและตัดแท่ง
ถ่านอัตโนมัติมีปริมาณ 10 กิโลกรัม 

 

4. สรุปผล 
จากการทดสอบเครื่องอัดถ่านแท่งระบบสกรูเกลียว

แบบมีตัวตัดอัตโนมัติ พบว่าอัตราเร็วเฉลี่ยในการอัดถ่านแท่ง
ที่ผ่านชุดแม่พิมพ์อยู่ที่ 4 วินาทีต่อแท่ง สำหรับถ่านแท่งที่มี
ขนาดความยาว 11 เซนติเมตร ส่วนอัตราเร็วเฉลี่ยในการอัด
ถ่านแท่งขนาดความยาว 12 เซนติเมตรอยู่ที่ 5 วินาทีต่อแท่ง
ที่มีขนาดความยาว 13 เซนติเมตร มีอัตราเร็วเฉลี่ยในการอัด
ถ่านแท่งอยู่ท่ี 7 วินาทีต่อแท่ง ตามลำดับ และเครื่องอัดถ่าน
แท่งระบบสกรูเกลียวแบบมีตัวตัดอัตโนมัติมีประสิทธิภาพ
การทำงานของเครื ่องอัดและตัดถ่านแท่งอัตโนมัต ิ คือ     
78.2 เปอร์เซ็นต์ สำหรับถ่านแท่งขนาด 11 เซนติเมตร 
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ประสิทธิภาพการทำงานของเครื ่องอัดและตัดถ่านแท่ง
อ ัตโนม ัติ  80 เปอร ์ เซ็นต ์  สำหร ับถ ่านแท่งขนาด 12 
เซนติเมตร และ 79.4 เปอร์เซ็นต์ สำหรับถ่านแท่งขนาด 13 
เซนติเมตร ตามลำดับ 
 
6. เอกสารอ้างอิง 
[1] Pongsak, Y., “Development of a Cold Production 

Biomass Charcoal Briquette Machine to use Waste 
from Coffee Bean Processing,” Industrial Technology 
Lampang Rajabhat University Journal, vol. 9(1), pp. 
34-48, 2016. 

[2] Krissada, N. & Mongkol, K., “Design and development of 
a briquett machine for briquettes production from dried 
neem leaves and burned sawdust,” The 31st 

Conference of Mechanical Engineering Network of 
Thailand, July 4-7, 2017, Nakornnayok. 

[3] Sombat, M. and Piyapong, W., “Development of Hay-
Based Fuel Briquetting Machine,” The 17th Graduate 
Studies of Northern Rajabhat University Network 
Conference, July 21, 2017,   Phitsanulok. 

[4] Ravuna, S. et al, “Automatic Screw Press 
Briquette Making Machine,” International 
Journal of Novel Research in Electrical and 
Mechanical Engineering, vol.3(1), pp.19-23, 
2016.  

[5] Nikihil J. Gajbhiye. & Laukik P. Raut., “Briquettes 
making machine for industrial and agricultural 
purpose,” International Research Journal of 
Engineering and Technology, vol.5(2), pp. 594-
598, 2018. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



วารสารวิชาการเทพสตรี I-TECH ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 
           

14 

การออกแบบและสร้างระบบวัดดัชนีมวลกาย (BMI) อตัโนมตั ิ
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบวัดดัชนีมวลกายอัตโนมัติแสดงผลผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทีส่ามารถทำได้ ง่าย  
มีความถูกต้อง และราคาไม่แพง  ใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว ประกอบด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์ Node Mcu V.2 ทำหน้าที่
ประมวลผลข้อมูล รับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เซนเซอร์อัลตราโซนิค (Waterproof Ultrasonic Module JSN-
SR04T) ทำหน้าที่วัดระยะส่วนสูง ร่วมกับโหลดเซลล์ (Load Cell) ซึ่งทำหน้าที่ชั่งน้ำหนัก โดยผลการวัดน้ำหนักจากโหลด
เซลล์และระยะส่วนสูงที่ได้จากเซนเซอร์อัลตราโซนิคจะถูกส่งไปประมวลผลและวิเคราะห์ค่า BMI แสดงผลและแปล
ความหมาย จากผลการทดสอบระบบโดยอาสาสมัครชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง  21-24 ปี จำนวน 20 คน พบว่า ระบบ
สามารถวัดระยะส่วนสูงได้ตัง้แต่  0 - 200  เซนติเมตรมีเปอร์เซ็นต์ความแตกตา่งโดยเฉลีย่ 1.32% เมื่อเปรียบเทียบค่าความสูง
ที่วัดได้จากสเกลวัดส่วนสูงมาตรฐานสเกล 0 - 200 cm และวัดน้ำหนักได้ตั้งแต่ 0 - 200 กิโลกรัม มีเปอร์เซ็นต์ความแตกต่าง
โดยเฉลี่ย 0.43% เมื่อเปรียบเทียบค่าน้ำหนักที่วัดได้จากเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล ยี่ห้อ Thai Sports EXEO รุ่น EB9360 ซึ่ง
สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย และคำนวณค่า BMI อัตโนมัติ ได้ในเครื่องเดียวและ สามารถใช้เป็นเครื่องมือคัดกรอง
เพือ่ระบุผู้ทีมีนำ้หนักเกิน หรือภาวะอ้วนและผู้ที่มีน้ำหนัก ตำ่กว่าเกณฑ์มาตรฐานในผู้ใหญ่ที่อาย ุปี 20 ปีขึน้ไป ทำให้ทราบถึง
อัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ และตรวจสอบภาวะไขมัน รวมถึงความอ้วนได้ 
 
คำสำคัญ: ระบบควบคุมอัตโนมัติ, ดัชนีมวลกาย(BMI), เครือข่ายอินเทอร์เน็ต, ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 
Abstract 

This research aims to innovate the automatic body mass index system projecting by internet network 
have been provided an easy way to build a simple and cheap a measuring device. Concluding with micro 
controller, Node Mcu V.2; evaluating and transferring all input information and trough internet network, 
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Waterproof Ultrasonic Module JSN-SR04T measuring height scales with load cell being weight scaling. All 
weight scaling from load cells and height scales from Ultrasonic would be transferred to BMI evaluation 
revealing and interpreting the results. According to testing, both male and female samples age at 21 - 24 
years old for 20 people indicated that the automatic system could be used for height scaling in 0-200 
centimeter which was percentage difference as 1.32%. The standardized height scaling (0-200 cm) and 
weight scaling (0-200 kilogram) has been 0.43% percentage differently when comparing with Thai sports 
EXEO EB9360, can analyze body values and calculate BMI automatically in one device and used as a 
screening tool to identify overweight people or obesity and underweight people in adults aged 20 years 
and over. 

 
Keywords: Automatic Control System, Body Mass Index (BMI), Internet Network, Microcontroller. 
 

1. บทนำ  
 สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับทุกชีวิต การที่
จะดำรงชีวิตอยู่อย่างปกติ คือ การทำให้ร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์  จิตใจมีความสุข  ความพอใจ ความสมหวังทั้ง
ตนเองและผู้อื่น  ผู้ที่มีสุขภาพดีจะปฏิบัติหน้าที่ประจำวนัไม่
ว่าเป็นการเรียนหรือการทำงานเป็นไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ 
ทั้งสุขภาพของเรามีความปกติและสมบูรณ์ดี ปัจจุบันเป็นที่
ยอมรับว่า การรู้จักดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะช่วยให้
ชีวิตอยู่ด้วยความสุขสมบูรณ์และมีคุณภาพที่ดี [1] 
 การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ขาดความ
สมดุลของทั่วโลก จากสังคมตะวันออกเป็นสังคมตะวันตก 
สังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรม  สังคมชนบท
กลายเป็นสังคมเมืองมากขึ้นทำให้แบบแผนในการดำรงชวีิต
และแบบแผนการบริโภคเปลี ่ยนไป การใช้ชีว ิตของคน
เปลี่ยนไปทั้งในแง่การใช้แรงงานทำงานมาใช้สมองนั่งโต๊ะ
ทำงาน การใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบทำให้เกิดความเครียด ขาด
การออกกำลังกาย ขาดการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ 
ขาดความสนใจต่อส ุขภาพตัว ทำให้เก ิดโรคต่างๆ  ได้
 โรคอ้วน คือ ภาวะที ่ร่างกายมีการสะสมของไขมัน
มากกว่าปกติการที ่มีการสะสมของไขมันมากขึ ้นนี ้อาจ
เนื่องจากร่างกายได้รับพลังงานเกินกว่าที่ร่างกายต้องการจึง
มีการสะสมพลังงานท่ีเหลือเอาไว้ในรูปของไขมันตามอวัยวะ
ต่างๆ โรคอ้วน เป็นปัญหาสาธารณสุข ที่สำคัญปัญหาหนึ่ง
ของโลก ก่อให้เกิดความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ 
เช่น โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง  โรคหลอดเลือด

หัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง [2] ซึ่งในหมู่คนเอเชียมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น ขณะที่ชาวเอเชียมีน้ำหนักตัวน้อยกว่าชาวผิวขาว 
ผู ้เชี ่ยวชาญได้ศึกษาและแยกแยะลักษณะทางภายภาพ
บางอย่างที่พบเป็นประจำในชาวเอเชียและเป็นส่วนที่ทำ ให้ 
เกิดปรากฏการณ์นี้ข้ึน เช่น คนที่มีไขมันส่วนเกิน พอกพูนอยู่
ในบริเวณท้อง และ/หรือคนที ่ได้ร ับอาหาร ไม่เพียงพอ 
ในช่วงแรกของชีวิต แต่แล้วกลับมาอ้วน อย่างรวดเร็ว (เรียก
เหตุการณ์นี้ว่า “Barker Effect”) และ/หรือคนที่มีวิถีชีวิต
แบบอยู ่นิ ่งๆ ไม่ค่อยมีการเคลื ่อนไหวมาก คนเหล่านี ้มี
แนวโน้มที่จะมีอาการป่วย ซึ่งเป็นผลเกี่ยวเนื่องมาจากการมี
น้ำหนักตัวเกิน หรือเป็นโรคอ้วน [3] ในการคัดกรอง  ภาวะ
อ้วน [4] การวัดค่าดัชนีมวลกาย (body mass index : BMI) 
เป็นค่าที่นิยมนำมาใช้มากที่สุด เนื่องจากวัดง่าย เชื่อถือได้ 
และสะท้อนปริมาณ ไขมันในร่างกายได้ดี ซึ่งดัชนีมวลกาย 
หรือ BMI เป็นมาตรการที่ใช้ประเมินภาวะอ้วนและผอมใน
ผู ้ใหญ่ ตั ้งแต่อายุ 20 ปีขึ ้นไป โดยอาศัยความสัมพันธ์
ระหว่างน้ำหนักตัวและส่วนสูง มาเป็นตัวชี้วัดสภาวะของ
ร่างกายว่ามีความสมดุลของน้ำหนักตัวต่อส่วนสูงอยู ่ใน
เกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่   
 การวัดความสูงและชั่งน้ำหนักโดยทั่วไป ในหน่วยงาน
ราชการ  สถานศึกษา  สถานพยาบาล ที ่พักอาศัย ฯลฯ 
อุปกรณ์ในการวัดความสูงและชั่งน้ำหนักเป็นแบบสเกลวัด
โดยอ่านค่าความสูงและน้ำหนักจากสายตาของผู้วัดซึ่งอาจมี
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการอ่าน และการประมาณค่า
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อีกหนึ่งวิธีคือ การใช้เครื่องวัดความสูง และเครื่องช่ังน้ำหนัก
แบบดิจิทัล แต่มีราคาสูง 
 ปัจจุบันมีการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการ
เขียนคำสั ่งเพื ่อใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ง่ายและ
สะดวกมากขึ ้น เช ่น การนำเซนเซอร ์อ ัลตราโซนิคมา
ประยุกต์ใช้งานร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ในการวัด
ระยะห่างระหว่างรถสองคัน [5] ผลการศึกษาแสดงให้เห็นวา่ 
สามารถนำไปใช้งานจริงได้ และสามารถช่วยลดอุบัติเหตุได้,
การศึกษาประสิทธิภาพเซนเซอร์อินฟราเรดและอัลตรา
โซนิกในการประยุกต ์ใช้งานทางการแพทย์  [6] โดยนำ
ไมโครคอนโทรลเลอร์อาดุยโน่มาใช้งานร่วมกับเซนเซอร์
อินฟราเรดหรือเซนเซอร์อัลตราโซนิค ทำให้สามารถสร้าง
อุปกรณ์วัดระยะทางที่แสดงข้อมูลแบบดิจิทัล ที่สามารถ
นำมาประยุกต์ใช ้งานทางการแพทย์เพื ่อความสะดวก 
รวดเร็ววัดค่าได้โดยไม่ต้องมีการสัมผัสตัวผู้ป่วย งานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์ที ่จะทดสอบประสิทธิภาพของเซนเซอร์สอง
ชนิดในการวัดระยะทาง โดยใช้วัตถุสะท้อนคลื่นต่างชนดิกัน
และมีสีต่างกัน ผลการศึกษา พบว่า พิสัยในการวัดระยะทาง
ของเซนเซอร์อินฟราเรด อยู่ในช่วง 40-100 เซนติเมตร การ
ทำงานของเซนเซอร์ไม่ขึ้นกับอุณหภูมิ ความชื้น และความ
หนาแน่นหรือชนิดของพื้นผิวท่ีสะท้อนคลื่นแต่สีของวัตถุและ
สภาวะแสงรอบมีผลต่อความถูกต้องในการวัดระยะทาง 
สำหรับเซนเซอร์อัลตาโซนิค มีพิสัยในการวัดระยะทาง 2-
300 เซนติเมตร ประสิทธิภาพของเซนเซอร์ขึ้นกับอุณหภูมิ 
ความช้ืนและความหนาแน่นของพื้นผิวท่ีสะท้อนเสียงอัลตรา
โซนิค แต่ไม่ขึ ้นกับสีของวัตถุ ดังนั ้นเซนเซอร์อินฟราเรด
เหมาะที ่จะนำไปใช้ในการวัดความหนาของผู ้ป่วย และ
เซนเซอร์อัลตรโซนิคเหมาะที่จะนำไปใช้ในการวัดความสูง
ของสูงของผู้ป่วย 
 ธัญญารัตน์  วงศ์เก๋,ปนัสดา อวิคุณประเสริฐ และ ชยา
นนท์ อวิคุณประเสริฐ [7] การสร้างอุปกรณ์วัดความสูงแบบ
ดิจิทัลโดยใช้เซนเซอร์  อัลตราโซนิกแสดงผลผ่านจอ LCD 
ผลการศึกษาพบว่าสามารถวัดส่วนสูงและนำไปใช้งานจริงซึ่ง
วัดระยะทางได้ตั้งแต ่2-200 เซนติเมตร มีความคลาดเคลือ่น 
0.6 ถึง 1.0% เมื่อเปรียบค่าวัดความสูงจากการวัด 3 วิธีคือ 
วิธีทั่วไป วิธีที่ใช้อุปกรณ์วัดความสูงแบบดิจิทัลคู่กับฉากเรียบ 
และวิธีที่ใช้อุปกรณ์วัดความสูงแบบดิจิทัลเพียงอย่างเดียว   

 ธนว ัฒน์  จ ิรร ัตนโสภาและสนธยา  วงศ ์ม ุสา  [8] 
ออกแบบ และพัฒนาเคร ื ่องชั ่งน้ำหนักและวัดส ่วนสูง
กึ่ งอ ัตโนม ัต ิท ี ่ม ี เคร ื ่องพ ิมพ ์สล ิป  สำหร ับใช ้งานใน
สถานพยาบาลเพื่ออำนวยความสะดวกในการชั่งน้ำหนัก 
และวัดส่วนสูงของผู้ป่วยหรือบุคคลทั่วไป สามารถช่ังน้ำหนัก
ได้สูงสุด 120 กิโลกรัม โดยใช้โหลดเซลล์ และสามารถวัด
ส่วนสูงได้สูงสุด200 เซนติเมตรโดยใช้เซนเซอร์อัลตราโซนิค 
ซึ่งทำให้การวัดส่วนสูงมีความแม่นยำสูง แสดงข้อมูลผ่าน
จอแสดงผลแอลซีดี และสามารถพิมพ์ข้อมูลผ่านกระดาษ 
สลิป ควบคุมการทำงานผ่านไมโครคอนโทรเลอร์ ผลประเมนิ
ความพึงพอใจของผ ู ้ ใช ้จากการทดสอบใช ้งานจร ิงที่
โรงพยาบาลชุมชนเมืองสงขลา พบว่าค่าความพึงพอใจ
เทา่กับ 4.58 อยู่ในระดับดีมาก 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นการวัดส่วนสูงและชั่งน้ำหนัก
โดยทั่วไปนั้นต้องใช้อุปกรณ์ในการวัดแยกกันและเป็นแบบ
สเกล ซึ่งอ่านค่าจากสายตาของผู้วัดอาจมีความคลาดเคลื่อน 
การวัดด้วยอุปกรณ์ดิจิตอลที่จำหน่ายในท้องตลาดมีราคา
แพงทั้งเครื่องวัดส่วนสูงแบบดิจิตอล และเครื่องชั่งน้ำหนัก
แบบดิจิตอล และหากอยากทราบดัชนีมวลกายต้องนำค่า
น้ำหนักและค่าส่วนสูงมาคำนวณอีกครั้ง ซึ ่งในการสร้าง
เครื ่องวัดส่วนสูงและเครื ่องชั ่งน้ำหนักจากเทคโนโลยี
ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ผ่านมาเป็นการแสดงผล ค่าน้ำหนัก
และค่าส่วนสูง ด้วยจอแสดงผลแบบ LCD ต้องใช้ผู้วัดในการ
อ่านค่าและจดบันทึกผลการวัดด้วยมือ ผู้วิจัยตระหนักถึง
ความสำคัญของการศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและ
ภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ จึงสนใจสร้างระบบวัดดัชนีมวลกาย
อัตโนมัติแสดงผลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ซึ่งพัฒนาโดย
ใช้เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU ที ่มีโมดูล
ไวไฟสำหรับเชื ่อมต่ออินเตอร์เน็ตและเซนเซอร์ต ่างๆ 
สามารถอ่านค่าส่วนสูง  น้ำหนักและคำนวณค่าดัชนีมวลกาย
แสดงผลผ ่านเว ็บเบราเซอร ์จากอ ุปกรณ์ท ี ่ เช ื ่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตได้ เช่น  มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
เป็นเครื่องมือทีส่ามารถทำได้ง่าย ราคาไม่แพง  อำนวยความ
สะดวก สามารถอ่านค่าได้ด ้วยตัวผู ้ทำการวัดเอง และ
สามารถบันทึกค่าน้ำหนักและส่วนสูงจากอุปกรณ์แสดงผล
ดังกล่าวเพื่อเก็บเป็นสถิติได้ เพราะการวัดส่วนสูงและช่ัง
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น้ำหนักเพื่อวิเคราะห์ผลทางสุขภาพบางอย่างอาจต้องมีการ
วัดเพื่อเปรียบเทียบในแต่ละวัน 
 

2. ทฤษฎีและหลักการ 
2.1 ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index; BMI) 
 โดยทั่วไปการประเมินวิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโต
ในเด็กหรือการวิเคราะห์ขนาดร่างกายของผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นตัว
บ่งช้ีพื้นฐาน ภาวะโภชนาการของเด็กและสุขภาพของผู้ใหญ่
นั ้น วิธีการที่นิยมใช้มากที่สุด คือ การชั่งน้ำหนักและวัด
ส่วนสูง ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือวัดและเทคนิคการวัดที่
ถูกต้อง  เครื่องช่ังนำหนักที่เท่ียงตรงสูง เช่น เครื่องช่ังชนิดที่
ใช้ระบบคานงัด (Beam balance scale) หรือแบบ digital 
เป็นตัวเลขที่ใช้ตามโรงพยาบาลและมีสเกลบอกค่าละเอียด
เป็น 0.1 กิโลกรัม จะเหมาะสมกว่าเครื ่องชั ่งชนิดสปริง 
(Bath room scale) การชั่งน้ำหนักควรทำในขณะที่ผู้ถูกวัด
สวมเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็น ควรทำก่อนเวลาอาหาร ถ้าเป็นการ
วัดเพื่อติดตามการเจริญเติบโตหลายๆ ครั้ง ควรทำการช่ังใน
เวลาเดียวกัน อ่านค่าน้ำหนักเป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง  การ
ประเมินขนาดร่างกายเพื่อเป็นตัวบ่งช้ีภาวะสุขภาพที่นิยมใน 
ปัจจุบัน คือ ดัชนีมวลกาย (Body mass index; BMI) ซึ่งได้
จากการนำค่าน้ำหนักเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตร
ยกกำลังสอง 

 ดัชนีมวลกาย =  
น้ำหนัก(𝑘𝑔)

ส่วนสูง2(𝑚)
 (1) 

 

 การศึกษาในปัจจุบันหลายการศึกษาพบว่า คนเอเซียที่
มีดัชนีมวลกายเท่ากับคนยุโรปจะมีเปอร์เซ็นต์ของไขมันใน
ร่างกายที่ มากกว่า และเริ่มมีปัญหาสุขภาพในระดับของค่า
ดัชนีมวลกายที่ต่ำกว่า จึงมีการเสนอการแจกแจงระดับค่า
ดัชนีมวลกายสำหรับคนเอเซีย ดังนี ้
 

ดัชนีมวลกาย (kg/m2) ความหมาย 
น้อยกว่า 18.5 ผอม 
18.5 - 22.9 ปกติ 
23.0 - 24.9 ท้วม 
25.0 - 29.9 โรคอ้วน 
ตั้งแต่ 30.0 อ้วนอันตราย 

ที่มา : วรรณพมิล    บุนทยะพัธน์,2559 

 จากค่าน้ำหนักตามส่วนสูงขององค์การอนามัยโลกที่
เสนอไว้ใน Jellffe D.B., 1966.[9] ผู ้ที ่ม ีค่าดัชนีมวลกาย
ระหว่าง 19.0 – 22.9 gk/m2 เป็นช่วงที่จะทำให้เกิดปญัหา
สุขภาพน้อยท่ีสุด 
 
2.2 อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิง (Internet of Thing) 
 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต  ออฟ ธิง (Internet of Things 
, IoT) หรือ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง [10]  หมายถึง การที่สิ่ง
ต่างๆ ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ต  ทำ
ให้มนุษย์สามารถสั่งการ  ควบคุมอุปกรณ์ใช้งานอุปกรณ์
ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เช่น การสั่งเปิด-ปิด 
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า  รถยนต์  โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือ
สื ่อสาร  เครื่องใช้สำนักงาน  เครื ่องมือทางการเกษตร  
เครื ่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม  อาคาร  บ้านเรือน  
เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
เป็นต้น  โดยเทคโนโลยีนี้จะเป็นทั้งประโยชน์อย่างมหาศาล  
และความเสี่ยงไปพร้อมๆ กัน เพราะหากระบบรักษาความ
ปลอดภัยของอุปกรณ์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่ดี จะทำ
ให้ผ ู ้ไม ่ประสงค์ดีเข้ามากระทำการที ่ไม ่พึงประสงค์ต่อ
อุปกรณ์ข้อมูลสารสนเทศหรือความเป็นส่วนตัวของบุคคลได้  
ดังนั ้นการพัฒนาไปสู ่ อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิง จึงมีความ
จำเป็นต้องพัฒนามาตรการและเทคนิคในการรักษาความ
ปลอดภัยไอทีควบคู่กันไป 
 ตัวแปรสำคัญสำหรับอินเทอร์เน็ต  ออฟ ธิง ที่ใช้ใน
การสื่อสารนั้นไม่เพียงแต่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเท่านั้นแต่ยัง
มีตัวแปรอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอีก นั่นคือ เซนเซอร์ (Sensor) 
ต่างๆที่ทำให้เกิดการควบคุมแบบอัตโนมัติให้กับอุปกรณ์
เครื ่องใช้ต่างๆในเครือข่าย ตัวอย่างเซนเซอร์ ได้แก่ แสง  
อุณหภูมิ  ความดัน  เป็นต้น เซนเซอร์เหล่านี้จะมีการส่งค่า
ไปยังอุปกรณ์ในระบบให้ทำงานหรือสั่งงานอ่ืนๆ ต่อไป 
 กระแสของคำว่า อินเทอร์เน็ต  ออฟ  ธิง ได้เป็นที่
กล่าวถึงอย่างกว้างขวาง  และเริ่มมีการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆ
ให้สามารถทำงานบนแนวคิดนี้เพิ่มมากขึ้น  โดยมีการนำมา
ประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆมากขึ้น เช่น การประยุกต์ใช้ใน 
Smart  City  คือการทำให้เมืองมีอุปกรณ์ทุกอย่างที่สามารถ
ควบคุมรายงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน ็ต  หร ือการ
ประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ที ่ใช้
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อินเทอร์เน็ตควบคุมการผลิต  รวมไปถึงการเฝ้าระวังและ
การเตือนภัยต่อสุขภาพของมนุษย์  สามารถรายงานภัย
อันตรายหรือโรคภัยที่จะเกิดกับมนุษย์แบบอัตโนมัติ ในการ
พัฒนาการสื่อสารข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ใดๆนั ้น จำเป็น
จะต้องใช้โปรโตคอลในการสื ่อสารโดยเฉพาะปัจจุบันมี
โปรโตคอลที ่ได ้ร ับความนิยมอยู ่สองชนิด ได้แก่  CoAP  
Protocol  และ  MQTT  Protocol 
 
2.3 ไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMcu   
 NodeMCU คือ แพลตฟอร์มหนึ่งที่ใช้ช่วยในการสร้าง
งานทางด ้ าน  Internet of Things (IoT) ประกอบด ้วย 
Development Kit (ตัวบอร์ด) และ Firmware (Software 
บนบอร์ด) ที ่เป็น open source มีโมดูล WiFi (ESP8266) 
เป็นส่วนสำคัญที่ใช้เชื ่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต โดยโมดูล 
ESP8266 มีอยู ่ด้วยกันหลายรุ่น ซึ ่งการใช้งานมีลักษณะ
คล้ายกันไม่แตกต่างกันมากนัก NodeMCU มีลักษณะคล้าย
กับ Arduino คือ มีพอร์ต Input Output  และ buil in  มา
ในตัวสามารถเขียนโปรแกรมคอนโทรลอุปกรณ์ I/O ได้โดย
ไม่ต้องผ่านอุปกรณ์อื่นๆ และใช้โปรแกรม Arduino IDE ซึ่ง
ม ีผ ู ้พ ัฒนามาสำหร ับใช้ก ับ NodeMCU ทำให้ใช ้ภาษา 
C/C++ ในการเขียนโปรแกรมได้ ใช้งานได้   NodeMCU 
เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่สามารถควบคุมอุปกรณอ์ื่นๆตาม
ความต้องการของผู้ใช้งานได้หลากหลายชนิด โดยเฉพาะ
เรื ่องที ่เก ี ่ยวข้องกับ IoT เช่น จำลองเป็น Web Server 
ขนาดเล็ก การควบคุมการเปิด-ปิดไฟผ่านอินเตอร์เน็ต WiFi 
 

 
 

รูปที่ 1 NodeMCU Devkit  
(ท่ีมา : Pradeep,2016) 

 

 NodeMCU V.2 เป็นการนำโมดูล ESP8266-12E มา
ต ่อร ่วมกับช ิปแปลงส ัญญาณ USB เป ็น UART เบอร์  
CP2102 ของ Slilcon Lab มีสวติชเ์พื่อเข้าสู่โหมดโปรแกรม
เฟิร์มแวร์ มีขนาดเล็กทำหน้าที่ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย
ผ่านสัญญาณไวไฟ (WiFi) มีคุณสมบัติดังนี ้

1) โมดูลESP8266-12E ที่ภายในมีไมโครคอนโทรลเลอร ์
32 บิต หน่วยความจำแบบแฟลช ความจุ 4 เมกะไบต ์

2) ชิป CP2102 สำหรับแปลงสัญญาณพอร์ต USB เป็น 
UART เพื่อเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์สำหรับโปรแกรมเฟิร์มแวร์ 

3) ใช้ไฟเลี ้ยงภายนอก +5V มีวงจรควบคุมแรงดันไฟ
เลี้ยงสำหรับอุปกรณ์ 3.3V กระแสไฟฟ้าสูงสุด 800mA 

4) มีขาพอร์ต SPI สำหรับติดต่อกับ SD การ 
5) มีสวิตช์ RESET และ Flash สำหรับโปรแกรมเฟิร์ม

แวร์ใหม่ 
6) อินพุตเอาต์พุตดิจิตอล (ลอจิก 3.3V) รวม 16 ขา 
7) มีอินพุตอะนาลอก 1 ช่อง รับแรงดันไฟตรง 0 ถึง 

+1Vdc เข้าสู ่วงจรแปลงสัญญาณอะนาลอกเป็นดิจิตอล 
ความละเอียด 10 บิต 

 
2.4 อัลตร้าโซนิค เซนเซอร์ (ULTRASONIC SENSORS) 
 อัลตร้าโซนิค คือ คลื่นเสียงที่มีความถี่สูงเกิน 20,000 
Hz มากซึ ่งหูมนุษย์ไม่สามารถได้ยิน คลื ่นเสียงที ่มนุษย์
สามารถได้ยินได้ดีนั ้นจะอยู่ที ่ประมาณ 20 Hz จนถึง 15 
kHz คลื่นอัลตร้าโซนิค จะมีความถี่อยู่ที่ 20 kHz ขึ้นไป และ
ความถี่นี ้จะมีสัตว์อยู ่บางประเภทที่สามารถได้ยินได้เช่น 
ค้างคาวและ โลมา เนื่องจากค้างคาวมีดวงตาที่เล็กและออก
หากินในเวลากลางคืนทำให้ค้างคาวต้องมีสิ่งที่มาทดแทนคือ 
คลื่นอัลตร้าโซนิค ซึ่งค้างคาวจะใช้คลื่นความถี่อัลตร้าโซนิค
เพื่อใช้ระบุตำแหน่ง รูปร่าง ทิศทาง ของวัตถุที่ขวางเส้นการ
เดินทางและความเร็วในการเคลื่อนที่ของสิ่งๆนั้นได้อย่าง
แม่นยำ ด้วยหลักการสะท้อนของคลื ่นเสียงที ่ว ่า มุมตก
กระทบเท่ากับมุมสะท้อน ซึ่งค้างคาวจะเปล่งคลื่นเสียงอัลต
ร้าโซนิคออกมามีความถี่ประมาณ 24.6 kHz และใช้การ
คำนวณระยะทางและเวลาที่เสียงเดินทางไปและเดินทาง
กลับ ทำให้ค้างคาวสามารถจับตำแหน่งสิ ่งต่างๆได้อย่าง
แม่นยำแม้ในเวลากลางคืน 
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 ความถี่อัลตร้าโซนิคนั้น ที่นิยมใช้งานในเซ็นเซอร์วัด
ระยะรุ่นต่าง ๆ จะมีความถี่ที ่ประมาณ 40 kHz เพราะมี
ความยาวคลื่นสั้น ส่งผลให้คลื่นไม่แตกกระจายออกเป็นวง
กว้าง และสามารถส่งคลื่นตรงไปชนวัตถุใดๆ ได้ นอกจากนี้
ความถี่ 40 kHz ยังเป็นความถี่ที่มีระยะเดินทางเพียงพอกับ
การใช้งาน หากใช้ความถี่สูงขึ้น จะทำให้คลื่นเดินทางได้ใน
ระยะทางที่ลดลง เนื่องจากคุณสมบัติของคลื่นท่ีว่า ยิ่งคลื่นมี
ความถี่สูงมากเท่าไหร่ ความยาวคลื่นก็จะยิ่งสั้นลงดังสมการ 

v = f (v คือ ความเร็วของคลื่น , f คือ ความถี่ และ  คือ
ความยาวคลื่น) ทำให้เมื่อนำมาใช้งานจริงจะวัดระยะได้ใน
ระยะที่สั้น 
 อัลตร้าโซนิคเซนเซอร์เป็นเซนเซอร์ที่ใช้คลื่นเสียงใน
การตรวจจับตำแหน่งของวัตถุ โดยหลักการที่สำคัญของการ
วัดระยะด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิค คือการส่งคลื่นอัลตร้าโซนคิอ
อกจากตัวส่ง (Transmitter) เมื่อคลื่นวิ่งไปชนกับวัตถุ คลื่น
จะมีการสะท้อนกลับมา แล้ววิ่งกลับไปชนตัวรับ (Receiver) 
การเริ่มนับเวลาที่ส่งคลื่นออกไป จนถึงได้รับคลื่นกลับมา 
สามารถหาระยะห่างระหว่างวัตถุกับเซ็นเซอร์ได้โดยเทียบ
กับอัตราเร็วที่เสียงสามารถเดินทางในอากาศสามารถหาได้
จากสมการ (2) 
 

 v = 331 + (0.606 x T)  (2) 
 

  เมื่อ  v คือ อัตราเร็วของเสียงในอากาศ (m/s)  
  T คือ อุณหภูมิ (oC ) 
 
จากสมาการ (2) อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยทั้งปีจะอยู่ที่ 
27 องศาเซลเซียส [11] เมื่อแทนค่าอุณหภูมิสามารถคำนวณ
อัตราเร็วของเสียงในอากาศได้เป็น 347.362 m/s  
 การวัดระยะทางโดยใช้อัลตร้าโซนิคเซนเซอร์อาศัย
สมการการเคลื ่อนที ่ในแนวราบ คือ s = vt เม ื ่อ s คือ
ระยะทาง, v คือ อัตราเร็วของเสียง และ t คือเวลาที่คลื่น
เคลื่อนที่ เนื่องจากการเคลื่อนที่ของคลื่นอัลตร้า  โซนิคมีทั้ง
ไปและกลับดังนั้นระยะทางที่ได้จากการวัดดว้ยอัลตรา้     โซ
นิคเซนเซอร์จึงเป็นระยะทางสองเท่าซึ่งการวัดระยะห่างด้วย
อัลตร้าโซนิคเซนเซอร์ จึงเป็น s = vt/2 
 
 

2.5 โหลดเซลล์ (Load Cell) 
 โหลดเซลล์ เป็นระบบเซนเซอร์ที่แปลงค่าน้ำหนักทาง
กลของสิ่งของ (กรัม, กิโลกรัม) ให้เป็นปริมาณทางไฟฟ้า 
(แรงดัน, V) ซึ่งประกอบด้วย Strian gauge เป็นส่วนตัวจับ 
ซึ่งจะคอยเปลี่ยนค่าความเครียดทางกลอันเนื่องจากน้ำหนัก
ของวัตถุ เป็นค่าความต้านทานไฟฟ้า เมื ่อนำค่าความ
ต ้ านทานท ี ่ ได้ จาก Strain gauge มาต ่อ เข ้ าก ับวงจร 
Deflection Bridge ซ ึ ่ ง ต ่ อ เ ข ้ าก ั บแหล ่ งจ ่ า ยแร งดั น
กระแสตรง (DC Voltage) ก็จะสามารถหาค่าเอาท์พุตของ
น้ำหนักวัตถุที่เป็นเปลี่ยนแปลงเป็นค่าแรงดันไฟฟ้าได้ ซึ่ง
สามารถนำสัญญาณไฟฟ้าท ี ่ ได ้ ไปต ่อก ับวงจร Seven 
Segment เพื ่อแสดงผลค่าน้ำหนักออกมาเป็นตัวเลขได้  
Strain Gauges  เป ็นอุปกรณ์ที ่ เปล ี ่ยนค่าความเคร ียด 
(Strain) ที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากน้ำหนักของวัตถุ 
ซึ่งเอาท์พุตที่ได้จาก Strain Gauges คือ ค่าความต้านทานที่
เปล ี ่ยนแปลง (Ohm) โดยหล ักการทำงานของ Strain 
Gauges จะอาศัยการเปลี่ยนรูปของเส้นลวดอันเนื่องมาจาก
แรงท่ีมากระทำ ซึ่งการเปลี่ยนรูปได้นี้ จะเป็นสัดส่วนกันแรง
ที่มากระทำ ซึ่งแรงท่ีมากระทำอาจทำให้ลวดยืดออกหรือหด
เข้าหากัน โดยอาศัยความสัมพันธ์จากสมการความต้านทาน
ของเส้นลวดดังนี้ 
 

 𝑅 =
𝜌𝑙

𝐴
        (3) 

 

จากสมการที่ (3) เมื่อ R คือความต้านทานของเส้นลวด,  
คือ สัมประสิทธิ์ความต้านทานของลวดตัวนำ , l คือ ความ
ยาวของเส้นลวด และ A คือ พื้นที่หน้าตัดของเส้นลวด จาก
สมการพบว่าเมื่อเส้นลวดมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นผล
ให้เส้นลวดหดตัวหรือยืดออก ก็จะมีผลต่อค่าความต้านทาน
ของลวดตัวนำ  วงจร Defection Bridge  เป็นวงจรที ่ใช้
แปลงค่าจากค่าความต้านทาน (Ohm) เป็นค่าแรงดันไฟฟ้า 
DC โดยวงจรจะต่อเข้าค่าความต้านทานที่ได้จาก Strain 
Gauge ดังรูปที ่2 
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รูปที่ 2 การต่อ Strain Gauge เขา้กับวงจร  

Deflection Brigde 
ที่มา : ปิยดนัย  ภาชนะพรรณ,์ 2550 

 

3. ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน 
 ระบบชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงอัตโนมัติแสดงผลผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการออกแบบการทำงานของระบบ
ดังรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3 การทำงานของระบบวัดดัชนีมวลกายอัตโนมัต ิ

แสดงผลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต็ 
  
3.1 การออกแบบวงจรและสร ้างอ ุปกรณ์ว ัดด ัชนี       
มวลกาย 

เซนเซอร์อัลตราโซนิค ที่ใช้ในโครงงานวิจัยนี้ เป็นโมดลู 
Waterproof Ultrasonic Module JSN-SR04T ซึ ่งม ีพ ิสัย
ในการวัดระยะทางตั้งแต่  0.25 – 4.5 เมตร หรือ       25 – 
450 เซนติเมตร การคำนวณความสูงทำโดยวางเซนเซอร์อัล
ตราโซนิคให้สูงจากพื้นแท่นชั่งน้ำหนักที่ผู้วิจัยออกแบบ เป็น
ระยะ 225 เซนติเมตร กำหนดเป็นตัวแปรคงที่ในสมการ 
จากนั้นเซนเซอร์ อัลตราโซนิคจะวัดระยะห่างระหว่างศรีษะ
ถึงตัวเซนเซอร์กำหนดให้เป็นระยะ d และนำไปลบออกจาก 
225 เซนติเมตร ดังรูปที่ 4 

เน ื ่องจากโมดูล Waterproof Ultrasonic Module 
JSN-SR04T มีพิสัยในการวัดระยะทางตั ้งแต่ 25 – 450 
เซนติเมตร ดังนั้นอุปกรณ์สำหรับวัดส่วนสูงที่สร้างในครั้งนี้
จ ึงสามารถวัดส่วนสูงได้ตั ้งแต่ 0 – 200 เซนติเมตร ซึ่ง
เซนเซอร์จะเริ ่มอ่านค่าเมื ่อระยะห่างระหว่างศีรษะและ
ตัวเซนเซอร ์ (ระยะ d) อยู ่ห ่างก ันอย่างน้อย 25 cm   
สำหรับการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ชั่งน้ำหนักในงานวิจัย
นี้จะใช้โหลดเซลล์  (Load Cell)  ซึ่งมีย่านวัดน้ำหนักได้ช่วง 
0 ถึง 200 กิโลกรัมร่วมกับโมดูลขยายสัญญาณ HX711 
Weight Sensor ในการส่งค่าให้ Node Mcu ในรูปแบบ 
Digital 24 bits โดยใช้ไฟเลี ้ยง 2.6 - 5.5 Volt โดยการ
เชื่อมต่อ Node MCU  กับโหลดเซลล์ และ เซนเซอร์อัลตร้า
โซนิค เป็นดังรูปที่ 5 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 การออกแบบอุปกรณ์สำหรับวัดส่วนสูง 
 

 
รูปที่ 5 การเช่ือมต่อ Node MCU  กับโหลดเซลล์  

และเซนเซอร์อลัตรา้โซนิค 

225 cm 

d (cm) 

ส่วนสูง (cm) = 225 cm - d (cm)  
 

9 cm 
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 โมดูล Waterproof Ultrasonic Module JSN–SR04T 
วัดระยะด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิค โดยการส่งคลื่นอัลตร้าโซนิค 
จ ำนวนหน ึ ่ ง ออก ไปจากต ั วส ่ ง  ( Transmitter) ผ ่ าน
ขาสัญญาณ Trig  เมื่อคลื่นวิ่งไปชนกับวัตถุ คลื่นจะมีการ
สะท้อนกลับมายังตัวรับ (Receiver) ด้วยขาสัญญาณ Echo 
โดยการนับเวลาที่ส่งคลื่นออกไป จนถึงได้รับคลื่นกลับมา
สามารถหาระยะห่างระหว่างวัตถุกับเซ็นเซอร์ได้จากสมการ
หาความเร็วเสียงในอากาศ  
 

 v = 331 + (0.606 x T)  (4) 
 

แทนค่าอุณหภูมิ (T) เท่ากับ 27 องศาเซลเซียสลงใน
สมการที่ (4) คำนวณอัตราเร็วของเสียงในอากาศได้เป็น 
347.362 m/sและพิจารณาว ่า ฟ ังก ์ช ั ่น  pulseIn(pin, 
value) ที ่ใช ้ก ับโมดูล Waterproof Ultrasonic Module 
JSN-SR04T จะส่งค่ากลับมาในหน่วยไมโครวินาที (uS) จึง
คำนวณค่าความเร็วเสียงในอากาศ 347.362 m/s ให้เป็น
หน่วย cm/uS ได ้อ ัตราเร ็วของเส ียงในอากาศเท ่ากับ
0.0347362 cm/uS แต่เนื ่องจากสัญญาณเดินทางทั ้งไป 
และกลับ ด ังน ั ้นสามารถคำนวณหาระยะทางที ่ โมดูล 
Waterproof Ultrasonic Module JSN-SR04T ว ั ด ไ ด ้ ดั ง
สมการ (5) 

 

 S = 0.0173681 x t  (5) 
 

เมื่อ S = ระยะหา่งระหว่างวัตถุกบัหน้าเซ็นเซอร์       
      t = เวลาที่ได้จากขา Echo ในหน่วยไมโครวินาที 
 
3.2 การออกแบบพัฒนาระบบชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง
อัตโนมัติแสดงผลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

การออกแบบพัฒนาโปรแกรมประกอบด้วยกัน 2 ส่วน
ค ื อ  ส ่ ว น แ ร ก เ ป ็ น ก า ร เ ข ี ย น โ ป ร แ ก ร ม ค ว บ คุ ม
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Node MCU ในการรับ-ส่งค่าและ
ประมวลผลค่า BMI ส่วนที ่ 2 เป็นการสร้างหน้าเว็บเพจ
แสดงผลน้ำหนัก ส่วนสูง และค่า BMI พร้อมประมวลผล
สุขภาพเบื้องต้นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 6 การออกแบบการทำงานของระบบวัดดัชนีมวลกาย 

อัตโนมัติแสดงผลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 

จากรูปที่ 6 การเขียนโปรแกรมระบบวัดดัชนีมวลกาย
อัตโนมัติแสดงผลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เริ่มจากระบบ
รับค่าน้ำหนักและระยะ d จากผู้ใช้ โดยใช้โหลดเซลล์ และ
เซนเซอร์อัลตราโซนิค ในการรับค่าน้ำหนักและระยะ d จาก
ผู ้ใช ้ตามลำดับจากนั ้นจะส ่งค ่าน้ำหนักและส่วนสูงที่
ประมวลผลได้จากสูตร  ความสูง = 225 - d เพื่อคำนวณหา

เร่ิมต้น 

     รับค่าน้ำหนัก  

น้ำหนัก = 0 - 200 
F 

ดัชนีมวลกาย =  
น้ำหนัก

ส่วนสูง2 

T 

T 

ส่วนสูง = 225  - d 

จบการทำงาน 

แสดงค่าน้ำหนักผ่าน         
Web Browser 

     รับค่าระยะ d 

         d > 25 

แสดงค่าส่วนสูงผ่าน         
Web Browser 

F 

แสดงค่าดัชนีมวลกาย          
ผ่าน  Web Browser 
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ค่า ดัชนีมวลกาย หรือ BMI ไปแสดงผลยังเว็บ  เบราเซอร์ใน
ส่วนแสดงผลนี ้จะใช้ภาษา HTML ในการสร้างเว็บเพจ
แสดงผลน้ำหนัก  ส่วนสูง  ท่ีรับจากผู้ใช้ พร้อมท้ังคำนวณค่า
ดัชนีมวลกายและวิเคราะห์ผลสุขภาพเบื ้องต้น โดยมี    
Node MCU ทำหน้าที่เป็นเครื ่องแม่ข่าย หรือ Server ซึ่ง
หน้าเว็บเพจแสดงดังรูปที่ 7 

 
 

รูปที่ 7 หน้าเว็บเพจแสดงค่าส่วนสูง น้ำหนัก  
และดัชนีมวลกายของระบบช่ังน้ำหนักและวัดส่วนสูง

อัตโนมัติแสดงผลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 

4. ผลการทดลอง 
ผู้วิจัยได้สร้างและติดตัง้ระบบวัดดัชนีมวลกายอัตโนมตัิ

แสดงผลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังรูปที่ 8 และทำการ
ทดสอบระบบโดยอาสาสมัครชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง 
21-24 ปี จำนวน 20 คน ได้ผลการทดสอบดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 8 ระบบวัดดัชนีมวลกายอตัโนมัติแสดงผลผ่าน 

เครือข่ายอินเทอรเ์น็ต และการทดสอบใช้งาน 

4.1 การทดสอบระบบชั่งน้ำหนักโดยอาสาสมัครชาย
และหญ ิงท ี ่ ม ีอาย ุระหว ่ าง  21-24 ป ี  จำนวน 20 คน 
เปรียบเทียบกับเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล ยี่ห้อ Thai Sports 
EXEO รุ่น EB9360 ได้รูปที่ 9 

 
รูปที่ 9 ผลทดสอบชั่งน้ำหนักด้วยระบบวัดดัชนีมวลกาย

อัตโนมัติท่ีสร้างขึ้นเปรียบเทียบกับเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล 
ยี่ห้อ Thai Sports EXEO รุ่น EB9360 

 
จากรูปที่ 9 ผลการทดสอบการชั่งน้ำหนักของอาสาสมัคร 
เปรียบเทียบกับเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล ยี่ห้อ Thai Sports 
EXEO รุ่น EB9360 พบว่ามีเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างเฉลี่ย 
0.43% เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างมากที่สุดเท่ากับ 1.47% 
และเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างน้อยท่ีสุดเท่ากับ 0.00% 

4.2 การทดสอบระบบวัดส่วนสูงโดยอาสาสมัครชาย
และหญ ิงท ี ่ม ีอาย ุระหว ่าง  21-24 ป ี  จำนวน 20 คน 
เปรียบเทียบกับสเกลวัดส่วนสูงมาตรฐานสเกล 0 - 200 cm 
ยี่ห้อ magical ได้รูปที่ 10 
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รูปที่ 10 ผลทดสอบวัดส่วนสูงด้วยระบบวัดดัชนีมวลกายที่
สร้างขึ้น เปรยีบเทียบกับสเกลวดัส่วนสูงมาตรฐานสเกล  0 - 

200 cm ยี่ห้อ magical 
 

จากรูปที่ 10 ผลการทดสอบวัดส่วนสูงของอาสาสมัคร 
เปรียบเทียบกับสเกลวัดส่วนสูงมาตรฐานสเกล 0 - 200 cm 
ยี ่ห ้อ magical พบว่าม ีเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างเฉลี่ย 
1.32% เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างมากที่สุดเท่ากับ 3.02 % 
และเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างน้อยท่ีสุดเท่ากับ 0.55% 

4.3 การทดสอบอ่านค่า BMI ที่ได้จากระบบวัดดัชนี
มวลกายของอาสาสมัครชายและหญิงท่ีมีอายุระหว่าง 21-24 
ปี จำนวน 20 คน เปรียบเทียบกับการคำนวณค่า BMI ที่ได้
จากการชั่งน้ำหนักด้วยเครื่องเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล ยี่ห้อ 
Thai Sports EXEO รุ ่น EB9360 และส่วนสูงที่ว ัดได้จาก
สเกลวัดส่วนสูงมาตรฐานสเกล 0 - 200 cm ยี่ห้อ magical 
ได้รูปที่ 11 

 
รูปที่ 11 การอ่านค่า BMI ที่ได้จากระบบวัดดัชนีมวล

กายอัตโนมตัิ เปรียบเทียบกับการคำนวณค่า BMI ที่ได้จาก
อุปกรณ์วัดส่วนสูงและเครื่องช่ังน้ำหนักมาตรฐาน 

 
จากรูปที่ 11 การอ่านค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ที่ได้จาก

ระบบวัดดัชนีมวลกายอัตโนมัติเปรียบเทียบค่า ดัชนีมวลกาย 
(BMI) ที่คำนวณได้จากเครื่องชั่งน้ำหนักและสเกลวัดส่วนสูง
มาตรฐานสเกล 0 - 200 cm ย ี ่ห ้อ magical พบว่ามี
เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างเฉลี ่ย 1.96% เปอร์เซ็นต์ความ
แตกต่างมากที ่ส ุดเท่ากับ 6.32 % และเปอร์เซ็นต์ความ
แตกต่างน้อยที่สุดเท่ากับ 0.04% ในการวิเคราะห์ผลสุขภาพ
เบื้องต้นพบว่า ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ที่ได้จากระบบวัดดัชนี
มวลกาย และ ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ที่คำนวณได้จากเครื่อง
ช่ังน้ำหนักและสเกลวัดส่วนสูงมาตรฐานวิเคราะห์ผลสุขภาพ
อยู ่ในช่วงการวิเคราะห์เดียวกันทำให้การวิเคราะห์ผล
สุขภาพเบื้องต้นได้ผลเหมือนกัน 

 
4.4 การทดสอบเว็บเบราเซอร์แสดงผลค่าน้ำหนัก ส่วนสูง 
และคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) พร้อมวิเคราะห์ผล
สุขภาพเบื้องต้น 
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบเว็บเบราเซอร์แสดงผลคา่น้ำหนัก  
ส่วนสูง  และคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) พร้อมวิเคราะห์
ผลสุขภาพเบื้องต้นผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 

เว็บเบราเซอร์ น้ำหนัก ส่วนสูง BMI วิเคราะห์
สุขภาพ 

Internet 
Explorer 11 

✓ ✓ ✓ ✓ 

google chrome ✓ ✓ ✓ ✓ 

Mozilla Firefox ✓ ✓ ✓ ✓ 

Opera ✓ ✓ ✓ ✓ 

Safari ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
จากตารางที่  2 แสดงผลและการทำงานบนเว็บ

เบราว์เซอร์ พบว่าการทดสอบการแสดงผลน้ำหนัก  ส่วนสูง 
ดัชนีมวลกาย(BMI) และ การวิเคราะห์สุขภาพเบื้องต้น กับ
เว็บเบราว์เซอร์แต่ละประเภทด้วยคอมพิวเตอร์  โทรศัพท์มือ 
และ แท็บเล็ต สามารถแสดงผลได้ดีกับทุกเว็บเบราว์เซอร์ 

 
4.5 วิเคราะห์เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของค่าส่วนสูง 

น้ำหนัก และ ดัชนีมวลกาย (BMI) ระหว่างระบบวัดดัชนีมวล
กายอัตโนมัติแสดงผลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กับอุปกรณ์
ช่ังน้ำหนักและวัดส่วนสูงมาตรฐาน ได้ดังรูปที่ 12 

 
รูปที่ 12 เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของค่าส่วนสูง  น้ำหนัก 
และ ดัชนีมวลกาย (BMI) ระหว่างระบบวัดดัชนีมวลกาย
แสดงผลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กับอุปกรณ์ชั่งน้ำหนัก
และวัดส่วนสูงมาตรฐาน 
 

จากรูปที่ 12 เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของค่าส่วนสูง  
น้ำหนัก และ ดัชนีมวลกาย (BMI) ระหว่างระบบวัดดัชนีมวล
กายอัตโนมัติแสดงผลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กับอุปกรณ์
ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงมาตรฐาน พบว่า การชั่งน้ำหนัก
ของระบบมีเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างจากเครื่องชั่งมาตรฐาน

น้อยที่สุด และการอ่านค่าดัชนีมวลกายจากระบบวัดดัชนี
มวลกายอัตโนมัติแสดงผลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน ็ตมี
เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างมากที่สุดเมื่อเทียบกับการคำนวณ
ด้วยมือจากเครื่องช่ังน้ำหนักและสเกลวัดส่วนสูงมาตรฐาน   

 

5. สรุปผลและอภิปรายผล 
จากผลการทดสอบระบบวัดดัชนีมวลกายอัตโนมัติ

แสดงผลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยอาสาสมัครชายและ
หญิงท่ีมีอายุระหว่าง 21-24 ปี จำนวน 20 คน พบว่า ระบบ
สามารถวัดระยะส่วนสูงได้ตั ้งแต่  0 - 200  เซนติเมตรมี
เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างโดยเฉลี่ย 1.32% เมื่อเปรียบเทียบ
ค่าความสูงที่วัดได้จากสเกลวัดส่วนสูงมาตรฐานสเกล 0 - 
200 cm ซื่งเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างนี้อาจมาจากอุณหภูมิ
ของห้องทีใช้ขณะทดลองมีค่าแปรผันตามสภาพอากาศ
เนื่องจากประสิทธิภาพของเซนเซอร์ขึ้นกับอุณหภมูิ ความช้ืน
และความหนาแน่นของพื้นผิวที่สะท้อน [6] สำหรับการวัด
น้ำหนักของระบบเปรียบเทียบค่าน้ำหนักที่วัดได้จากเครื่อง
ช่ังน้ำหนักดิจิตอล ยี่ห้อ Thai Sports EXEO รุ่น EB9360 มี
เปอร ์เซ็นต์ความแตกต่างโดยเฉลี ่ย 0.43% และระบบ
สามารถแสดงผลค่าน้ำหนัก  ส่วนสูง  และคำนวณค่าดัชนี
มวลกาย (BMI)  พร้อมวิเคราะห์ผลสุขภาพเบื้องต้น ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ โดยผลการอ่านค่า BMI ที่ได้จาก
ระบบ เปรียบเทียบกับการคำนวณค่า BMI ที่ได้จากการช่ัง
น้ำหนัก และวัดส่วนสูงที่วัดได้จากเครื่องมือมาตรฐานที่วัด
ทั ่วไปมีเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างโดยเฉลี ่ย 2.50% โดย
สามารถวิเคราะห์ผลสุขภาพอยู่ในช่วงการวิเคราะห์เดียวกัน
ทำให้การวิเคราะห์ผลสุขภาพเบื้องต้นได้ผลเช่นเดียวกัน 

ระบบวัดดัชนีมวลกายอัตโนมัติแสดงผลผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตสามารถแสดงผลน้ำหนัก  ส่วนสูง ค่าดัชนีมวล
กาย (BMI) และวิเคราะห์ผลสุขภาพเบื้องต้นผ่านเครือข่าย
อินเทอร ์ เน ็ตด ้วยเว ็บเบราเซอร์ แต ่ละประเภทจาก
คอมพิวเตอร์  โทรศัพท์มือ และ แท็บเล็ต ซึ่งสะดวกในการ
อ่านค่าเพราะการแสดงผลขึ้นอยู่กับขนาดของอุปกรณ์ที่ใช้
งานอินเตอร์เน็ต  ในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้วัดส่วนสูงในครั้งนี้ 
ได้แก่เซนเซอร์อัลตราโซนิค นอกจากมีความคลาดเคลื่อน
จากเนื่องมาจากอุณหภูมิที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีความ
คลาดเคลื่อนเนื่องจากลักษณะของทรงผมหรือเส้นผมที่ไม่
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เรียบส่งผลให้การสะท้อนคลื ่นเสียงไม่ดี  การเพิ ่มความ
ถูกต้อง ของการวัดค่าความสูงทำได้โดยใช้ร่วมกับการวัดโดย
วิธีทั ่วไป คือการใช้ ฉากเรียบร่วมกับอุปกรณ์วัดความสูง 
เนื่องจากในขณะที่ฉากเรียบสัมผัสกับศีรษะของอาสาสมัคร
และสามารถสะท้อนคลื่นเสียงความถี ่ส ูงที ่ปล่อยมาจาก
เซนเซอร์ได้ดีกว่า 

 

6. ข้อเสนอแนะ 
ระบบวัดดัชนีมวลกายอัตโนมัติแสดงผลผ่านเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตที่ผู้วิจัยออกแบบและสร้างในครั้งนี้ เป็นระบบท่ี
สามารถรายงานผลได้ทันที และตลอดเวลาอินเทอร์เน็ต 
หรือ การรายงานผลแบบ Real Time จากเซนเซอร์ที่ผู้วจิัย
ติดตั้งเข้าไปในระบบ หากต้องการสถิติเพื่อวิเคราะห์สุขภาพ
อื่นๆ ผู้วัด/ผู้ทำการวัด ต้องจดบันทึกเองในกระดาษ สมุด 
หรือการจับภาพนิ่งบนอุปกรณ์ที่ใช้งานเพื่อบันทึกเป็นไฟล์
ภาพ  สามารถนำระบบไปประยุกต์โดยเพิ่มการจัดเก็บข้อมูล
ผ่านโมดูลบันทึกข้อมูลหรือ SD card ได้ หรืออาจเพิ่มการส่ง
ข้อมูลเพื ่อไปเก็บยังเว็บไซต์ที ่ทำเป็นฐานข้อมูลไว้เพื่อ
แสดงผลสถิติ น้ำหนัก  ส่วนสูง ในช่วงเวลาที่กำหนด 
 

7. กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณทุนสนับสนุนการวิจัยนี้จากสถาบันวิจัย
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาชนิดของตัวประสานที่เหมาะสมในการผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกยูคาลิปตัส โดยใช้กากน้ำตาล 
ข้าวเหนียวกวน ดินเหนียว ผักตบชวาและแป้งเปียกเป็นตัวประสานในอัตราส่วนต่างๆ การขึ้นรูปถ่านอัดแท่งใช้วิธีการอดัเย็น 
โดยใช้เครื่องอัดแท่งแบบลูกสูบ และทดสอบคุณสมบัติของถ่านอัดแท่งตามมาตรฐาน  American Society for Testing and 
Materials (ASTM) ผลการศึกษาพบว่าตัวประสานที่เหมาะสมในการผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกยูคาลิปตัส คือ แป้งเปียกใน
อัตราส่วน 1.5:10 โดยน้ำหนัก ซึ่งมีความชื้น ปริมาณเถ้า ปริมาณสารระเหย ปริมาณคาร์บอนคงตัว 7.01, 5.30, 6.08 และ 
81.58%  ตามลำดับ ค่าพลังงานความร้อน  4,833.6 cal/g  ซึ่งใกล้เคียงกับค่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีกำหนด นอกจากนี้
ยังมีค่าดัชนีการแตกร่วนอยู่ในช่วงที่เหมาะสมต่อการขนส่ง กล่าวคือค่าดัชนีการแตกร่วนเท่ากับ 0.58 ดังนั้นแป้งเปียกจึงเป็น
ตัวประสานเหมาะแก่การนำไปใช้งานการทำถ่านอัดแท่งจากเปลือกยูคาลิปตัส 

 
คำสำคัญ: ถ่านอัดแท่ง, ตัวประสาน,  เปลือกยูคาลิปตัส 

 
ABSTRACT 

This research was aimed to optimize binder for the production of charcoal briquettes from eucalyptus 
bark.  The variations of binders such as molasses, rice stick, clay, water hyacinth and cassava starch were 
studied. The forming briquettes were cold pressed using piston press. The properties of charcoal briquettes 
were analyzed according to American Society for Testing and Materials (ASTM) standard. The results showed 
that the optimum binder for the production of charcoal briquettes from eucalyptus bark is cassava starch 
at a ratio of 1.5:10 by weight. At this condition, results revealed that the moisture, amounts of ash, amounts 
of volatile, amounts of fixed carbon and amounts of energy value were 7. 01% , 5. 30% , 6. 08% , 81. 58% , 
4,833.6±19.11 cal/g, respectively.  Moreover, the shatter index value was 0.58 which is in the range of the 
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optimum binder for transportation. Therefore, the optimum binder for charcoal briquettes production form 
eucalyptus bark is cassava starch. 

 
Keywords: Charcoal briquettes, Binder, Eucalyptus bark 
 

1. บทนำ 
ปัจจุบัน การตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมคีณุคา่ 

และเกิดประโยชน์สูงสุดโดยการนำทรัพยากรที ่เหลือใช้
กลับมาแปรสภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์แทนการทิ้งเป็นขยะ 
หรือปล่อยให้เน่าเปื่อยย่อยสลายไปตามธรรมชาติ ประเทศ
ไทยมีการปลูกต้นไม้ที ่สร ้างรายได้ให้กับประเทศอย่าง
หลากหลาย เช่น การปลูกยูคาลิปตัสเพื่อส่งออก โดยผลิตได้ 
400-800 ตันต่อไร่ การผลิตดังกล่าวทำให้มีส่วนที่เหลือใช้  
ได้แก่ เปลือกยูคาลิปตัส เศษไม้ เป็นต้น ซึ่งส่วนที่เหลือใช้นี้
เหมาะที่จะนำมาใช้ประโยชน์ เช่น การทำปุ๋ยหรือการทำ
ถ่านอัดแท่ง [1]  

ปัจจุบันถ่านอัดแท่งเป็นแหล่งพลังงานความร้อนอีก
แบบหน่ึงที่ได้รับความนิยม ถ่านอัดแท่งสามารถทดแทนถ่าน
จากป่าไม้ธรรมชาติได้ดี และสนองนโยบายการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถผลิตจากวัสดุธรรมชาติ
อื่นๆ ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรได้ เช่น ถ่านอัดแท่ง
จากขี้เลื่อย [2] ถ่านอัดแท่งจากกะลามะพร้าว [3] ถ่านอัด
แท่งจากไม้ยางพารา [4] เป็นต้น ถ่านอัดแท่งได้รับความ
นิยมใช้ในภัตตาคาร ร้านอาหาร เนื่องจากให้พลังงานสูง ไม่มี
ควัน ไม่แตกประทุ และประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าถ่านไม้ทั่วไป 
[5] ประเทศไทยมีการผลิตถ่านอัดแท่งเพื่อใช้ในประเทศร้อย
ละ 60 และส่งออกต่างประเทศ ร้อยละ 40 ได้แก่ ญี่ปุ่น 
เกาหลีใต้ ฮ่องกง และมาเลเซีย  แนวโน้มของตลาดถ่านอัด
แท่งในอนาคตทั ้งภายในและภายนอกประเทศสูงขึ้น
เนื่องจากมีความต้องการบริโภคอาหารประเภทปิ้ง ย่าง [6] 
ในการส่งออก ถ่านอัดแท่งต้องมีความคงรูปดี ไม่แตกหัก 
ง่ายต่อการขนส่ง ซึ ่งขึ ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ตัว
ประสาน [2,7] และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เป็นต้น 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะนำเปลือกยูคา
ลิปตัสมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตถ่านอัดแท่ง โดยศึกษาตัว
ประสานที่เหมาะสมในการผลิตถ่านอัดแท่ง เพื่อให้ได้ถ่าน
อัดแท่งที่มีคุณภาพดี ไม่แตกหักง่าย และมีคุณสมบัติตาม

มาตรฐานของเชื ้อเพลิงอัดแท่ง นอกจากนี ้ยังนำไปเป็น
แบบอย่างส่งเสริมและสนับสนุนการตัดสินใจให้มีการผลิต
เชื้อเพลิงอัดแท่งใช้เองภายในครัวเรือนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงหรือจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ชุมชนท้องถิ่นที่
มีศักยภาพในการผลิตต่อไป 
 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 ถ่านอัดแท่ง 

ถ่านอัดแท่ง (charcoal briquettes) คือผลิตภัณฑ์ที่
ได ้จากการนำวัตถุด ิบธรรมชาติ พวกเศษไม้ ท ่อนไม้  
กะลามะพร้าว กะลาปาล์ม ซังข้าวโพดมาเผาจนเป็นถ่าน 
นำมาบดเป็นผงหรือเม็ดแล้วอัดเป็นแท่งตามรูปทรงที่
ต้องการ หรือนำวัตถุดิบธรรมชาติ พวกแกลบ ขี้เลื่อย มาอัด
เป็นรูปทรงท่ีต้องการแล้วนำมาเผาเป็นถ่าน [8]  

 
2.2 การอัดแท่งถ่าน 

การอัดถ่านแท่งเป็นกระบวนการในการเปลี่ยนวัตถุดิบ
ให้เป็นแท่งๆ โดยใช้เครื่องอัดแท่ง วิธีการอัดแท่งแบง่ได้เป็น 
2 วิธี [9] ดังนี ้

1) การอัดแบบใช้ความร้อนและแรงดันสูง  
2) การอัดแบบไม่ใช้ความร้อนโดยใช้แรงอัดและ

อุณหภูมิระหว่างการอัดต่ำ กระบวนการอัดแท่งอาจใช้ตัว
ประสานหรือไม่ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบท่ีนำมาใช้ในการอัด [2,10] 
 
2.3 ตัวประสาน ( Binder) 

วัสดุที่ใช้เป็นตัวประสานมีหลายชนิด ได้แก่ น้ำแป้ง
เปียก ดินเหนียว กากน้ำตาล ผักตบชวา มูลสัตว์ ยางไม้ 
น ้ ำม ันด ิบ  และผล ิตภ ัณฑ ์จากป ิ โตร เล ี ยม  [11-12]  
ตัวประสานแต่ละชนิดมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันดัง
แสดงในตารางที่ 1 [13-14]  
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ตารางที่ 1 ข้อดีข้อเสียของตัวประสานแตล่ะชนิดทีส่ามารถ
เผาไหมไ้ด้และไม่สามารถเผาไหมไ้ด้ 
 

ชนิดของตัว
ประสาน 

ข้อดี ข้อเสีย 

ตัวประสานที่
สามารถเผาไหม้ได้ 

1.หาง่าย 
2.ราคาถูก 
3.ไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการเผา 
4.ให้ค่าพลังงาน
ความร้อนสูง 

1.มีปริมาณเถ้า 
2.การแตกปะทุ
ขณะติดไฟ 
3.มีกลิ่นและควัน
มาก 

ตัวประสานที่ไม่
สามารถเผาไหม้ได้ 

1.สามารถยึดเกาะ
ได้ดี 
2.หาง่าย 
 

1.ค่าพลังงานความ
ร้อนต่ำ 
2.ราคาแพง 
3.การติดไฟไม่ดี 
4.การเผาไหม้ช้า 

 
2.4 คุณสมบัติของถ่านอัดแท่ง  

การประเมินคุณภาพและคุณสมบัติของถ่านอัดแท่งจะ
ใช้องค์ประกอบสำคัญของถ่านเป็นหลักในการประเมิน
คุณภาพ [15] คือ ปริมาณความชื้น (Moisture Content) 
ปร ิมาณเถ้า (Ash Content) สารที ่ระเหยได้ (Volatile 
Matters) คาร์บอนเสถียร (Fixed Carbon) ค่าความร้อน 
(Calorific Value or Heating Value)  
 
3. วัสดุและวิธีการทดลอง 
3.1 การเตรียมวัตถุดิบ 

การเตรียมผงถ่าน 
เผาเปลือกยูคาลิปตัสในเตาเผาแบบหลุมจนเป็นถ่าน 

นำถ่านที่ได้ไปตากแดดให้แห้ง แล้วนำไปบดด้วยเครื่องบด
จนละเอียดเก็บในถุงพลาสติก เพื่อใช้ในการผสมวัตถุดิบ
ขั้นตอนต่อไป 

การเตรียมตัวประสาน 
1) กากน้ำตาล ได้จาก เกษตรและสหกรณ์ จังหวัด

สิงห์บุรี  
2) ข้าวเหนียวกวน นำข้าวเหนียวดิบมาบดละเอียดให้

เป็นผงแป้ง นำมาร่อนผ่านตะแกรง 850 ไมโครเมตร ผสมผง
แป้งกับน้ำร้อน เคี่ยวให้เหนียวคล้ายกาว 

3) ดินเหนียว ได้จากแหล่งธรรมชาตินำไปตากแดดให้
แห้ง ตำให้ละเอียด ร่อนผ่านตะแกรง 850 ไมโครเมตร  

4) ผักตบชวา ได้จาก หมู ่ 3 ตำบลสระแจง อำเภอ
บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี หั่นให้มีขนาดเล็กและนำไปตาก
แดดจนแห้ง นำเข้าเครื่องบดละเอียด  

5) แป้งเปียก ใช้แป้งมันสำปะหลังยี่ห้อเหรียญทอง
คู่ผสมกับน้ำร้อน เคี่ยวให้เหนียวคล้ายกาว   

 
3.2 การผสมวัตถุดิบกับตัวประสาน 

นำผงถ่านข้อ 3.1 ผสมกับตัวประสาน ตามสัดส่วนดัง
ตารางที่ 2 คลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วนำเข้าเครื ่องอัดแท่ง
ต่อไป (รูปที่ 1) 

 
ตารางที่ 2 สัดส่วนของวัตถุดิบในการผลิตถ่านอัดแท่งจาก
เปลือกยูคาลิปตสัที่มีตัวประสานในอัตราส่วนต่างกัน 

 
 

 

ชนิดของ
ตัว

ประสาน 

ปริมาณตัว
ประสาน
(กิโลกรัม) 

ปริมาณถ่าน
(กิโลกรัม) 

ปริมาณน้ำ 
(มิลลิลิตร) 

 
กากนำ้ตาล 

3.0 10 120 

3.5 10 120 

4.0 10 120 

 
ข้าวเหนยีว

กวน 

0.5 10 250 

1.0 10 250 

1.5 10 250 

 
แป้งเปียก 

0.5 10 250 

1.0 10 250 

1.5 10 250 

 
ดินเหนียว 

0.5 10 250 

1.0 10 250 

1.5 10 250 

 
ผักตบชวา 

2 10 250 

2.5 10 250 

3 10 250 
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รูปที่ 1 เครื่องอัดถ่านแท่งแบบลูกสูบ 
 
3.3 การอัดแท่งด้วยเคร่ืองอัดแบบลูกสูบ  

นำส่วนผสมที่ได้ในหัวข้อ 3.2 ใส่ในแม่พิมพข์องเครื่อง
อัดแท่งแบบลูกสูบ 4 ครั้ง โดยแท่งถ่านมีขนาดความสูง 5.5 
เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร นำแท่งถ่านท่ีได้
ตากแดด 3-5 วัน แล้ววิเคราะหค์ุณสมบัติทางกายภาพและ
เคม ี

 
3.4 การวิเคราะห์คุณสมบัติด้านกายภาพและเคมีของ
ถ่านอัดแท่ง 

วิเคราะห์ความชื้น (% Moisture) ตามวิธีมาตรฐาน 
ASTMD 3173 ว ิเคราะห์ปร ิมาณเถ้า (% Ash) ตามวิธี
มาตรฐาน ASTMD 3174 ว ิเคราะห์การหาปริมาณสาร
ระเหย (% Volatile Matter) ตามวิธ ีมาตรฐาน ASTMD 
3175 วิเคราะห์การหาปริมาณคาร์บอนคงตัว (% Fixed 
Carbon) ตามวิธีมาตรฐาน ASTMD 3172 วิเคราะห์การหา
ค ่าความร ้อน (% Heating Value)  ตามว ิธ ีมาตรฐาน 
ASTMD 5865 วิเคราะห์ค่าดัชนีการแตกร่วน (%Shatter 
index)  ตามว ิธ ีมาตรฐาน  Drop Shatter Test ASTMD 
3038 [16] และวิเคราะห์สถิติความแตกต่างของตัวประสาน
ด้วย Duncant’s Multiple Range Test (DMRT) 

 
 
 
 
 
 

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
4.1 คุณสมบัติทางด้านกายภาพของถ่านอัดแท่งจาก
เปลือกยูคาลิปตัส 
 การอัดแท่งแบบลูกสูบและอัดเย็นของเปลือกยูคา
ลิปตัสและตัวประสานกากน้ำตาล ข้าวเหนียวกวน ดิน
เหนียว ผักตบชวา และแป้งเปียก ด้วยอัตราส่วนผสมทั้ง 15 
สูตร พบว่าทุกสูตรสามารถขึ้นรูปถ่านอัดแท่งได้ (รูปที่ 2) 
เมื่อนำไปตากแดดในช่วงระยะเวลา 3-5 วัน ถ่านอัดแทง่ที่มี
การดูดซับน้ำไว้ในการอัดแท่งจะมีการคายน้ำที่มีอยู่ออกไป 
ส่งผลทำให้ถ่านอัดแท่งมีการแตกร้าวเพียงเล็กน้อย ในถ่าน
อัดแท่งที่มีตัวประสานเป็นกากน้ำตาล และผักตบชวา ส่วน
สูตรที่มีข้าวเหนียวกวน ดินเหนียว และแป้งเปียก ไม่มีการ
แตกร้าว เนื่องจากตัวประสานที่นำมาอัดแท่งมีลักษณะเป็น
ผงละเอียดจึงสามารถข้ึนรูปและยึดเกาะกันได้ดี 

 

รูปที่ 2 แท่งถ่านเปลือกยูคาลิปตัสตัวประสาน 
(ก) กากน้ำตาล   (ข) ข้าวเหนียวกวน   (ค) ดินเหนียว  

(ง) ผักตบชวา   และ (จ) แป้งเปียก  

4.2 คุณสมบัติทางเคมีของถ่านอัดแท่งจากเปลือกยูคา
ลิปตัส  

4.2.1 ปริมาณความช้ืน  
ผลการศึกษาปริมาณความชื ้นของถ่านอัดแท่งจาก

เปลือกยูคาลิปตัสดังในตารางที่ 3 พบว่า ถ่านอัดแท่งที่มี
กากน้ำตาลเป็นตัวประสานในอัตราส่วน 3.0:10, 3.5:10 
และ 4.0:10 มีแนวโน้มของความช้ืนเพิ่มขึ้นจาก 8.61% เป็น 
10.55% ถ่านอัดแท่งที่มีข้าวเหนียวกวนเป็นตัวประสานใน
อัตราส ่วน 0.5:10, 1.0:10 และ 1.5:10 มีความชื ้นอยู่
ระหว่าง 6.29 - 6.84% ถ่านอัดแท่งที่มีดินเหนียวเป็นตัว
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ประสานในอัตราส่วน 0.5:10, 1.0:10 และ1.5:10 ความช้ืน
ลดลงจาก 3.39% เป็น 2.58% ถ่านอัดแท่งที่มีผักตบชวา
เป็นตัวประสานในอัตราส่วน 2.0:10, 2.5:10 และ 3.0:10 
ความช้ืนลดลงจาก 5.25% เป็น 2.81% ถ่านอัดแท่งที่มีแป้ง
เปียกเป็นตัวประสานในอัตราส่วน 0.5:10, 1.0:10 และ 
1.5:10 ความชื้นเพิ่มขึ้นจาก 5.83% เป็น 7.02% จะเห็นได้
ว่าถ่านอัดแท่งมีความชื้นตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
กำหนดไว้กล่าวคือไม่เกิน 10%  ได้แก่ ถ่านอัดแท่งที ่มี
กากน้ำตาล (3.0:10) ข้าวเหนียวกวน ดินเหนียว ผักตบชวา 
และแป้งเป ียกเป ็นต ัวประสาน ส ่วนถ ่านอ ัดแท่งที ่มี
กากน้ำตาลเป็นตัวประสาน มีปริมาณความช้ืนเกินมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนกำหนด ได้แก่ถ่านอัดแท่งที่มีกากน้ำตาล
เป ็นต ัวประสานอัตราส ่วน 3.5:10 และ 4.0:10 ความ
แตกต่างความชื้นของถ่านอัดแท่งจากเปลือกยูคาลิปตัส โดย
ใช้วิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% พบว่าถ่านอัดแท่งที่
มีดินเหนียวและผักตบชวาเป็นตัวประสานในอัตราส่วนของ
ดินเหนียวต่อถ่าน 1.0:10 และ 1.5:10 อัตราส ่วนของ
ผักตบชวาต่อถ่าน 2.5:10 และ 3.0:10  มีค ่าเฉลี ่ยของ
ความชื้นไม่แตกต่างกัน ถ่านอัดแท่งที่มีข้าวเหนียวกวนและ
แป้งเปียกเป็นตัวประสานในอัตราส่วนของข้าวเหนียวกวน
ต่อถ่าน 0.5:10 และ 1.5:10 อัตราส่วนของแป้งเปียกต่อถ่าน 
0.5:10 และ 1.0:10 มีค่าเฉลี่ยของความชื้นไม่แตกต่างกัน 
ถ่านอัดแท่งที่มีกากน้ำตาลเป็นตัวประสานในอัตราส่วนของ
กากน้ำตาลต่อถ่าน 3.5:10 และ 4.0:10 มีค่าเฉลี ่ยของ
ความช้ืนไม่แตกต่างกัน ปริมาณความช้ืนจะส่งผลต่อคุณภาพ
ของถ่านอัดแท่ง หากความชื้นน้อยจะมีความสามารถจุดติด
ไฟได้สูง [17] ในทางตรงกันข้ามจากการศึกษางานวิจัยของ 
ธนาพลและคณะ [18] ได้ทำการศึกษาเชื้อเพลิงอัดแท่งจาก
ทางมะพร้าวแห้งป่น โดยมีกากน้ำตาลและน้ำแป้งมัน
สำปะหลังเป็นตัวประสานโดยการเพิ่มอัตราส่วนของตัว
ประสาน พบว่ากากน้ำตาลและน้ำแป้งมันสำปะหลังมีการ
ยึดเกาะกันได้ดี แต่มีความชื้นสูง ทำให้เชื้อเพลิงอัดแท่งมี
ปริมาณควันเกิดขึ ้นในขณะจุดติดไฟ เนื ่องจากมีปริมาณ
ความช้ืนมาก 

 

 

ตารางที่ 3 ความช้ืนของถ่านอัดแท่งจากเปลือกยูคาลิปตสัที่
มีตัวประสานในอัตราส่วนต่างกัน 

ชนิดตัวประสาน 
อัตราส่วน 

(ตัวประสาน : ถ่าน) 
ความชื้น (%) ± SD 

กากนำ้ตาล 

3.0:10 8.61g ± 0.68 

3.5:10 10.55h ± 0.54 

4.0:10 10.24h ± 0.37 

ข้าวเหนยีวกวน 

0.5:10 6.29d ± 0.11 

1.0:10 6.84e ± 0.09 

1.5:10 6.36d ± 0.07 

ดินเหนียว 

0.5:10 3.38b ± 0.01 

1.0:10 3.10a ± 0.05 

1.5:10 2.57a ± 0.13 

ผักตบชวา 

2.0:10 5.24c ± 0.67 

2.5:10 2.81a ± 0.09 

3.0:10 2.81a ± 0.08 

แป้งเปียก 

0.5:10 5.83d ± 0.28 

1.0:10 5.93d ± 0.15 

1.5:10 7.01f ± 0.06 

 
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยในคอลมัน์เดยีวกันท่ีตามด้วยอักษร
เหมือนกัน หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT  
 

4.2.2 ปริมาณเถ้า  
จากการศึกษาปริมาณเถ้าของถ่านอัดแท่งจากเปลือกยู

คาลิปตัส (ตารางที่ 4) ผลการทดลองพบว่า ถ่านอัดแท่งที่มี
กากน้ำตาลเป็นตัวประสานในอัตราส่วนของกากน้ำตาลต่อ
ถ่าน 3.0:10, 3.5:10 และ 4.0:10 มีปริมาณเถ้าอยู่ระหว่าง 
15.52 - 16.32% ถ่านอัดแท่งที่มีข้าวเหนียวกวนเป็นตัว
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ประสานในอัตราส่วนของข้าวเหนียวกวนต่อถ่าน 0.5:10, 
1.0:10 และ 1.5:10 มีแนวโน้มของปริมาณเถ้าเพิ่มขึ้นจาก 
12.42% เป็น 13.47% ถ่านอัดแท่งที่มีดินเหนียวเป็นตัว
ประสานในอัตราส่วนของดินเหนียวต่อถ่าน 0.5:10, 1.0:10 
และ 1.5:10 มีแนวโน้มของปริมาณเถ้าอยู่ระหว่าง 24.29 -
28.95% ถ่านอัดแท่งที ่ม ีผ ักตบชวาเป็นตัวประสานใน
อัตราส ่วนของผ ักตบชวาต่อถ่าน 2.0:10, 2.5:10 และ 
3.0:10 มีปริมาณเถ้าอยู่ระหว่าง 15.42 - 16.59% ถ่านอัด
แท่งที่มีแป้งเปียกเป็นตัวประสานในอัตราส่วนของแป้งเปียก
ต่อถ่าน 0.5:10, 1.0:10 และ 1.5:10 มีแนวโน้มของปริมาณ
เถ้าเพิ่มขึ้นจาก 3.72% เป็น 5.30% ความแตกต่างทางสถิติ
ของปริมาณความเถ้าของถ่านอัดแท่งจากเปลือกยูคาลิปตัส
โดยมีตัวประสานชนิดต่างๆ  โดย DMRT ที ่ระดับความ
เชื ่อมั ่น 95% พบว่า ถ่านอัดแท่งที ่มีข้าวเหนียวกวนตัว
ประสานในอัตราส่วนของข้าวเหนียวกวนต่อถ่าน 1.0:10 
และ 1.5:10 มีค่าเฉลี่ยของปริมาณเถ้าไม่แตกต่างกัน ถ่าน
อัดแท่งที่มีกากน้ำตาลและผักตบชวาเป็นตัวประสานใน
อัตราส่วนของกากน้ำตาลต่อถ่าน 3.5:10 และอัตราส่วนของ
ผักตบชวาต่อถ่าน 2.5:10 มีค่าเฉลี ่ยของปริมาณเถ้าไม่
แตกต่างกัน ถ่านอัดแท่งที่มีกากน้ำตาลและผักตบชวาเป็น
ตัวประสานในอัตราส่วนกากน้ำตาลต่อถ่าน 4.0:10 และ
อัตราส่วนของผักตบชวาต่อถ่าน 3.0:10 มีค่าเฉลี ่ยของ
ปริมาณเถ้าไม่แตกต่างกัน ถ่านอัดแท่งในอัตราส่วนที่เหลือมี
ปริมาณเถ้าแตกต่างกัน จากตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่าถ่านอัด
แท่งที่มีแป้งเปียกเป็นตัวประสานมีค่าปริมาณเถ้าเป็นไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่กำหนด (น้อยกว่า 8%)  ส่วน
ถ่านอัดแท่งที่มีกากน้ำตาล ข้าวเหนียวกวน ดินเหนียว และ
ผักตบชวาเป็นตัวประสาน มีค่าปริมาณเถ้าเกินมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่กำหนด ทั้งนี ้อาจเนื่องจากตัวประสาน
สามารถเผาไหม้ได้และมีสารอนินทรีย์มากจึงทำให้มีปริมาณ
เถ้าเพิ่มมากขึ้น [19] ซึ ่งสอดคล้องกับรายงานของนิพนธ์ 
และธรพร [10]  ที่ผลิตถ่านจากผักตบชวา โดยใช้แป้งมัน
สำปะหลัง กากมันสำปะหลังและกากน้ำตาลเป็นตัวประสาน 
ในทางตรงข้ามจากรายงานของบริสุทธิ์ (2552) [20]  ที่ทำ
การผลิตเช้ือเพลิงโดยเทคโนโลยีการทำ pellet จากเปลือกยู
คาลิปตัสและของเหลือทิ้งจากชีวมวล พบว่ามีปริมาณเถ้า
น้อย เนื่องจากไม่มีการใช้ตัวประสานในการผลิตเชื้อเพลิง 

อัดแท่ง ปริมาณเถ้าที่เกิดขึ้นนอกจากจะขึ้นอยู่กับชนิดของ
ตัวประสานแล้วยังขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่นำมาผลิตเชื้อเพลิงอัด
แท่งด้วย อย่างไรก็ตามปริมาณเถ้าที ่เกิดขึ ้นก็สามารถ
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อีก เช่น การนำไปผลิตวัสดุ
ก่อสร้าง เช่น อิฐ และกระเบื้องเซรามิก [21-22] 
 
ตารางที่ 4 ปริมาณเถ้าของถ่านอัดแท่งจากเปลือกยูคา
ลิปตสัที่มีตัวประสานอัตราส่วนต่างกัน 
 

 
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยในคอลมัน์เดยีวกันท่ีตามด้วยอักษร
เหมือนกัน หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT  
 

ชนิด 
อัตราส่วน 

(ตัวประสาน : ถ่าน) 
ปริมาณเถ้า (%) ± SD 

กากนำ้ตาล    

3.0:10 16.32h ± 0.34 

3.5:10 15.52f ± 0.25 

4.0:10 16.03g ± 0.15 

ข้าวเหนยีว

กวน 

0.5:10 12.42d ± 0.15 

1.0:10 13.63e ± 0.18 

1.5:10 13.74e ± 0.07 

ดินเหนียว 

0.5:10 24.29j ± 0.53 

1.0:10 28.95l ± 0.61 

1.5:10 27.70k ± 0.34 

ผักตบชวา 

2.0:10 16.59i ± 0.37 

2.5:10  15.42f ± 0.24 

3.0:10 15.74g ± 0.33 

แป้งเปียก 

0.5:10 3.72a ± 0.07 

1.0:10 4.42b ± 0.30 

1.5:10 5.30c ± 0.07 
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4.2.3 ปริมาณสารระเหย 
 ปริมาณสารระเหยของถ่านอัดแท่งจากเปลือกยูคา
ลิปตัส จากตารางที่ 5 พบว่า ถ่านอัดแท่งที่มีกากน้ำตาลเป็น
ตัวประสาน มีปริมาณสารระเหย 21.14 -  22.68% ถ่านอัด
แท่งที่มีข้าวเหนียวกวนเป็นตัวประสาน มีปริมาณสารระเหย 
16.17 - 20.33% ถ่านอัดแท่งที่มีดินเหนียวเป็นตัวประสาน 
มีปริมาณสารระเหย 30.80 - 34.60% ถ่านอัดแท่งที ่มี
ผักตบชวาเป็นตัวประสาน มีปริมาณสารระเหยอยู่ระหว่าง 
21.49 - 24.89% ถ่านอัดแท่งที่มีแป้งเปียกเป็นตัวประสาน 
มีปริมาณสารระเหยอยู่ระหว่าง 4.96 - 6.08% ถ่านอัดแท่ง
จากเปลือกยูคาล ิปต ัส ที ่ม ีแป้งเป ียกเป็นประสานใน
อัตราส่วนของแป้งเปียกต่อถ่าน 0.5:10, 1.0:10 และ 1.5:10 
มีค่าเฉลี่ยของปริมาณสารระเหยไม่แตกต่างกัน ถ่านอัดแท่ง
ที่มีข้าวเหนียวกวนเป็นตัวประสานในอัตราส่วนของข้าว
เหนียวกวนต่อถ่าน 1.0:10 และ 1.5:10 มีค่าเฉลี ่ยของ
ปริมาณสารระเหยไม่แตกต่างกัน ถ่านอัดแท่งที่มีกากน้ำตาล
เป็นตัวประสานในอัตราส่วน 4.0:10 และที ่มีผักตบชวา
อัตราส่วน 2.5:10 มีค ่าเฉลี ่ยของปริมาณสารระเหยไม่
แตกต่างกัน ถ่านอัดแท่งที่มีกากน้ำตาลเป็นตัวประสานใน
อัตราส่วน 3.0:10 และ 3.5:10 และที่มีผักตบชวาอัตราส่วน 
2.0:10 และ 3.0:10  มีค่าเฉลี่ยของปริมาณสารระเหยไม่
แตกต่างกัน และถ่านอัดแท่งที่มีดินเหนียวเป็นตัวประสานใน
อัตราส่วน 1.0:10 และ 1.5:10 มีค่าเฉลี่ยของปริมาณสาร
ระเหยไม่แตกต่างกัน ตารางที่ 5 จะพบว่า ถ่านอัดแท่งที่มี
ด ินเหนียวเป็นตัวประสานมีค่าปริมาณสารระเหยเกิน
มาตรฐาน (25%)  ถ่านอัดแท่งที่มีตัวประสานอื่นมีปริมาณ
สารระเหยเป็นไปตามค่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่กำหนด 
ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของนิพนธ์และธรพร [10] ที่ผลิต
ถ่านจากผักตบชวาแห้งและผักตบชวาสด โดยใช้แป้งมัน
สำปะหลังและกากมันสำปะหลัง กากน้ำตาลเป็นตัวประสาน  
พบว่ามีปริมาณสารระเหยเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่กำหนด ทำให้เชื้อเพลิงที่ได้มีคุณภาพ อย่างไรกต็าม
ยังมีรายงานที ่พบปริมาณสารระเหยสูงเช่นงานวิจัยของ 
เอกลักษณ์ และคณะ [23] ที่ศึกษาการทำเชื้อเพลิงอัดแท่ง
จากการผลิตร่วมของตะกอนเปียกอุตสาหกรรมผลิตเอทา
นอล โดยใช ้ เศษเปล ือกม ั งค ุด  เปล ือกท ุ เ ร ี ยนและ
กะลามะพร้าวเป็นตัวประสานโดยกระบวนการเผาไหม้ ถ่าน

อัดแท่งมีปริมาณสารระเหยมากจะทำให้แท่งเชื้อเพลิงตดิไฟ
ง่ายและมีควันมาก เมื่อนำมาใช้งานจะทำให้ผู ้ใช้แสบตา 
[15] 
 
ตารางที่ 5 ปริมาณสารระเหยของถ่านอัดแท่งจากเปลือก  
ยูคาลิปตัสที่มตีัวประสานอัตราส่วนต่างกัน 

ชนิดตัว
ประสาน 

อัตราส่วน 

(ตัวประสาน – 
ถ่าน) 

ปริมาณสารระเหย (%)  ± SD 

กากนำ้ตาล 

3.0:10  22.54e ± 0.59  

3.5:10 22.68e ± 0.61 

4.0:10 21.13d ± 0.16 

ข้าวเหนยีว
กวน 

0.5:10 16.17b ± 0.11 

1.0:10 18.55c ± 0.22 

1.5:10 20.33c ± 0.15 

ดินเหนียว 

0.5:10 30.79f ± 1.80 

1.0:10 34.60g ± 0.93 

1.5:10 33.31g ± 1.47 

ผักตบชวา 

2.0:10 24.89e ± 0.43 

2.5:10 21.49d ± 2.48 

3.0:10 24.16e ± 0.45  

แป้งเปียก 

0.5:10 4.96a ± 0.42 

1.0:10 5.02a ± 0.19 

1.5:10 6.08a ± 0.19 

 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยในคอลมัน์เดยีวกันท่ีตามด้วยอักษร
เหมือนกัน หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT  
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4.2.4 ปริมาณคาร์บอนคงตัว 
ปริมาณคาร์บอนคงตัวของถ่านอัดแท่งจากเปลือกยคูา

ลิปตัสในตารางที่ 6 พบว่า ถ่านอัดแท่งที่มีกากน้ำตาลเป็นตัว
ประสาน มีปริมาณคาร์บอนคงตัวระหว่าง 51.23 -  52.57% 
ถ่านอัดแท่งที่มีข้าวเหนียวกวนเป็นตัวประสาน มีปริมาณ
คาร์บอนคงตัว 59.54 -65.10 % ถ่านอัดแท่งที่มีดินเหนียว
เป็นตัวประสาน มีปริมาณคาร์บอนคงตัว 35.15 - 41.50 % 
ถ่านอัดแท่งที่มีผักตบชวาเป็นตัวประสาน มีปริมาณคาร์บอน
คงตัวระหว่าง 53.25 - 60.25% ถ่านอัดแท่งที่มีแป้งเปียก
เป็นตัวประสาน มีปริมาณคาร์บอนคงตัว 81.58 - 85.47 % 
ถ่านอัดแท่งที ่มีกากน้ำตาลเป็นตัวประสานในอัตราส่วน 
3.0:10, 3.5:10 และ 4.0:10 มีค่าเฉลี่ยของปริมาณคาร์บอน
คงตัวไม่แตกต่างกัน ถ่านอัดแท่งที ่มีอัตราส่วนของข้าว
เหนียวกวนต่อถ่าน 1.5:10 และอัตราส่วนของผักตบชวาต่อ
ถ่าน 3.0:10  มีค ่าเฉล ี ่ยของปริมาณคาร์บอนคงตัวไม่
แตกต่างกัน ถ่านอัดแท่งที่มีข้าวเหนียวกวนเป็นตัวประสาน
ในอัตราส่วน 1.0:10 และที่มีผักตบชวาอัตราส่วน 2.5:10 มี
ค่าเฉลี่ยของปริมาณคาร์บอนคงตัวไม่แตกต่างกัน จะเห็นได้
ว่าถ่านอัดแท่งที่มีแป้งเปียกเป็นตัวประสานมีค่าคาร์บอนคง
ตัวสูงที่สุด จึงทำให้เกิดการสันดาปได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ถ่าน
อัดแท่งมีปริมาณเถ้าน้อย มีค่าพลังงานความร้อนสูง เมื่อ
เปรียบเทียบปริมาณคาร์บอนคงตัวกับรายงานของอดิเทพ
และเขมนิจ-จารีย์ [24] ที่ศึกษาค่าพลังงานความร้อนของ
เชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกยูคาลิปตัสและซังข้าวโพด โดย
ใช้กากน้ำตาลเป็นตัวประสาน รายงานว่า เชื้อเพลิงอัดแท่ง
จากเปลือกยูคาลิปตัสและซังข้าวโพดในอัตราส่วน 20:80 มี
ค่าคาร์บอนคงตัวสูง เนื่องจากเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกยู
คาลิปตัสและซังข้าวโพดในอัตราส่วน 20:80 มีปริมาณ
ความชื ้นต่ำ ปริมาณเถ้าต่ำ ปริมาณสารระเหยต่ำ ค่า
พลังงานความร้อนอยู่ในเกณฑ์ที ่กำหนด จึงทำให้เกิดการ
สันดาปได้ดี เชื้อเพลิงจึงมีคุณภาพดี 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 6 ปริมาณคาร์บอนคงตัวของถ่านอัดแท่งจาก
เปลือกยูคาลิปตสัที่มีตัวประสานอัตราส่วนต่างกัน 

ชนิด 
อัตราส่วน 

(ตัวประสาน : ถ่าน) 
คาร์บอนคงตัว (%) ± SD 

กากนำ้ตาล    

3.0:10 52.51d ± 1.37 

3.5:10 51.23d ± 3.07 

4.0:10 52.57d ± 0.12 

ข้าวเหนยีว
กวน 

0.5:10 65.10g ± 0.25 

1.0:10 60.95f ± 0.12 

1.5:10 59.54e ± 0.14 

ดินเหนียว 

0.5:10 41.50c ± 1.36 

1.0:10 37.97b ± 0.88 

1.5:10 35.15a ± 3.14 

ผักตบชวา 

2.0:10 53.25d ± 0.08 

2.5:10  60.25f ± 2.86 

3.0:10 57.27e ± 0.65 

แป้งเปียก 

0.5:10 85.47i ± 0.26 

1.0:10 84.61i ± 0.35 

1.5:10 81.58h ± 0.26 

 
หมายเหตุ: ค่าเฉลี ่ยในคอลัมน์เดียวกันที ่ตามด้วยอักษร
เหมือนกัน หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT  
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4.2.5 ค่าพลังงานความร้อน  
 ค่าพลังงานความร้อนของถ่านอัดแท่งจากเปลือกยูคา
ลิปตัส (ตารางที่ 7) พบว่า ถ่านอัดแท่งที่มีกากน้ำตาลเป็นตัว
ประสาน พล ังงานความร ้อนอย ู ่ระหว ่าง 3,785.00 – 
4,111.00 cal/g ถ่านอัดแท่งที ่ม ีข ้าวเหนียวกวนเป็นตัว
ประสาน มีค่าพลังงานความร้อนอยู ่ระหว่าง 4,206.90 - 
4,444.60 cal/g ถ่านอัดแท่งที่มีดินเหนียวเป็นตัวประสาน มี
ค่าพลังงานความร้อนอยู ่ระหว่าง 3,948.30 - 3,533.40 
cal/g ถ่านอัดแท่งที ่ม ีผ ักตบชวาเป็นต ัวประสาน มีค่า
พลังงานความร้อนอยู่ระหว่าง 3,718.10 - 3,888.80 cal/g 
ถ่านอัดแท่งที่มีแป้งเปียกเป็นตัวประสาน มีค่าพลังงานความ
ร้อน 4,833.60 - 5,299.60 cal/g ถ่านอัดแท่งที่มีกากน้ำตาล
เป็นตัวประสานในอัตราส่วน 3.0:10, 3.5:10 และ 4.0:10 
ด ินเหน ียวอ ัตราส ่วน 1.0:10 และ 1.5:10 ผ ักตบชวา 
อัตราส่วน 2.0:10 และ 2.5:10 มีค่าเฉลี่ยของค่าพลังงาน
ความร้อนไม่แตกต่างกัน ถ่านอัดแท่งที่มีดินเหนียวเป็นตัว
ประสานในอัตราส่วน 0.5:10 และผักตบชวาอัตราส่วน 
3.0:10 มีค่าเฉลี่ยของค่าพลังงานความร้อนไม่แตกต่างกัน 
ถ่านอัดแท่งที ่ม ีแป้งเปียกเป็นตัวประสานในอัตราส่วน 
1.0:10 และ 1.5:10 มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน จะเห็นได้ว่า 
ค่าพลังงานความร้อนของถ่านอัดแท่งที่มีค่าแป้งเปียกเป็นตัว
ประสานในอัตราส่วน 0.5:10 มีค่าพลังงานความร้อนสูงสุด
เท่ากับ 5,299.60 cal/g เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่กำหนด (มากกว่า 5,000 cal/g) ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับ
รายงานของพิมลรัตน์ และภิตินันท์ [25] ถ่านอัดแท่งให้ค่า
พลังงานความร้อนสูง เนื ่องจากถ่านอัดแท่งมีความชื้นต่ำ 
ปริมาณสารระเหยต่ำ ปริมาณเถ้าต่ำและคาร์บอนคงตัวสูง 
จึงทำให้ค่าพลังงานความร้อนสูง และส่งผลให้ถ่านอัดแท่งมี
คุณภาพดี [26] ในทางตรงกันข้ามหากถ่านอัดแทง่มีปริมาณ
ความชื้นสูง ปริมาณเถ้าสูง สารระเหยสูง ทำให้คาร์บอนคง
ตัวต่ำและค่าพลังงานความร้อนที่ได้ต่ำกว่ามาตรฐาน ดัง
ปรากฎในรายงานของอัจฉรา และคณะ [27] ที่ศึกษาการนำ
เปลือกมังค ุดและเปลือกทุเร ียนมาใช้ประโยชน์ในรูป
เชื้อเพลิงอัดแท่งที่มีแป้งมันเป็นตัวประสาน  
 
 

ตารางที่ 7 ค่าพลังงานความร้อนของถ่านอัดแท่งจากเปลือก
ยูคาลิปตัสที่มตีัวประสานอัตราส่วนต่างกัน 

ชนิด 
อัตราส่วน 

(ตัวประสาน : ถ่าน) 
ค่าพลังงานความร้อน 

(cal/g) ± SD 

กากนำ้ตาล 

3.0:10 3818.6a ± 83.89 

3.5:10 4111.0a ± 19.27 

4.0:10 3785.0a ± 17.32 

ข้าวเหนยีว
กวน 

0.5:10 4444.6f ± 29.22 

1:10 4269.10e ± 12.44 

1.5:10 4206.9d ± 32.16 

ดินเหนียว 

0.5:10 33948.3b ± 44.32 

1.0:10 3552.0a ± 93.04 

1.5:10 3553.4a ± 95.26 

ผักตบชวา 

2.0:10 3718.1a ± 308.13 

2.5:10  3718.9a ± 179.38 

3.0:10 3888.8b ± 50.96 

แป้งเปียก 

0.5:10 5299.6h ± 0.38 

1.0:10 5070.3g ± 22.91 

1.5:10 4833.6g ± 19.11 

 
หมายเหตุ: ค่าเฉลี ่ยในคอลัมน์เดียวกันที ่ตามด้วยอักษร
เหมือนกัน หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT  
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4.2.6 ค่าดัชนีการแตกร่วน 
การแตกร่วนของถ่านอัดแท่งจากเปลือกยูคาลิปตัส 

(ตารางที ่ 8) พบว่า ถ่านอัดแท่งที ่มีกากน้ำตาลเป็นตัว
ประสานในอัตราส่วนของกากน้ำตาลต่อถ่าน 3.0:10,  
3.5:10 และ 4.0:10 มีค่าดัชนีการแตกร่วนดีที ่สุดเท่ากับ 
0.99 รองลงมาคือถ่านอัดแท่งที่มีข้าวเหนียวกวนเป็นตัว
ประสานในอัตราส่วน 0.5:10, 1.0:10 และ 1.5:10 มีค่าดัชนี
การแตกร่วน 0.64 - 0.94 ถ่านอัดแท่งที่มีดินเหนียวเป็นตัว
ประสานในอัตราส่วน 0.5:10, 1.0:10 และ 1.5:10 มีค่าดัชนี
การแตกร่วนอยู ่ระหว่าง 0.39 - 0.79 ถ่านอัดแท่งที ่มี
ผักตบชวาเป็นตัวประสานในอัตราส่วน 2.0:10, 2.5:10 และ 
3.0:10 มีค่าดัชนีการแตกร่วน 0.53 - 0.61 และถ่านอัดแท่ง
ที่มีแป้งเปียกเป็นตัวประสานในอัตราส่วน 0.5:10, 1.0:10 
และ 1.5:10 มีค่าดัชนีการแตกร่วน 0.28 - 0.58 ทั้งนี้ค่า
ดัชนีการแตกร่วนของถ่านอัดแท่ง ที่ทดสอบโดยวิธี Drop 
Shatter Test มีค่ามาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.50 - 1.00 การ
ทดลองนี้พบว่าตัวประสานที่มีค่าดัชนีการแตกร่วนต่ำกว่า 
0.5 ได้แก่ถ่านอัดแท่งที ่มีด ินเหนียวเป็นตัวประสานใน
อัตราส่วน 1.0:10 และ 1.5:10  และถ่านอัดแท่งที่มีแป้ง
เปียกเป็นตัวประสานในอัตราส่วน 0.5:10 และ 1.0:10  
ส่วนตัวประสานที่มีค่าดัชนีการแตกร่วนมากกว่า 0.5 ได้แก่ 
ถ่านอัดแท่งที ่มีกากน้ำตาลเป็นตัวประสานในอัตราส่วน 
3.0:10, 3.5:10 และ 4.0:10  ถ่านอัดแท่งที่มีข้าวเหนียวกวน
เป็นตัวประสานในอัตราส่วน 0.5:10, 1.0:10 และ 1.5:10   
ถ่านอัดแท่งที ่มีด ินเหนียวเป็นตัวประสานในอัตราส่วน 
0.5:10 ถ ่านอ ัดแท่งท ี ่ม ีผ ักตบชวาเป็นต ัวประสานใน
อัตราส่วน 2.0:10, 2.5:10 และ 3.0:10 และถ่านอัดแท่งที่มี
แป้งเปียกเป็นตัวประสานในอัตราส่วน 1.5:10  ถ่านอัดแท่ง
เหล่านี้มีค่าดัชนีการแตกร่วนมากกว่า 0.5 เป็นถ่านที่เหมาะ
แก่การนำมาใช้งาน [15] เปรียบเทียบได้กับรายงานของ 
อัจฉรา และคณะ [27] ที ่ศึกษาการนำเปลือกทุเรียนและ
เปลือกมังคุดมาใช้ประโยชน์ในรูปของเชื้อเพลิงอัดแท่ง มี
แป้งมันและกากน้ำตาลเป็นตัวประสาน ถ่านอัดแท่งมีค่าแตก
ร่วนอยู ่ในเกณฑ์ที ่กำหนด จึงเหมาะแก่การนำไปใช้งาน 
อย่างไรก็ตาม ถ้าค่าดัชนีการแตกร่วนต่ำจะส่งผลให้ถ่านอัด
แท่งที่ได้แตกหักง่าย ไม่แข็งแรงและร่วนซุย แต่ถ้าค่าดัชนี

การแตกร่วนมีมาก จะส่งผลทำให้ถ่านอัดแท่งที่ได้มีความ
แข็งแรงมากและง่ายต่อการขนส่งหรือนำไปใช้งาน [10] 
 
ตารางที่ 8 ค่าดัชนีการแตกร่วนของถ่านอัดแท่งจากเปลือก
ยูคาลิปตัสที่มตีัวประสานอัตราส่วนต่างกัน 

ชนิด 
อัตราส่วน 

(ตัวประสาน : ถ่าน) 
ค่าดัชนี 

การแตกร่วน ± SD 

กากนำ้ตาล    

3.0:10 0.99f ± 0.00 

3.5:10 0.99f ± 0.00 

4.0:10 0.99f ± 0.00 

ข้าวเหนยีว
กวน 

0.5:10 0.64d ± 0.01 

1.0:10 0.88e ± 0.03 

1.5:10 0.94f ± 0.01 

ดินเหนียว 

0.5:10 0.79e ± 0.03 

1.0:10 0.39a ± 0.01 

1.5:10 0.44b ± 0.04 

ผักตบชวา 

2.0:10 0.53c ± 0.03 

2.5:10  0.61e ± 0.67 

3.0:10 0.58c ± 0.00 

แป้งเปียก 

0.5:10 0.28a ± 0.15 

1.0:10 0.48b ± 0.07 

1.5:10 0.58c ± 0.06 

 
หมายเหตุ: ค่าเฉลี ่ยในคอลัมน์เดียวกันที ่ตามด้วยอักษร
เหมือนกัน หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT  
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5. สรุปผลการวิจัย 
ตัวประสานของถ่านอัดแท่งที่เหมาะสมต่อการผลิต

ถ่านอัดแท่งจากเปลือกยูคาลิปตัส ได้แก่ แป้งเปียก ใน
อ ัตราส ่วน 1.5:10 เน ื ่องจากม ีค ่าพล ังงานความร ้อน 
4,833.60 ± 19.11 cal/g ซึ่งใกล้เคียงมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่กำหนด และคุณสมบัติอื่นๆ พบว่าปริมาณความช้ืน
เท่ากับ 7.02% ปริมาณเถ้าเท่ากับ 5.30% ปริมาณสาร
ระเหยเท่ากับ 6.09% และปริมาณคาร์บอนคงตัวเท่ากับ 
81.58% เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกำหนด ค่า
ดัชนีการแตกร่วนเท่ากับ 0.58 เป็นไปตามมาตรฐานที่
กำหนด ทำให้ถ่านอัดแท่งมีการทนทานต่อแรงกระแทกและ
สะดวกในการเก็บรักษา การขนส่ง จึงเหมาะแก่การนำไปใช้
งาน  
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บทคัดย่อ 

 การปรับปรุงประสิทธิภาพของสายอากาศขนาดกะทัดรัดแบบแผ่นรูปตัวซีกลับหัวสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้งานใน
ระบบเครือข่ายไร้สายในช่วงความถี่ 2.4 ถึง 2.484 GHz ตามข้อกำหนดของมาตรฐานการใช้งานในประเทศไทยและมาตรฐาน 
IEEE 802.11b,g,n ได้ถูกนำเสนอในบทความนี้ โดยสายอากาศที่นำเสนอนี้ถูกปรับปรุงมาจากสายอากาศรูปตัวซีให้มลีักษณะ
โครงสร้างเป็นระนาบแผ่นทองแดงรูปตัวซีกลับหัวและถูกปรับขอบให้เป็นแนวตรงวางอยู่บนวัสดุฐานรองชนิด FR4 โดยมีความ
กว้างและความยาวเท่ากับ 7 mm และ 30 mm ตามลำดับ จากผลการสร้างและทดสอบสายอากาศต้นแบบพบว่า มีค่าอินพุต
อิมพีแดนซ์ใกล้เคียง 50 Ω มีค่า |S11| น้อยกว่า -10 dB ในช่วงความถี่ 2.4 ถึง 2.5 GHz มีแบบรูปการแพร่กระจายคลื่นรอบ
ทิศทางในระนาบเดียวด้วยโพลาไรซ์เชิงเส้นและมีอัตราขยายเท่ากับ 2 dBi ที่ความถี่ 2.45 GHz จากผลการทดสอบพบว่ามี
ความสอดคล้องกับผลการจำลอง จากนั ้นได้นำสายอากาศต้นแบบไปทดสอบกับระบบเครือข่ายไร้สายและทดสอบ
ประสิทธิภาพการติดต่อสือ่สารด้วยอัตราการส่งถ่ายข้อมูลพบว่าสามารถใช้งานกับระบบเครือข่ายไร้สายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
คำสำคัญ: ระบบเครือข่ายไร้สาย, สายอากาศขนาดกะทัดรัด, สายอากาศแบบแผ่นรูปตัวซีกลับหัว 

 
Abstract 

 Performance enhancement of compact inverted C patch antenna is presented in this paper for WLAN 
application. It is operated in the frequency of 2.4 to 2.484 GHz under the standard of Thailand and IEEE 
802.11b,g,n. The antenna structure has been improved from a C letter copper patch, which is an inverted 
C copper patch on the FR4 substrate. The antenna has the total width and length are equal to 7  mm and 
30 mm, respectively. From fabrication and measurement, the prototype antenna has an input impedance 
closed to 50 Ω and |S11| less than -10 dB covered the frequency of 2.4 to 2.5 GHz, omnidirectional radiation 
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pattern and 2 dBi of gain at 2.45 GHz. It is found that the results are good agreement with simulated results. 
Moreover, the prototype antenna was tested in the WLAN system with throughput measurement. It is found 
that it can be used in the WLAN application effectively. 

 
Keywords: Inverted C Patch Antenna, Compact Antenna, WLAN 

 

1. บทนำ 
 จากวิว ัฒนาการของระบบการติดต่อสื ่อสารแบบ 
ไร้สายในปัจจุบันได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนทำให้
สามารถทำการติดต่อสื่อสารได้ในหลากหลายรูปแบบด้วย
ระบบการต ิดต ่อส ื ่อสารแบบไร ้สายโดยเฉพาะระบบ
อินเทอร์เน็ต ( Internet) ผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wireless 
Local Area Network : WLAN) ที ่ม ีการใช้งานกันอย่าง
แพร่หลายและมีการใช้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้ระบบการ
ติดต่อสื่อสารแบบไร้สายมคีวามสำคัญ อีกทั้งในปัจจุบันเริ่มมี
การนำเทคโนโลยีระบบไอโอที (Internet of Things : IoT) 
มาใช้งานอย่างแพร่หลายซึ่งเทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีที่
อุปกรณ์ทุกอย่างถูกเชื่อมโยงเข้าสู่โลกอินเตอร์เน็ตเพื่อให้
มนุษย์สามารถที ่จะควบคุมสั ่งงานได้ผ่านทางเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ดังนั้นอุปกรณ์ทุกอย่างที่อยู่ในระบบไอโอทีนี้
ต้องมีส่วนที่ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายไร้สายรวม
ไปถึงสายอากาศอยู่ภายในด้วยและอุปกรณ์เหล่านั้นรวมไป
ถึงสายอากาศจึงต้องมีขนาดเล็กเพื่อที ่จะสามารถรวมอยู่
ภายในอุปกรณ์นั้นได้และเพื่อให้มีขนาดเล็กและกะทัดรัด
สามารถที่จะติดตั้ง พกพา และใช้งานได้สะดวกจึงทำให้การ
พัฒนาสายอากาศขนาดกระทัดรัดนั ้นมีความสำคัญมาก
ยิ่งข้ึน 
 จากการศึกษางานวิจัยและบทความทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องพบว่ามีการคิดค้นและพัฒนาสายอากาศขนาดเล็ก
ออกมาอย่างแพร่หลายดังจะกล่าวต่อไปเป็นลำดับ เริ่มจาก
การพัฒนาสายอากาศสองย่านความถี ่สำหรับใช้งานกับ
ระบบไอโอทีที ่ความถี ่ 915 MHz (US LoRa Band) และ 
1.57 GHz (GPS) โครงสร้างของสายอากาศที่นำเสนอนั้นถูก
ออกแบบพร้อมกับแผ่นวงจรพิมพ์ที่ใช้งานจริงมีลักษณะเป็น
สายอากาศแบบพับรูปตัวเอฟหัวกลับ (Folded Inverted F 
Antenna : IFA) มีขนาดความยาว 40 mm และความกว้าง 
25 mm [1] และมีการนำเสนอสายอากาศโครงสร้างที่

คล้ายกันในเอกสารอ้างอิงที่ [2] อีกทั้งในเอกสารอ้างอิงที่ 
[3] และ [4] ที ่นำเสนอการออกแบบการลดขนาดของ
สายอากาศสำหรับระบบไอโอที โดยในเอกสารอ้างอิงที่ [3] 
ใช้การออกแบบสายอากาศช่วงความถี่กว้างมีขนาดความ
ยาว 28 mm และความกว้าง 24 mm สามารถรองรับช่วง
ความถี่ตั้งแต่ 3.1 GHz ถึง 11 GHz และในเอกสารอ้างอิงที่ 
[4] นำเสนอการลดขนาดของสายอากาศและออกแบบเป็น
ตัวอักษร เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้นมีการนำเสนอสายอากาศที่
สามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติการตอบสนองทางความถี่ได้
ด้วยอุปกรณ์ที่สามาถเปลี่ยนค่าความจุไฟฟ้าไดด้้วยสัญญาณ
ดิจิตอล (Digitally Tunable Capacitor : DTC) ดังแสดงใน
เอกสารอ้างอิงที ่ [5] ต่อไปจะเป็นบทความทางวิชาการที่
มุ่งเน้นการออกแบบในช่วงความถี่ 2.4-2.5 GHz ของระบบ
เครือข่ายไร้สายในประเทศไทย เริ่มจากสายอากาศแบบบ่วง
ที ่สร ้างด้วยแผ่นพิมพ์ป้อนสัญญาณแบบเชื ่อมต่อร ่วม 
(Coupled Feed) ถ ูกนำเสนอโดย Saou-Wen Su และ
คณะ พบว่าสายอากาศมีขนาดความกว้าง 5 mm และความ
ยาว 29.75 mm โดยสายอากาศมีคุณสมบัตช่ิวงกว้างความถี่
ครอบคลุมความถี่ 2390 MHz ถึง 2520 MHz [6] ถัดมา
เป็นการพยามลดขนาดของสายอากาศในช่วงความถี่ 2.4-
2.5 GHz ของระบบเครือข่ายไร้สายและเพิ่มประสิทธิภาพ
ของสายอากาศด้วยอภิวัสดุ (Metamaterial) โดยออกแบบ
โครงสร้างของอภิวัสดุเป็นรูปเห็ด (Mushroom) สร้างด้วย
วัสดุฐานรองชนิด FR4 พบว่าสายอากาศมีขนาดความกว้าง 
20 mm และความยาว 22 mm มีค่าประสิทธิภาพสูง [7] 
ซึ่งสายอากาศขนาดกะทัดรัดมีค่าประสิทธิภาพสายอากาศ 
(Antenna Efficiency) มากกว่า 90%  
 นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอการออกแบบสายอากาศ
ขนาดเล ็กด ้วยเทคน ิคการปร ับเปล ี ่ยนล ักษณะของ
สายอากาศยกตัวอย่างเช่น การใช้เทคนิคเส้นคดเคี ้ยว 
(Meander Line) มาทำเป็นสายอากาศไดโพลที่มีขนาดเล็ก
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พบว่าสายอากาศมีขนาดความกว้าง 5.1 mm ความยาว 
11.2 mm และความหนา 1.575 mm [8] ถัดมานำเสนอ
สายอากาศแบบระนาบตัวเอฟหัวกลับ (Planar Inverted-F 
Antenna) ที่ใช้เทคนิคเส้นคดเคี้ยวและไดอิเล็กทริกโหลด
เข้ามาช่วยทำให้สายอากาศมีขนาดความกว้าง 5 mm ความ
ยาว 10 mm และความหนา 5 mm และสามารถใช้งานได้
ในช่วงความถี ่ 2.4-2.5 GHz [9] สุดท้ายได้มีการพัฒนา
สายอากาศขนาดเล็กออกไปอีกด้วยโครงสร้างแผ่นวงแหวน
ร่วมกับเส้นคดเคี้ยวเชื่อมต่อโหลดแบบตัวต้านทานทำให้ได้
สายอากาศท่ีมีขนาดความกว้าง 19 mm ความยาว 19 mm 
และความหนา 0.4 mm และมีโพลาไรซ์วงกลมอีกด้วย [10] 
ยิ่งไปกว่านั้นได้มีการนำเสนอสายอากาศขนาดกระทัดรัด
และสามารถตอบสนองช่วงความถี่กว้างในเอกสารอ้างอิงที่ 
[11]-[13] และมีการพัฒนาให้มีอัตราการขยายที่สูงขึ้นใน 
[14] 
 จากที่ได้ศึกษางานวิจัยและบทความทางวิชาการที่
เกี ่ยวข้องมาแล้วนั้นพบว่าสายอากาศขนาดกะทัดรัดส่วน
ใหญ่จะมีโครงสร้างที่ค่อนข้างซับซ้อนและมีประสิทธิภาพที่
ต ่ำ ด ังน ั ้นในบทความนี ้จ ึงม ุ ่งเน ้นในการนำเสนอการ
ออกแบบสายอากาศขนาดกะทัดรัดสำหรับระบบเครือข่าย 
ไร้สายในช่วงความถี่ 2.4 GHz ถึง 2.484 GHz ด้วยเทคนิค
การเซาะร ่องให ้ เป ็นร ูปต ั วซ ีและการเช ื ่ อมต ่อแผ่น
แพร่กระจายคลื่นด้านหลัง ซึ่งมีโครงสร้างไม่ซับซ้อนและมี
ลักษณะกะทัดรัด ง่ายต่อการสร้างเพื ่อให้สามารถที ่จะ
นำไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้โดยเฉพาะในระบบการ
ติดต่อสื ่อสารแบบไร้สายของเทคโนโลยีไอโอทีผ่านระบบ
เครือข่ายไร้สาย 
 โดยในบทความนี้จะกล่าวแยกเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้  
หัวข้อท่ีสองและสามจะกล่าวถึงโครงสร้างและผลการจําลอง
สายอากาศ ในส่วนของผลการสร้างและทดสอบสายอากาศ
ต้นแบบจะถูกกล่าวถึงในหัวข้อที่สี่และในหัวข้อสุดท้ายจะ
กล่าวถึงสรุปผลของการออกแบบและการทดสอบ 
 

2. โครงสร้างของสายอากาศรูปตัวซีกลับหัว 
ขนาดกะทัดรัด 
 ในบทความนี้ได้นำเสนอสายอากาศขนาดกะทัดรัด 
รูปตัวซีกลับหัวเพื่อใช้งานกับระบบเครือข่ายไร้สายช่วง

ความถี่ 2.4 ถึง 2.484 GHz โดยใช้แผ่นวงจรพิมพ์ชนิด FR4 
( r  = 4.3) มีความหนา 1.8 mm ในการออกแบบซึ่งเป็น
วัสดุที่มีจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไปและมีราคาย่อมเยา โดย
เริ่มจากการออกแบบสายอากาศไมโครสตริปแผ่นสี่เหลี่ยม
ทั่วไปซึ่งจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่และปรับปรุงโครงสร้างด้วย
เทคนิคการเซาะร่องให้เป็นรูปตัวซีกลับหัวและการเชื่อมต่อ
แผ่นแพร่กระจายคลื่นด้านหลังเพื่อเพิ่มความยาวทางไฟฟ้า
ในขณะที่โครงสร้างของสายอากาศมีขนาดเท่าเดิมจึงเป็นผล
ทำให้ได้สายอากาศที่มีขนาดเล็กลงที่ความถี่ใช้งานเท่าเดิม 
โครงสร้างของสายอากาศที่พัฒนานี้จะประกอบไปด้วยแผ่น
ทองแดงสองด้านที่คั่นกลางด้วยวัสดุฐานรองชนิดอีพ็อกซี่ 
(Epoxy) แผ่นทองแดงด้านที่หนึ่งใช้เป็นแผ่นแพร่กระจาย
คลื่นวางอยู่ด้านหน้าและแผ่นทองแดงด้านที่สองใช้เป็นแผ่น
แพร่กระจายคลื่นและระนาบกราวนด์วางอยู่ด้านหลัง ซึ่ง
แผ่นแพร่กระจายคลื่นด้านหน้าจะมีลักษณะรปูร่างเป็นรูปตวั
ซีกลับหัวส่วนด้านบนของตัวซีจะมีจุดเชื ่อมต่อจากแผ่น
แพร่กระจายคลื่นด้านหน้าไปยังแผ่นแพร่กระจายคลื่นอีก
แผ่นที่ขนานกันอยู่ด้านหลัง โดยมีการป้อนสัญญาณแบบ 
โคแอกเชียล (Coaxial Probe) ที่ด้านล่างดังแสดงในรูปที่ 1  
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ขนาดกะทัดรดั 
 

3. ผลการจำลองของสายอากาศรูปตัวซีกลับหัว
ขนาดกะทัดรัด 
 จากโครงสร้างของสายอากาศรูปตัวซีกลับหัวขนาด
กะทัดรัดที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้ได้ทำการจำลองโดยการ
ปรับค่าพารามิเตอร์ของโครงสร้างสายอากาศที่ได้กำหนดไว้
ดังแสดงในตารางที่ 1 จากผลการศึกษาค่าพารามิเตอร์ต่างๆ 
ของสายอากาศแล้วพบว่าแบบรูปการแพร่กระจายคลื่นของ
สายอากาศนี ้ไม่มีการเปลี ่ยนแปลงมากนักโดยจะมีแบบ
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ร ูปการแพร่กระจายคลื ่นรอบทิศทางในระนาบเด ียว 
(Omnidirectional Radiation Pattern) และมีโพราไรซ์เชิง
เส้นตลอดการเปลี่ยนพารามิเตอร์ แต่คุณลักษณะที่มีการ
เปล ี ่ยนแปลงค ่อนข ้างช ัดเจนคือ ความถ ี ่ปฏ ิบ ัต ิการ 
(Operating Frequency) ซ ึ ่ งจะม ีการเปล ี ่ยนแปลงต่อ

ค่าพารามิเตอร์ดังนี้ พารามิเตอร์ w2 จะทำให้เกิดปฏิบัติการ

มีการเปลี่ยนแปลงไปที่ความถี่สูงข้ึนเมื่อค่า w2 มีค่าเพิ่มมาก

ยิ่งขึ้น พารามิเตอร์ l3 และ l4 ก็มีผลในลักษณะที่คล้ายกัน

คือ เมื่อ l3 มีค่าลดลงจะทำให้ความถี่ปฏิบัติการเลื่อนไปที่

ความถี ่ส ูงขึ ้นและเมื ่อ l3 มีค ่าเพิ ่มขึ ้นจะทำให้ความถี่

ปฏิบัติการเลื่อนไปที่ความถี่ต่ำลงและเมื่อ l4 มีค่าลดลงจะ

ทำให้ความถี่ปฏิบัติการเลื่อนไปท่ีความถี่สูงขึ้นและเมื่อ l4 มี
ค่าเพิ่มขึ้นจะทำให้ความถี่ปฏิบัติการเลื่อนไปที่ความถี่ต่ำลง
แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของความถี่ปฏิบัติการเพียง

เล็กน้อยเท่าน้ัน ซึ่งในขณะเดียวกัน l4 จะช่วยทำให้ช่วงกว้าง

ความถี่เพิ่มขึ้นได้อีกด้วย อีกทั้งพารามิเตอร์ p1 และ p2 ก็
ยังสามารถที่จะทำให้เกิดปฏิบัติการเลื่อนไปที่ความถี่สูงขึ้น
เมื่อทั้งสองมีค่าเข้าใกล้จุดกึ่งกลางของโครงสร้างสายอากาศ

ตามแนวแกน z และจะทำให้เกิดความถี่ปฏิบัติการเลื่อนไป
ที่ความถี่ต่ำลงเมื่อทั้งสองมีค่าออกห่างจากจุดกึ่งกลางของ

โครงสร้างสายอากาศตามแนวแกน z ผลการจำลองได้จาก
โปรแกรมจำลองทางด้านไมโครเวฟ ดังแสดงการปรับเปลี่ยน
ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในรูปที่ 2 ถึง 5 
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 จากลักษณะการเปลี่ยนแปลงค่าพารมิเตอร์ดังที่กล่าว
มาทำให้ผู ้วิจัยได้ทำการทดลองปรับค่าพารามิเตอร์และ
จำลองผลเพื่อให้ขนาดโครงสร้างของสายอากาศรูปตัวซี
ขนาดกะทัดรัดที่มีความถี่ปฏิบัติการที่ความถี่กลางเท่ากับ 
2.45 GHz ทำให้ได้ค่าพารามิเตอร์ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ของสายอากาศรูปตัวซีกลับหัวขนาด

กะทัดรัด 

พารามิเตอร์ของ

สายอากาศ 

ขนาด 

(mm) 

พารามิเตอร์ของ

สายอากาศ 

ขนาด 

(mm) 

W 7 l3 16.5 

L 30 l4 9 

w1 5 p1 3 

w2 4 p2 1 

l1 7 p3 3.5 

l2 7 t 1.8 

 
 จากค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของสายอากาศรูปตัวซี
ขนาดกะทัดรัดตามตารางที่ 1 ทำให้ได้สายอากาศที่มีขนาด
โดยรวมกว้างเท่ากับ 7 mm และยาวเท่ากับ 30 mm ซึ่งถือ
ได้ว่ามีขนาดกะทัดรัดมากเมื่อเทียบกับความยาวคลื่นของ
ความถี่เรโซแนนซ์ 2.45 GHz ( 2.45GHz = 122.45 mm)  
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รูปที ่6 ผลการจำลองค่า |S11| ของสายอากาศรูปตัวซ ี

กลับหัวขนาดกะทดัรัด 
 

 จากผลการจำลองพบว่าสายอากาศนี ้ม ีค ่าอินพุต
อิมพีแดนซ์ใกล้เคียง 50 Ω มีค่า |S11| ในช่วงความถี่ 2.4-
2.49 GHz หรือ 3.7% ของช่วงกว้างความถี่ ดังแสดงในรูปที่ 
6  และในร ูปท ี ่  7  แสดงผลการจำลองแบบร ูปการ
แพร่กระจายคลื ่นของสายอากาศรูปตัวซีกลับหัวขนาด
กะทัดรัดที่ความถี่ 2.45 GHz ในระนาบ xz และระนาบ xy 
ตามลำดับ พบว่ามีแบบรูปการแพร่กระจายคลื่นแบบกึ่งรอบ
ทิศทาง มีโพลาไรซ์เชิงเส้น และมีอัตราขยายเท่ากับ 2 dBi ที่

ความถี ่ใช้งาน ดังแสดงในรูปที ่ 8 ทั ้งนี ้ในส่วนของค่า
ประสิทธิภาพสายอากาศมีค่าเท่ากับ 95% ซึ่งเหมาะสมกับ
การใช ้งานเป ็นสายอากาศขนาดกระทัดร ัดกับระบบ
เครือข่ายไร้สาย 
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(ก) ระนาบ xz   (ข) ระนาบ xy 

รูปที ่7 ผลการจำลองแบบรูปการแพร่กระจายคลื่นของ 

สายอากาศรูปตัวซีกลับหัวขนาดกะทัดรัดที่ความถี ่

 2.45 GHz ในระนาบ xz และระนาบ xy 
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รูปที ่8 ผลการอัตราขยายของสายอากาศรูปตัวซีกลับหัว

ขนาดกะทัดรดัที่ความถี่ 2.4 ถึง 2.5 GHz 
 

4. ผลการทดสอบ 
 ในหัวข้อนี้ได้ทำการสร้างสายอากาศรูปตัวซีกลับหัว
ขนาดกะทัดรัดต้นแบบด้วยค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมจาก
ผลการจำลองที่ได้ในหัวข้อก่อนหน้านี้และใช้แผ่นวงจรพิมพ์

ชนิด FR4 ( r = 4.3) มีความหนา 1.8 mm ในรูปที่ 9 แสดง
ภาพถ่ายของสายอากาศรูปตัวซีกลับหัวขนาดกะทัดรัด
ต้นแบบ จากผลการทดสอบพบว่าสายอากาศนี้มีค่าอินพุต
อิมพีแดนซ์ใกล้เคียง 50 Ω มีค่า |S11| ในช่วงความถี่ท่ีต่ำกว่า 
-10 dB ที่ความถี่ 2.4-2.65 GHz หรือ 10% ของช่วงกว้าง
ความถี่ ดังแสดงในรูปที่ 10 ซึ ่งแสดงให้เห็นได้ว่ามีความ
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สอดคล้องกับผลการจำลอง อีกทั้งในรูปที่ 11 แสดงผลการ
ทดสอบแบบรูปการแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศรูปตัวซี
ขนาดกะทัดรัดที ่ความถี ่ 2.45 GHz ในระนาบ xz และ
ระนาบ xy ตามลำดับ พบว่ามีแบบรูปการแพร่กระจายคลื่น
แบบรอบทิศทางในระนาบเดียว มีช่วงกว้างลำคลื่นครึ่งกำลัง 
60 องศาในระนาบ xz มีโพลาไรซ์ไขว้ในทิศทางใช้งาน
มากกว่า 30 เท่า โดยมีผลการทดสอบอัตาขยายที่ความถี่ 
2.45 GHz มีอัตราขยายเท่ากับ 2 dBi และสายอากาศมี
โพลาไรซ์เชิงเส้นเนื่องจากมีระดับของโพลาไรซ์ไขว้ที่ตำ่มาก 
และตารางที่ 2 แสดงผลสรุปของการทดสอบคุณสมบัติของ
สายอากาศต้นแบบ 
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รูปที ่9 ภาพถ่ายของสายอากาศรปูตัวซีกลับหัวขนาด

กะทัดรัดต้นแบบ 
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รูปที ่10 ผลการทดสอบค่า |S11| ของสายอากาศรูปตัวซ ี

กลับหัวขนาดกะทดัรัด 
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(ก) ระนาบ xz   (ข) ระนาบ xy 

รูปที ่11 ผลการทดสอบแบบรูปการแพร่กระจายคลื่นของ
สายอากาศรูปตัวซีกลับหัวขนาดกะทัดรัดที่ความถี ่

 2.45 GHz ในระนาบ xz และระนาบ xy 
 

 

ตารางที่ 2 คุณลักษณะของสายอากาศรูปตัวซีกลับหัวขนาด

กะทัดรัดต้นแบบ 

คุณลักษณะ ผลการทดสอบ 
|S11| > -10 dB 2.4 - 2.65 GHz  

%ช่วงกว้างความถี ่ 10% 
แบบรูปการแพรก่ระจายคลื่น รอบทิศทางในระนาบเดยีว 
ช่วงกว้างลำคลื่นครึ่งกำลัง 60 องศาในระนาบ xz 

อัตราขยาย 2 dBi (ที่ 2.45 GHz) 
 

 จากนั้นทำการทดสอบสายอากาศรูปตัวซกีลับหัวขนาด
กะทัดรัดต้นแบบกับระบบเครือข่ายไร้สายด้วยการพิจารณา
ค่าอัตราการส่งถ่ายข้อมูล (Throughput) โดยมีการทดสอบ
ในสภาพแวดล้อมภายในอาคารและรูปแบบดังแสดงในรูปท่ี 
12 ประกอบด้วยเครื ่องแม่ข่าย (Server) เครื ่องลูกข่าย 
(Client) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย 
(WIFI Router) ซึ่งลักษณะการส่งผ่านข้อมูลจะส่งผ่านข้อมูล
ไปกลับระหว่างเครื่องลูกข่ายกับเครื่องแม่ข่ายผ่านอุปกรณ์
กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายทั้งนี้สายอากาศต้นแบบจะ
ถูกติดตั้งที่เครื่องลูกข่ายและสายอากาศไดโพลมาตรฐานถูก
ติดตั้งกับเครื่องแม่ข่าย ได้ผลของอัตราการส่งถ่ายข้อมูลดัง
แสดงในรูปที่ 13 โดยตัวอย่างที่ถูกเลือกมานั้นเป็นตัวแทน
ของค่าที ่ว ัดได้ตามขนาดของตัวอย่างที่ถ ูกกำาหนดไว้ 
โดยทั่วไปแล้วตัวอย่างควรได้มาจากวิธีการสุ่มที่เรียกว่า
ตัวอย่างสุ่ม ซึ่งจํานวนตัวอย่างสุ่มที่อาจเกิดขึ้นได้ในการวัด
ครั้งหนึ่งๆ มีจํานวน NCn ซึ่งถ้าต้องการศึกษา (N) จำนวน 
100 ตัวอย่าง ต้องใช้จำนวนครั้งทดสอบ (n) จำนวน 10 ครั้ง 



วารสารวิชาการเทพสตรี I-TECH ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 
           

45 

ซึ่งเป็นจำนวนครั้งที ่เพียงพอต่อการทดสอบ จากผลการ
ทดสอบสายอากาศต้นแบบพบว่ามีอัตราการส่งถ่ายข้อมูลอยู่
ในช่วง 14 ถึง 16 Mb/s น้อยกว่าเมื่อเทียบกับสายอากาศโม
โนโพลที่มีใช้งานท่ัวไปแต่ยังคงสามารถอยู่ในระดับท่ีสามารถ
ใช้งานได้ดี ทั ้งนี ้สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าสายอากาศที่
นำเสนอมีข้อดีคือ มีขนาดกะทัดรัด สามารถประยุกต์ใช้งาน
ติดกับโครงของ WIFI Router หรือ Client ได้เนื ่องจาก
สายอากาศออกแบบให้มีขนาดกระทัดรัดและบาง แต่ยังคง
ความสามารถในการติดต่อสื ่อสารข้อมูลได้ในระดับดีเมื่อ
เทียบกับสายอากาศโมโนโพลทั่วไป 
 

WIFI Router

Client 

Antenna Under Test

Server

Class Room

 
รูปที ่12 รูปแบบการทดสอบอัตราการส่งถ่ายข้อมลู 
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รูปที ่13 อัตราการส่งถ่ายข้อมูลของสายอากาศรูปตัวซีกลับ

หัวขนาดกะทัดรดัต้นแบบ 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
 สายอากาศรูปตัวซีกลับหัวขนาดกะทัดรัดที่ได้นำเสนอ
สามารถนำไปใช้งานในระบบเครือข่ายไร้สายในช่วงความถี่ 
2.4 ถึง 2.5 GHz ตามข้อกำหนดของมาตรฐานการใช้งานใน
ประเทศไทยและมาตรฐาน IEEE 802.11b,g,n ได้ โดย

สายอากาศนี้ถูกออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด (ความกว้าง 7 
mm และความยาว 30 mm) ทำให้สามารถที่จะนำไปอยู่
ภายในอุปกรณ์ต่างๆ ได้โดยเฉพาะอุปกรณ์ในระบบไอโอททีี่
มีขนาดเล็ก มีต้นทุนต่ำเนื่องจากใช้แผ่นวงจรพิมพ์ชนิด FR4 
จากผลการจำลองและผลการทดสอบพบว่าสายอากาศนี้มี

ค่าอินพุตอิมพีแดนซ์ใกล้เคียง 50 Ω มีค่า |S11| น้อยกว่า  
-10 dB ในช่วงความถี ่ 2.4 ถึง 2.65 GHz มีแบบรูปการ
แพร่กระจายคลื่นรอบทิศทางในระนาบเดียว มีช่วงกว้าง 
ลำคลื่นครึ่งกำลัง 60 องศาในระนาบ xz มีโพลาไรซ์เชิงเส้น 
และมีอัตราขยายเท่ากับ 2 dBi ที่ความถี่กลาง และจากการ
ทดสอบสายอากาศรูปตัวซีกลับหัวขนาดกะทัดรัดกับระบบ
เครือข่ายไร้สายพบว่ามีค่าอัตราการส่งถ่ายข้อมูลอยู่ในช่วง 
14 ถึง 16 Mb/s และสามารถใช้งานกับระบบเครือข่ายไร้
สายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การเตรียมและศึกษาคณุลักษณะของเส้นใยนาโน 
ชนิดพอลิคาโปรแลคแทม/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ที่ประกอบด้วยอนภุาคเงินนาโน 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาการเตรียมเส้นใยนาโนชนิดพอลิคาโปรแลคแทม/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ที่
ประกอบด้วยอนุภาคเงินในระดับนาโนโดยใช้เทคนิคอิเล็กโทรสปินนิง เส้นใยได้ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาที่อัตราส่วนของพอลิคาโปร
แลคแทมต่อพอลิไวนิลแอลกอฮอล์เป็น 100/0 90/10 85/15 80/20 75/25 และ 70/30 พารามิเตอร์ที่ใช้ในการขึ้นรูปเป็น
เส้นใยนาโน คือ อัตราการไหล 0.1 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ความต่างศักย์ไฟฟ้า 16 กิโลโวลต์ และระยะห่างระหว่างปลายเข็มถึง
วัสดุรองรับเป็น 16 เซนติเมตร จากการวิเคราะห์คุณลกัษณะของเส้นใยนาโนชนิดพอลิคาโปรแลคแทม/พอลิไวนิลแอลกอฮอล/์
อนุภาคเงินนาโน ที่เตรียมได้โดยอาศัยเครื่องฟูเรียรท์รานส์ฟอร์มอินฟาเรดสเปคโตรสโคปี กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่อง
กราด และเครื่องเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซ็นต์แบบการกระจายพลังงาน พบว่า เส้นใยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1 ถึง 5 
ไมโครเมตร และโลหะเงินท่ีติดอยู่บนผิวของเส้นใยมีขนาดอนุภาคประมาณ 200 นาโนเมตร ผลของการเพิ่มปริมาณอนุภาคเงิน
นาโนได้เส้นใยที่มีเม็ดปมมากขึ้น และเส้นใยที่ได้ไม่มีความต่อเนื่อง เส้นใยนาโนพอลิคาโปรแลคแทม/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์/
อนุภาคเงินนาโนในอัตราส่วน 85/15 นั้นมีความเข้มข้นในอัตราส่วนที่เหมาะสมที่จะให้เส้นใยนาโนพอลิคาโปรแลคแทม/พอลิ
ไวนิลแอลกอฮอล์/อนุภาคเงินนาโนทีม่ีความเรียบสม่ำเสมอ ความหนาของเส้นใยมีความสม่ำเสมอ มีช่องว่างระหว่างเส้นใยที่มี
ความสม่ำเสมอ 
 

คำสำคัญ: พอลิคาโปรแลคแทม พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ อนุภาคเงินนาโน อิเล็กโทรสปินนิง เส้นใยนาโน 
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Abstract 
 The objective of this work research to study the preparation nanofibers of Polycaprolactam/Polyvinyl 
Alcohol containing Silver Nanoparticles using electrospinning technique. The fibers were synthesized at the 
ratio of Polycaprolactam to Polyvinyl alcohol were 100/0 90/10 85/15 80/20 75/25 and 70/30 with 
parameters used for were formed nanofibers at flow rate of 0.1 ml/h, electric potential of 16 KV and the 
distance between the needle and the collector was 16 cm. Analysis of the characteristics of 
Polycaprolactam/Polyvinyl alcohol/Silver Nanoparticles nanofibers prepared by using the Fourier transform 
infrared (FTIR), Scanning electron microscope (SEM) and Energy distribution x-ray spectroscopy analyzer 
(EDS). Found that the fibers had a diameter from 1 to 5 m and the silver metal attached to the surface 
of the fibers had a particle size of about 200 nm. The effect of increasing the amount of silver nanoparticles 
obtained more bead fibers and fibers not have continuity. Polycaprolactam/Polyvinyl alcohol/Silver 
Nanoparticles nanofibers in the ratio of 85/15 have the appropriate concentration ratio which 
Polycaprolactam/ Polyvinyl alcohol/Silver Nanoparticles nanofibers that have uniform thickness, gap and 
smooth, respectively. 
 

Keywork: Polycaprolactam, Polyvinyl Alcohol, Silver Nanoparticles, Electrospinning, Nanofibers 
 

1. บทนำ  
ในปัจจุบันเส้นใยนาโนเป็นนาโนเทคโนโลยีที ่ได้รับ

ความนิยมที่นำมาพัฒนาประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ ซึ่งวิธี
ในการผลิตเส้นใยนาโนมีหลากหลายวิธีเช่น Drawing [1] 
Template synthesis [2] Phase separation [3] Self-
assembly [4] และการปั ่นเส ้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต หรือ 
อิเล็กโทรสปินนิง (Electrospinning) [5] [6] แต่อย่างไรก็
ตามวิธีการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิตเป็นวิธีการง่ายๆ และไม่
ซับซ้อน เส้นใยนาโนที่ได้มีความละเอียดมาก การผลิตขนาด
ใหญ่ เส้นใยนาโนแบบต่อเนื่องที่ยาวนาน และต้นทุนต่ำจึง
ได้เปรียบสำหรับใช้สร้างแผ่นเส้นใย [7] ดังนั้นเส้นใยนาโนที่
ได้มีอัตราส่วนระหว่างพื้นที่ผิวต่อปริมาตรสูง มีความเป็นรู
พร ุนส ูง และม ี เส ้นผ ่านศูนย ์กลางขนาดเล ็ก [8] ด ้วย
คุณสมบัติที่โดดเด่นของเส้นใยนาโนเหล่านี้จึงได้มีการนำไป
ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น วิศวกรรมเนื้อเยื่อ  [9] 
ว ัสด ุป ิดแผล  [10] ต ัวกรอง [11] ระบบนำส ่งยา [12] 
เซนเซอร์ [13] และวัสดุอิเล็กโทรด [14]  

พอลิเมอร์เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันท้ังใน
ด้านอุตสาหกรรมมีการนำมาประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ เช่น 
พอลิแลคติคแอซิด (Polylactic Acid) [15] พอลิคาโปรแลค

โตน (Polycaprolactone) [16] และ พอลิอะคริโลไนไทรล์ 
(Polyacrylonitrile) [17] และหนึ่งในพอลิเมอร์สังเคราะห์ที่
ได้รับความสนใจคือ พอลิคาโปร   แลคแทม หรือ ไนลอน 6 
ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ที่ความสามารถในการขึ้นรูปเป็นเส้นใยได้ดี 
โดยพอลิคาโปรแลคแทม ซึ ่งเป็นพอลิเมอร์สังเคราะห์ที่
ประกอบด้วยกลุ่มเอไมด์ และเป็นพอลิเมอร์ที ่นิยมกันใช้
อย่างแพร่หลายในทางอุตสาหกรรม เนื่องจากมีต้นทุนที่ต่ำ 
และมีคุณสมบัติทั้งในด้านสมบัตเิชิงกลที่ดี มีเสถียรทางความ
ร้อนที่ดี และทนทานสารเคมี [18] และนอกจากนี้ยังมีอีก
หนึ่งพอลิเมอร์ที่เป็นพอลิเมอร์ที่มีความสามารถในการขึ้นรูป
เป็นเส้นใยได้ดีนั้นคือ พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ เป็นพอลิเมอร์
สังเคราะห์ที่มีความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ มี
ความเข้ากันได้ทางชีวภาพ ไม่มีความเป็นพิษ ความทนต่อ
สารเคมี ละลายได้ดีในน้ำ และสมบัติเชิงกลที่ดี นอกจากนี้
พอลิไวนิลแอลกอฮอล์เป็นพอลิเมอร์ที่มีความสามารถในการ
ขึ้นรูปเป็นเส้นใยได้ดี และขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์ม [19,20] และ
พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ถือว่าเป็นพอลิเมอร์ที ่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม [21] ดังนั้นพอลิไวนิลแอลกอฮอล์จึงได้รับความ
สนใจในการนำมาประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ พลาสติก 
และสิ่งทอ [22] 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/polyacrylonitrile
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อนุภาคเงินนาโน เป็นอนุภาคที่มีคุณสมบัติทั ้งทาง
ไฟฟ้า สมบัติทางแสง สมบัติความร้อน สมบัตินำไฟฟ้าได้ดี  
และสมบัติทางชีวภาพ เนื่องด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายจึง
สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ ได้ดี [23,24,25] 
เ ช ่ น  เ ซน เซอร์  [26] ต ้ าน เ ช้ื อแบคท ี เ ร ี ย  [27] และ
กระบวนการต้านมะเร็ง [28] ดังนั้นในงานวิจัยนี้ได้นำพอลิ
คาโปรแลคแทม/พอลิไวนิลแอลกอฮอล/์อนุภาคเงินนาโนมา
ทำการขึ้นรูปเป็นเส้นใยนาโนด้วยเทคนิคอิเล็กโทร   สปินนิง
เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ  

 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพื ่อศึกษาการขึ ้นรูปเส้นใยนาโนพอลิคาโปรแล

คแทม/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์/อนุภาคเงินนาโน  
2. เพื่อศึกษาตัวแปรต่างๆ ในการขึ้นรูปเส้นใยนาโนพอ

ลิคาโปรแลคแทม/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์/อนุภาคเงินนาโน 
3. เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมแผน่เส้น

ใยนาโนพอลิคาโปรแลคแทม/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์/
อนุภาคเงินนาโน 

 

3. วิธีการทดลอง 
3.1 วัสดุที่ใช้ในการวิจัย  

พอลิคาโปรแลคแทม (Polycaprolactam) (น้ำหนัก
โมเลกุล=22,000) ซื้อมาจากบริษัทอูเบะเคมิคอลล์ (เอเซีย) 
จำกัด พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (Polyvinyl alcohol) (น้ำหนัก
โมเลกุล=89,000 - 98,000) ซื้อมาจากบริษัท เอส.เอ็ม.เคมี
คอล ซัพพลาย จำกัด กรดฟอร์มิก (Formic acid) 99%     
ซิลเวอร์ไนเตรต (Silver nitrate) เซทิลไตรเมทิลแอมโม
เน ียมโบรไมด์ (Cetyltrimethyl ammonium bromide) 
ซื้อมาจากบริษัทวิโรฒวิทยาภัณฑ์ จำกัดและแป้งข้าวโพด 
(Corn starch) ซื้อมาจากตลาด 

 
3.2 การสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโน  

ในขั้นที่หนึ่งนำซิลเวอร์ไนเตรต 15 มิลลิโมลาร์ 
และเซทิลไตรเมทิลแอมโมเนียมโปรไมด์ 0.1   โมลาร์ และ
นำสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตผสมสารละลายเซทิลไตรเมทิ
ลแอมโมเนียมโปรไมด์ แล้วเติมสารละลายน้ำแป้งข้าวโพด 
จากนั้นนำสารละลายผสมไปกวน แล้วนำไปแช่ในอ่างน้ำ

ควบคุมอุณหภูมิที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 
ช่ัวโมง ก่อนถูกนำมาใช้ในขั้นที่สอง 

ในขั้นที่สองนำซิลเวอร์ไนเตรต 15 มิลลิโมลาร์ และ
เซทิลไตรเมทิลแอมโมเนียมโปรไมด์ 0.2   โมลาร์ และนำ
สารละลายซิลเวอร์ไนเตรตผสมสารละลายเซทิลไตรเม       
ทิลแอมโมเนียมโปรไมด์ แล้วเติมน้ำปราศจากไอออน
ปริมาตร 10 มิลลิลิตร สารละลายน้ำแป้งข้าวโพดปริมาตร 8 
มิลลิลิตร ได้สารละลายผสม จากนั้นทำการเติมสารละลาย
ผสมในขั้นที่หนึ่ง แล้วนำสารละลายผสมไปกวน และนำ
สารละลายผสมไปแช่ในอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิที่อุณหภูมิ 
50 องศาเซลเซียส ได้สารละลายอนุภาค เงินนาโน  

 

3.3 การเตรียมเส้นใยนาโนด้วยเทคนิคอิเล็กโทรสปินนิง 
นำพอลิคาโปรแลคแทมและพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ที่

ความเข้มข้นที่ 18 wt% ในอัตราส่วนต่างๆ 100/0 90/10 
85/15 80/20 75/25 และ 70/30 ละลายในตัวทำละลาย
กรดฟอร์มิก 99% กวนเป็นเวลา 1 ช่ัวโมง จากนั้นนำอนุภาค
เงินนาโนที่ได้จากการสังเคราะห์มาเติมลงสารละลายพอลิ 
คาโปรแลคแทมร่วมกับพอลิไวนิลแอลกอฮอล์กวนเป็นเวลา 
1 ช่ัวโมง แล้วนำสารละลายพอลิคาโปรแลคแทม/พอลิไวนิล
แอลกอฮอล์/อนุภาคเงินนาโนที่ได้จากการเตรียมมาบรรจุลง
หลอดฉีด เข็มขนาดเบอร์ 24 ความยาว 1.5 นิ้ว ซึ่งขึ้นรูป
ด้วยเทคนิคอิเล็กโทรสปินนิงโดยมีพารามิเตอร์ที่เหมาะสม
ดังนี ้ อัตราการไหล 0.1 มิลลิล ิตรต่อชั ่วโมง ความต่าง
ศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ 16 กิโลโวลต์ ระยะห่างระหว่างปลายเข็ม
ถึงแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ 16 เซนติเมตร ความชื้น 33% 
และทีอุ่ณหภูมิห้อง ดังภาพที่ 1 

  

 

 

 

 

ภาพที ่1 แสดงกระบวนการอิเล็กโทรสปินนิง 
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4. ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง 
4.1 ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของการสังเคราะห์
อนุภาคเงินนาโน 

วิเคราะห์ลักษณะสัณฐานวิทยาของอนุภาคเงินนาโนที่
สังเคราะห์ได้ ซึ่งสังเคราะห์ด้วยวิธีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ด ้ ว ย ก ล ้ อ ง จุ ล ท ร ร ศ น ์ อ ิ เ ล ็ ก ต ร อน ช นิ ด ส่ อ ง ผ่ า น 
(Transmission electron microscopy: TEM)  

  

 
 

ภาพที ่2 ภาพ TEM แสดงการวิเคราะหล์ักษณะสณัฐาน 
ของการสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโน 

 
จากการนำผงที่ได้จากการสังเคราะห์อนุภาคเงิน

นาโนมาวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง
ผ่าน (TEM) เพื่อดูรูปร่างลักษณะ และขนาดของอนุภาคเงิน
นาโนที่สังเคราะห์สังเกตได้ว่าอนุภาคเงินนาโนที่สังเคราะห์
นั้นมีลักษณะรูปร่างเป็นทรงดอกไม้ มีการกระจายตัว และ
ขนาดอนุภาค 200 นาโนเมตร ดังภาพที่ 2 

 
4.2 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของตัวแปรการขึ้นรูปเส้น
ใย นาโน 

การหาสภาวะที่เหมาะสมในการขึ้นรูปเส้นใยนาโนจาก
สารละลายพอล ิคาโปรแลคแทมร ่วมก ับพอล ิ ไวนิล
แอลกอฮอล์ คือการศึกษาตัวแปรของการขึ้นรูปเส้นใยนาโน
ด้วยเทคนิคอิเล็กโทรสปินนิง ซึ่งประกอบด้วย ความเข้มข้น
ของสารละลายพอลิเมอร์ ระยะห่างระหว่างปลายเข็มถึงวสัดุ
รองรับ ความต่างศักย์ไฟฟ้า อัตราการไหล ความชื้น และ
อุณหภูมิ เพื่อท่ีจะได้เส้นใยนาโนที่มีความเรียบสม่ำเสมอ ใน
การศึกษาน ี ้นำพอล ิคาโปรแลคแทม และพอล ิไวนิล
แอลกอฮอล์ละลายในกรดฟอร์มิค 99% เพื ่อเตรียมเป็น
สารละลายสำหรับปั่นในความเข้มข้นที่ 12 %wt และ 18 
%wt ซึ ่งกำหนดให้สภาวะการขึ ้นร ูปเส ้นใยนาโนด้วย

เทคนิคอ ิ เล ็กโทรสปินน ิงเป ็นด ังน ี ้  ความเข ้มข้นของ
สารละลายพอล ิคาโปรแลคแทมร ่วมก ับ  พอล ิ ไวนิล
แอลกอฮอล์ที่ 12 %wt และ 18 %wt ความต่างศักย์ไฟฟ้า
เป็น 16 กิโลโวลต์ อัตราการไหลเท่ากับ 0.1 มิลลิลิตรต่อ
ชั่วโมง ระยะห่างระหว่างปลายเข็มถึงวัสดุรองรับเป็น 16 
เซนติเมตร ความชื้น 33% และที่อุณหภูมิห้อง 
 

ความ
เข้มขน้ 

กำลังขยาย 
5000 X 10000 X 

 
 
 
 
12 
wt% 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
18 
wt% 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที ่3 ภาพ SEM แสดงสัณฐานวิทยาของเส้นใยนาโน 

พอลิคาโปรแลคแทมร่วมกับพอลไิวนิลแอลกอฮอล ์
ทีค่วามเข้มข้น 12 %wt และ 18 %wt 

 

200 nm 200 nm 

2 m 200 nm 



วารสารวิชาการเทพสตรี I-TECH ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 
 

51 

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเส้นใยนาโนพอลิคาโปร
แลคแทมร่วมกับพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ที่ปั่นได้ถูกวิเคราะห์
ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด (SEM) ด้วย
กำลังขยาย 5000 เท่า และ 10000 เท่า แสดงในภาพที่ 3 
จากภาพที่ 3 แสดงเส้นใยนาโนพอลิคาโปรแลคแทมร่วมกับ
พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ พบว่าเส้นใยนาโนพอลิคาโปรแล
คแทมร่วมกับพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้น 12 %wt 
จะพบว่าเส้นใยที่ได้มีหยดพอลิเมอร์บนแผ่นเส้นใยด้วย ใช้
เวลานานในการสปิน และเส้นใยที่ได้เป็นเม็ดปม และไม่มี
ความต่อเนื่อง มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่สม่ำเสมอ แต่เส้นใยนา
โนพอลิคาโปรแลคแทมร่วมกับพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ที่ความ
เข้มข้น 18 %wt ได้เส้นใยนาโนที่ได้มีความต่อเนื่อง มีความ
เร ียบที่ม ีความสม่ำเสมอกัน และมีเส ้นผ่านศูนย ์กลาง
สม่ำเสมอ ดังนั ้นจึงสรุปได้ว่าเส้นใยนาโนพอลิคาโปรแล
คแทมร่วมกับพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้น 18 %wt 
ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่  16 กิโลโวลต์ อัตราการไหล 0.1 
มิลลิลิตรต่อชั่วโมง และระยะห่างระหว่างปลายเข็มถึงวัสดุ
รองร ับ เป ็น  16 เซนต ิ เมตร  ความช ื ้ น  33% และที่
อุณหภูมิห้อง ได้เส้นใยนาโนที่มีความเรียบ โดยความเข้มข้น
ที่ 18 wt% นั้นเป็นความเข้มข้นที่เหมาะสมในการขึ้นรูป
เป็นเส้นใยนาโนพอลิคาโปรแลคแทมร่วมกับพอลิไวนิล
แอลกอฮอล์ 

จากภาพที่ 3 ได้ความเข้มข้นที่เหมาะสมในการขึ้นรูป
เป็นเส้นใยนาโนจากสารละลายพอลิคาโปรแลคแทมร่วมกับ
พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ คือ ความเข้มข้นที่ 18 wt% จากนั้น
ศึกษานำสารละลายพอลิคาโปรแลคแทมร่วมกับพอลิไวนิล
แอลกอฮอล์มาเติมอนุภาคเงินนาโนที่ได้จากการสังเคราะห์มี
ลักษณะรูปร่างเป็นทรงดอกไม้มีขนาดอนุภาค 200 นาโน
เมตร ดังในภาพที่ 2 โดยใช้อนุภาคเงินนาโนที่แตกต่างกัน
อนุภาคเงินนาโนที่ 0.5 กรัม 1 กรัม 1.5 กรัม 2 กรัม 2.5 
กรัม และ 3 กรัม ดังในภาพท่ี 4 แสดงลักษณะสัณฐานวิทยา
ของ เส ้ น ใยนา โนพอล ิค า โปรแลคแทม /พอล ิ ไ วนิล
แอลกอฮอล์/อนุภาคเงินนาโน 

 

 

 

 
ภาพที ่4 ภาพ SEM แสดงสัณฐานวิทยาของเส้นใยนาโน 
พอลิคาโปรแลคแทม/พอลไิวนิลแอลกอฮอล/์อนุภาคเงิน 

นาโนด้วยปริมาณอนุภาคเงินนาโนทีแ่ตกต่างกันคือ 0.5 กรัม 
1 กรัม 1.5 กรัม 2 กรัม 2.5 กรัม และ 3 กรัม 
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ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเส้นใยนาโนพอลิคาโปร
แลคแทม/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์/อนุภาคเงินนาโนด้วย
ปริมาณอนุภาคเงินนาโนที่แตกต่างกันที่ปั่นได้ถูกวิเคราะห์
ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด (SEM) ด้วย
กำลังขยาย 5000 เท่า และ 10000 เท่า แสดงในภาพที่ 4 
จากภาพที่ 4 แสดงเส้นใยนาโนพอลิคาโปรแลคแทม/พอลิ
ไวนิลแอลกอฮอล์/อนุภาคเงินนาโนด้วยปริมาณอนุภาคเงิน
นาโนทีแ่ตกต่างกัน พบวา่เส้นใยนาโนพอลิคาโปรแลคแทม/
พอลิไวนิลแอลกอฮอล์/อนุภาคเงินนาโนที่ปริมาณอนุภาค
เงินนาโนที่แตกต่างกัน ที่ความเข้มข้น 18 %wt จะพบว่า
เส้นใยนาโนพอลิคาโปรแลคแทม/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์/
อนุภาคเงินนาโนด้วยปริมาณอนุภาคเงินนาโนที ่0.5 กรัม 1 
กรัม และ 1.5 กรัม นั ้นจะมีลักษณะเส้นใยที ่ได้มีความ
ต่อเนื่อง มีความเรียบ มีปริมาณเส้นใยที่มีความหนาแน่น
สม่ำเสมอ และมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่มีความสม่ำเสมอ ดังใน
ภาพที่ 4 และเส้นใยนาโนพอลิคาโปรแลคแทม/พอลิไวนิล
แอลกอฮอล์/อนุภาคเงินนาโนด้วยปริมาณอนุภาคเงินนาโน
ที ่2 กรัม 2.5 กรัม และ 3 กรัม น้ันพบว่าได้เส้นใยมีหยดพอ
ลิเมอร์บนแผ่นเส้นใยด้วย และใช้เวลานานในการสปิน แต่
เส้นใยที่ได้ไม่มีความต่อเนื่อง แต่มีบางเส้นใยเกิดการขาดใน
เส้นใยนาโนพอลิคาโปรแลคแทม/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์/
อนุภาคเงินนาโนด้วยปริมาณอนุภาคเงินนาโนที่ 2 กรัม แต่
เส้นใยนาโนพอลิคาโปรแลคแทม/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์/
อนุภาคเงินนาโนด้วยปริมาณอนุภาคเงินนาโนที่ 2.5 กรัม 
และ 3 กรัม ได้เส้นใยที่มีเม็ดปมมากขึ้น และเส้นใยที่ได้ไม่มี
ความต่อเนื่อง ดังนั้นจึงสรุปได้เส้นใยนาโนพอลิคาโปรแล
คแทม/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์/อนุภาคเงินนาโนด้วยปริมาณ
อนุภาคเงินนาโนที ่0.5 กรัม 1 กรัม และ 1.5 กรัม เหมาะสม
เนื่องจากเส้นใยที่ได้มีความเรียบสม่ำเสมอ และมีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 1 ถึง 5 ไมโครเมตร ดังในภาพท่ี 4 

จากภาพที่ 4 ได้ปริมาณของอนุภาคเงินนาโนที่เหมะ
สม จากนั้นเตรียมเป็นสารละลายสำหรับปั่นในความเข้มข้น
ท ี ่  18 %wt ในอ ัตราส ่ วน 100/0 90/10 85/15 80/20 
75/25 และ 70/30 ซึ่งกำหนดให้สภาวะการขึ้นรูปเส้นใยนา
โนด้วยเทคนิค อิเล็กโทรสปินนิงเป็นดังนี้ ความเข้มข้นของ
สารละลายพอลิคาโปรแลคแทม/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์/
อนุภาคเงินนาโนที ่18 %wt ความต่างศักย์ไฟฟ้าเป็น  

อัตราส่วน
ความ
เข้มข้น 

กำลังขยาย 
5000 X 10000 X 

 
 
100/0 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
90/10 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
85/15 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
80/20 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
75/25 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
70/30 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่5 ภาพ SEM แสดงสัณฐานวิทยาของเส้นใยนาโน 
พอลิคาโปรแลคแทม/พอลไิวนิลแอลกอฮอล/์อนุภาคเงิน 
นาโนทีค่วามเข้มข้นท่ี 18 wt% ในอัตราส่วนท่ี 100/0 

90/10 85/15 80/20 75/25 และ 70/30 
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16 กิโลโวลต์ อัตราการไหลเท่ากับ 0.1 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง 
ระยะห่างระหว่างปลายเข็มถึงวัสดุรองรับเป็น 16 เซนติเมตร 
ความช้ืน 33% และที่อุณหภูมิห้อง ดังภาพท่ี 5 

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเส้นใยนาโนพอลิคาโปร
แลคแทม/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์/อนุภาคเงินนาโนที่ปั่นได้
ถูกวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด 
(SEM) ด้วยกำลังขยาย 5000 เท่า และ 10000 เท่า แสดงใน
ภาพที่ 5 จากภาพที ่ 5 แสดงเส้นใยนาโนพอลิคาโปรแล
คแทม/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์/อนุภาคเงินนาโนที่อัตราส่วน 
100/0 และ 90/10 ลักษณะเส้นใยที่ได้มีความเรียบแต่มีใย
ตามเส้นใย และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ไม่สม่ำเสมอ 
ส่วนในอัตราส่วนที่ 85/15 จะพบว่าเส้นใยที ่ได ้ม ีความ
สม่ำเสมอ เส้นใยมีความเรียบ และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ขนาดสม่ำเสมอ แต่ที่เส้นใยนาโนพอลิคาโปรแลคแทม/พอลิ
ไวนิลแอลกอฮอล์/อนุภาคเงินนาโนที่อ ัตราส่วน 80/20 
75/25 และ 70/30 จะพบว่าเส้นใย มีหยดพอลิเมอร์บนแผน่
เส้นใยด้วย และใช้เวลานานในการสปิน ดังภาพที่ 5 ดังนั้น
จึงสรุปได้ว่าเส้นใยนาโนพอลิคาโปรแลคแทม/พอลิไวนิล
แอลกอฮอล์/อนุภาคเงินนาโนที่อัตราส่วน 85/15 ซึ ่งเป็น
สภาวะที่เหมาะสมคือ เส้นใยที่ได้มีความเรียบที่สม่ำเสมอ 
และมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 1 ถึง 5 นาโนเมตร และมี
ช่องว่างระหว่างเส้นใยที่มีความสม่ำเสมอ และไม่เกิดหยดพอ
ลิเมอร์บนแผ่นเส้นใย ดังนั ้นเหมาะสมสำหรับการนำไป
ประยุกต์ใช้งาน  

ในภาพที่ 6 แสดงภาพถ่ายลักษณะของแผ่นเส้นใยพอ
ลิคาโปรแลคแทม/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์/อนุภาคเงินนาโน
บนวัสดุรองรับสำหรับการขึ้นรูปเป็นเส้นใยที่ความเข้มข้น 
18 %wt ในอัตราส่วน 100/0 90/10 85/15 80/20 75/25 
และ 70/30 สังเกตได้ว่าในแผ่นรองรับเส้นใยที่ขึ้นรูปจาก
สารละลายพอลิคาโปรแลคแทม/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์/
อนุภาคเงินนาโนในอัตราส่วนต่างๆ ซึ่งในอัตราส่วน 100/0 
90/10 80/20 75/25 และ 70/30 มีปริมาณหยดสารละลาย
ที่หลุดออกจากปลายเข็มฉีดยาเกิดขึ้นปริมาณมากบนแผ่น
รองรับเส้นใยที่ขึ้นรูป เนื่องจากสารละลายมีความเข้มข้นไม่
เหมาะสม เมื่อทำการฉีดหรือขึ้นรูปออกมาเป็นเส้นใยที่ได้ไม่
ค่อยต่อเนื่อง นอกจากน้ีทำให้ต้องทำการปิด เปิดเครื่องบ่อย
เพื่อเช็ดปลายเข็มฉีดยาไม่ให้เกิดการสปินไม่ออก และทำให้ 

 
 

ภาพที่ 6 แสดงภาพถ่ายแผ่นเส้นใยที่เกิดขึ้นบนวัสดุรองรับ
ในการทำสปินเส้นใยในอัตราส่วนต่างๆ 
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ต้องปิด เปิดโวลต์ไฟฟ้าบ่อย เมื่อเปรียบเทียบกับเส้นใยนาโน
พอลิคาโปรแลคแทม/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์/อนุภาคเงิน  
นาโนในอัตราส่วน 85/15 เป็นสภาวะที่เหมาะสม เนื่องจาก
ไม่เกิดปริมาณหยดสารละลายบนแผ่นรองรับเส้นใย ใช้เวลา
การสปินไม่นาน และทำให้ไม่มีปัญหาในการต้องปิด เปิด
โวลต์ไฟฟ้าบ่อย 

 
4.3 ศึกษาการยืนยันของธาตุเงิน 

ศึกษาการยืนยันการมีอยู่ของธาตุเงินจากเส้นใยนา
โนพอลิคาโปรแลคแทม/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์/อนุภาคเงิน
นาโนมาถูกวิเคราะห์ด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์ ฟลูออเรสเซ็นต์
แบบการกระจายพลั ง งาน (Energy dispersive X-ray 
spectroscopy: EDS) ดังในภาพท่ี 7 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 การวิเคราะห์ธาตเุงินจากเส้นใยนาโนพอลิคาโปร
แลคแทม/พอลิไวนลิแอลกอฮอล์/อนุภาคเงินนาโน 

 
จากภาพท่ี 7 วิเคราะห์การยืนยันการมีอยู่ของธาตุ

เง ินในเส ้นใยนาโนพอล ิคาโปรแลคแทม/พอล ิ ไวนิล
แอลกอฮอล์/อนุภาคเงินนาโน โดยสังเกตเห็นได้ว่าพบ
สเปกตรัมของธาตุเงินจากเส้นใยนาโนพอลิคาโปรแลคแทม/
พอลิไวนิลแอลกอฮอล์/อนุภาคเงินนาโน ดังนั้นแสดงใหเ้ห็น
ว่าในเส้นใยนาโนมีธาตุเงินอยู่จริง 

 
4.4 ศึกษาการวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของเส้นใยนาโนพอลิ
คาโปรแลคแทม/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์/อนุภาคเงินนาโน 

การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของเส้นใยนาโน พอลิคาโปร
แลคแทม/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์/อนุภาคเงินนาโนด้วย
เคร ื ่องฟูเร ียร ์ทรานส์ฟอร ์มอ ินฟาเรดสเปคโตรสโคปี 
(Fourier transform infrared: FTIR) 

 
 

ภาพที่ 8 FTIR สเปกตรัมของเส้นใยนาโนพอลิคาโปร 
แลคแทม/พอลิไวนลิแอลกอฮอล์/อนุภาคเงินนาโน 

 
จากภาพที่ 8 แสดงสเปกตรัมของเส้นใยนาโนพอลิคา

โปรแลคแทม/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์/อนุภาคเงินนาโน จาก
สเปกตร ัมท ี ่ได ้พบว ่าปรากฏพีคท ี ่ประมาณ 2930 ต่อ
เซนติเมตร ซึ่งเป็นสัมพันธ์กับการสั่นแบบยืดของ CH และ 
พีคที่ประมาณ 1143 ต่อเซนติเมตร ซึ่งเป็นสัมพันธ์กับการ
สั่นแบบยืดของ CO ซึ ่งเป็นพีคของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ 
และพีคที่ประมาณ 3312 ต่อเซนติเมตร ซึ่งเป็นสัมพันธ์กับ
การสั่นแบบยืด N–H พีคท่ีประมาณ 3085 ต่อเซนติเมตร ซึ่ง
เป็นสัมพันธ์กับการสั่นแบบยืด C–H พีคที่ประมาณ 1552 
ต่อเซนติเมตร ซึ่งเป็นสัมพันธ์กับการสั่นแบบ amide II, N–
H bending และ C–N stretching ซึ ่งเป็นพีคของพอลิคา
โปรแลคแทม [29] แสดงให้เห็นว่ามีเส้นใยนาโนมีทั ้งหมู่
ฟังก์ชันของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ร ่วมกับพอลิคาโปร 
แลคแทม  

 

5. สรุปผลการทดลอง 
สภาวะที่เหมาะสมในการขึ้นรูปเส้นใยนาโนพอลิคา

โปรแลคแทม/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์/อนุภาคเงินนาโน ด้วย
กำหนดให้สภาวะการขึ้นรูปเส้นใยนาโนด้วยเทคนิคอิเล็ก 
โทรสปินนิงเป็นดังนี้ ความเข้มข้นของสารละลายพอลิคา
โปรแลคแทม/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์/อนุภาคเงินนาโน 18 
%wt ในอ ัตราส ่วน 100/0 90/10 85/15 80/20 75/25 
และ 70/30 ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้าเป็น 16 กิโลโวลต์ อัตรา
การไหลเท่ากับ 0.1 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ระยะห่างระหว่าง

1 µm 
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ปลายเข็มถึงวัสดุรองรับเป็น 16 เซนติเมตร ความชื้น 33% 
และทีอุ่ณหภูมิห้อง พบว่าเส้นใยนาโนพอลิคาโปรแลคแทม/
พอลิไวนิลแอลกอฮอล์/อนุภาคเงินนาโนในอัตราส ่วน 
85/15 นั้นมีความเข้มข้นในอัตราส่วนที่เหมาะสมที่จะให้
เส้นใยนาโนพอลิคาโปรแลคแทม/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์/
อนุภาคเงินนาโนทีม่ีความเรียบสม่ำเสมอ ความหนาของเส้น
ใยมีความสม่ำเสมอ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ถึง 5 
ไมโครเมตร มีช่องว่างระหว่างเส้นใยที่มีความสม่ำเสมอ 
นอกจากนี้อนุภาคเงินนาโนที่สังเคราะห์ได้โดยวิธีเป็นมิตร
ต่อสิ ่งแวดล้อมมีลักษณะรูปร่างเป็นทรงดอกไม้มีขนาด
อนุภาค 200 นาโนเมตร ดังนั้นเส้นใยนาโนที่สังเคราะห์ได้
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ ในอนาคตต่อไป 
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ดัดแปรด้วยกรดไขมันสำหรับยืดอายุการเก็บรักษาไข่ไก ่

Development of composite file based on carboxymethyl 
cellulose/modified calcium carbonate 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ได้พัฒนาสารเคลือบไข่ไก่คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสผสมแคลเซียมคาร์บอเนตที่ดัดแปรด้วยกรดไขมันปาล์มติิก
และกรดสเตียริกความเข้มข้นร้อยละ 1, 3 และ 5 โดยมวล สารเคลือบนี้ใช้เพื่อชะลอการเสื่อมสภาพคุณสมบัติของไข่ไก่สด
ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิที่ 30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 50 เป็นเวลา 2 สัปดาห์ คุณภาพและความสด
ของไข่ไก่วัดด้วยค่าฮอก สัปดาห์ที่ 1 ไข่ไก่ที่ผ่านการเคลือบคงคุณภาพไข่เกรด AA โดยกรดปาล์มิติกมีค่าฮอก 71.38 - 85.90 
และกรดสเตียริกมีค่าฮอก 75.91- 85.90 ไข่ไก่ที่ไม่ได้เคลือบลดจากเกรด AA  (ค่าฮอก 77.40) เป็นเกรด B (ค่าฮอก 31.0 – 
59.0) สัปดาห์ที่ 2 ไข่ที่ผ่านการเคลือบเป็นเกรด B และไข่ที่ไม่ผ่านการเคลือบเป็นเกรด C (ค่าฮอก < 30) ในทางตรงข้ามไข่ที่
เคลือบมีดัชนีไข่ขาวและดัชนีไข่แดงเพิ่มขึ้น ตามเวลาที่เก็บรักษา กรดปาล์มิติกมดีัชนีไข่แดง (35.69-43.38) กรดสเตียริกมีดชันี
ไข่แดง (33.30 - 43.98) ซึ่งมีค่าดัชนีสูงกว่าไข่ที่ไม่เคลือบ ณ  วันแรก (ดัชนีไข่แดง 21.23) กรดไขมันท้ังสองจึงไม่มีผลแตกต่าง
กัน ในขณะที่ไข่ที่ผ่านการเคลือบเป็นด่างสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ( p < 0.05) จาก pH 8.0 - 8.8 เป็น pH 9.0 – 9.4  บนสาร
เคลือบนี้ปรากฏผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตที่แทรกเข้าสู่รูพรุนของผิวเปลือกไข่และกรดไขมันมผีลให้ผลึกกระจายเคลือบเปลือก
ไข่ได้ทั่วถึงเป็นแผ่นฟิล์มคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส ดังนั้น สารเคลือบที่พัฒนาขึ้นนี้จึงเป็นสารเคลือบผิวเปลือกไข่ที่สามา รถ
รักษา/ชะลอการลดลงคุณภาพของไข่ไก่สดที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส นานถึง 14 วัน  

 
คำสำคัญ: คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส, กรดปาล์มิติก, กรดสเตียริก, สารเคลือบ, ไขไ่ก ่

 
Abstract 

Egg shell coating reagents were developed using carboxymethyl-cellulose (CMC) as basic mixed with 
calcium carbonate  (CaCO3) which modified with palmitic acid and stearic acid at 1, 3  and 5 %. The reagent 

https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_enTH864TH864&sxsrf=ACYBGNRZH-hMtd3PFitZVW55S5LJgV4EpA:1569918632760&q=were+developed&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwii97nT0vrkAhX_ILcAHet6Ct8QkeECCC4oAA
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was aimed to prolong egg presentation at 30 oC and HR 50% for 2 weeks. The egg quality and the freshness 
were measured by Haugh unit. At week one coated eggs maintained their quality as grade AA with Haugh 
unit are the reagent containing palmitic acid 71.38 – 85.90 and stearic acid 75.91 – 85.90. The uncoated 
eggs with Haugh unit of 77.40, grade AA, were charged to grade B with Haugh unit of 31.0 – 59.0. At week 
two, the coated eggs were changed to grade B and the uncoated were changed to grade C (Haugh unit < 
30). In contrast, the albumin and yolk index were increase as longer storage. The yolk indexes are the 
palmitic acid containing was 35.69 – 43.38 and of the stearic acid containing was 33.30 – 43.98. These yolk 
indexes were higher than that of the uncoated eggs, which was 21.23. That two acid are not different.  
Which pH of the coted eggs were significantly higher form pH 8.0 – 8.4 to pH 9.0 - 9.4 and of the uncoated 
eggs were higher the 9.13. It appeared that calcium carbonate formed crystal on the coating film and filled 
in the egg shell pores. The crystal was thoroughly disappeared on the CMC -based film by the fatty acid. 
Therefore, the coating reagent developed in the study was able to preserved / delay quality and fresh eggs 
during storage at 30 oC for 14 days. 

 
Keywords: carboxymethyl cellulose, palmitic acid, stearic acid, coating, egg 

 
1. บทนำ 

ไข่ไก่เป็นผลผลิตทางธรรมชาติที่นำมาประกอบอาหาร
ง่ายที ่ส ุด เนื ่องจากเป็นผลผลิตที ่สามารถหาซื ้อได้ตาม
ท้องตลาดหรือได้จากการเพาะเลี้ยง อีกทั้งไข่ไก่อุดมไปด้วย
คุณค่าทางสารอาหารสูงที ่จำเป็นต่อมนุษย์เช่น โปรตีน 
วิตามินเอ วิตามินบี วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 แคลเซียม ไก่
แต่ละตัวจะผลิตไข่เฉลี่ย 220 ถึง 300 ฟองต่อปีขึ้นอยู ่กับ
สายพันธุ์และวิธีการเลี้ยง ในภาคครัวเรือนการซื้อขายไข่ไก่
เพื่อนำมาบริโภคตลอดถึงการจัดเก็บรักษามีช่วงระยะเวลา
ไม่นานประมาณ 7 – 14 วัน โดยไม่เกิดการเน่าเสียกรณีเก็บ
ที่อุณหภูมิห้อง หากเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ เช่น แช่ในตู้เย็น 
สามารถลดการเน่าเสียของไข่ได้อีกประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่ง
ย ั งสามารถนำมาประกอบอาหารได้  จากภาพรวม
อุตสาหกรรมไข่ไก่ของไทยในปี พ.ศ. 2555 - 2559  ประเทศ
ไทยมีค่าเฉลี่ยผลผลิตไข่ไก่  ประมาณ 39 - 41 ล้านฟองต่อ
วัน [1] ข้อมูลใน พ.ศ. 2557 - 2559 ของคณะกรรมการ 
นโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ คาดคะเนการผลิตไข่ไก่
ในกลุ่มประเทศที่เป็นผู้ส่งออกไข่ไก่รายใหญ่ของโลกได้แก่ 
เนเธอร์แลนด์ ตุรกี โปแลนด์   เยอรมัน มาเลเซีย ประเทศ
ไทยผลิตไข่ไก่เพียง 1 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นตัวเลขที่น้อยเมื่อ
เปรียบเทียบกับการผลิตไข่ไก่ทั่วทั้งโลก ถึงแม้ประเทศไทย

จะมีแนวโน้มในการผลิตไข่ไก่ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี แต่ก็ยังไม่
สามารถที่จะเทียบเคียงการผลิตไข่ไก่ของประเทศที่ผู้นำการ
ส่งออกรายใหญ่ของโลกได ้และมีป ัจจ ัยในด้านอื ่นที ่มี
ผลกระทบต่อการผลิตและการตลาดของไข่ไก่ ที่อาจจะทำ
ให้การผลิตและการส่งออกไข่ไก่ลดลง คือ สภาพอากาศที่
แปรปรวนที่ส่งผลต่อสุขภาพของแม่ไก่ทำให้อัตราการให้ไข่
ลดลง และมีอิทธิพลต่อไข่ไก่ได้ เช่น การซึมผ่านของอากาศ 
ความช้ืน รวมถึง ปัจจัยด้านระยะเวลาในการรวบรวมจัดเก็บ
การขนส่งและการจำหน่ายของผู้ประกอบการค้าไข่รายใหญ่
และผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อย ซึ่งล้วนต้องแข่งขันกับ
ระยะเวลาในการดำเนินการทั ้งสิ ้นเพื่อลดการลดลงของ
คุณภาพของเกรดไข่ ดังนั้น เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึง
มีแนวคิดใช้เทคโนโลยีเชิงวัสดุเข้ามาช่วยในการปรับปรุง
คุณภาพและยืดอายุการจัดเก็บของไข่ไก่ให้เพิ่มขึ้น  

บทความวิจัยที่ผ่านมามีการพัฒนาสารเคลือบไข่ที่ทำ
มาจากโปรตีนเพื่อยืดอายุไข่ไก่เช่นกัน เช่น โปรตีนจากถั่ว 
(Soy protein isolate), เวย์โปรตีน (Whey protein) [2]  
ซึ่งโปรตีนมีความไวต่อความชื้นสูง ทำให้มีโอกาสที่เชื้อราจะ
เจริญเติบโตได้ และยังมีการเคลือบผิวด้วยน้ำมันมิเนอรัล 
(Mineral oil) เพื่อยืดอายุไข่ไก่ [3] ด้วยความที่เป็นน้ำมันจึง
ส่งผลให้เปลือกไข่มีความเหนียวและสามารถเกิดการหลุด
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ของหยดน้ำมันได้ง่ายจึงเป็นข้อเสียของการใช้น้ำมันมิเนอรัล
ในการเคลือบผิวไข่ไก่ [4] ใช้สารเคลือบไคโตซานร่วมกับกรด
อินทรีย์ลดการแตกของเปลือกและปรับปรุงคุณภาพไข่ไก่ได้ 
เช่นกัน  
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาสารเคลือบ
เพื่อยืดอายกุารเก็บรักษาไข่ไก่ ด้วยสารเคลือบชีวภาพที่คาด
ว่าช่วยลดการแลกเปลี่ยนก๊าซระหว่างอากาศภายในไข่และ
ภายนอกไข่ ที่เป็นสาเหตุของการลดลงของคุณภาพของไข่ไก่ 
อีกทั้งยังเน้นวัตถุดิบที่มีราคาถูกเพื่อไม่ให้เกิดต้นทุนที ่สูง
สำหรับในภาคอุตสาหกรรมการค้าไข่ขนาดเล็กและขนาด
ใหญ่  คือ คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส ซึ ่งเป็นอนุพันธุ ์ของ
เซลลูโลส สามารถขึ ้นร ูปเป็นแผ่นฟิล ์ม ที่ร ับประทาน 
(Edible film) มีสมบัติไฮโดรคอลลอยด์ (Hydrocolloids) 
เป็นพอลิเมอร์ที่ชอบน้ำ (Hydrophilic) มีลักษณะสีขาวไม่มี
กลิ่น เหมาะสำหรับในการนำไปใช้เป็นสารเคลือบ อีกทั้งยัง
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นวัตถุดิบท่ีสามารถหาทดแทน
ได้ (Renewable) [5]  

 

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
เพื่อพัฒนาสารเคลือบผิวเปลือกไข่ชนิดใหม่สำหรับการ

ยืดอายุไข่ไก่โดยใช้สารคาร์บอกซีเมทิลเซลลโูลสเปน็ฐานผสม
กับแคลเซียมคาร์บอเนตและกรดไขมันและวิเคราะห์ขั้นตอน
การเตรียมการเคลือบไข่ท่ีเหมาะสมตอ่เกรดและอายุการเกบ็
รักษาของไข่ไก่เป็นเวลา 2 สัปดาห์และเปรียบเทียบกับ
วิธีการอื่น ๆ 

 

3. วัสดุและวิธีการทดลอง 
 ไข่ไก่สด เกรด AA : 60 – 70 กรัม, คาร์บอกซีเมทิล
เซลล ู โลส  เกรดอาหาร  (Carboxymethyl Cellulose, 
CMC) อนุภาคแคลเซียมคาร์บอเนต เกรดอาหาร (CaCO3) 
กรดสเตียริก (Stearic Acid, SA) พอลิเอทิลีนไกลคอล 400 
(Polyethylene Glycol 400), โ ซ เ ด ี ย ม ไ ฮ ด ร อก ไ ซด์  
(NaOH), และเอทานอล (Ethanol) ซื้อจากบริษัท เคมีภัณฑ์ 
คอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) จํากัด ,กรดปาล์มิติก (Palmitic 
Acid, PA) ซื ้อจากบริษัท ซิกม่า-อัลดริช (ประเทศไทย) 
จำกัด 
 

3.1 การดัดแปรอนุภาคแคลเซียมคาร์บอเนตด้วยกรด
ไขมันโดยวิธีเปียกผิว  
 เตรียมผสมสารแขวนลอย ดังนี ้
 1. เติมกรดไขมันสเตียริก 1 กรัม ลงในสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.5 โมลาร์ 79 มิลลิลิตร ลงในบีกเกอร์ 
พร้อมกวนสารที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส  ใช้เวลา 30 
นาที  
 2. เติมอนุภาคแคลเซียมคาร์บอเนต 20 กรัม กวนจน
ให้สารกระจายตวัจนเป็นเนื้อเดียวกัน 
 ผสมรวมสารในข้อ 1 และ 2  กวนท่ีอุณหภูมิ 75 องศา
เซลเซียส ใช้เวลา 15 นาที พักให้สารละลายเย็นที่อุณหภูมิ 
ห้อง นำสารไปกรองด้วยเครื่องกรองสุญญากาศ อบให้แห้งที่
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ชั่วโมง เก็บรักษา
ในโถดูดความชื้น งานวิจัยนี้ ดัดแปรแคลเซียมคาร์บอเนต
ด้วยกรดไขมันปาล์มิติกและสเตียริก ที่ความเข้มข้นร้อยละ 
1, 3 และ 5 โดยมวล ดัดแปลงวิธีการจาก [6] 
 
3.2 การเตร ียมสารเคล ือบไข ่จากคาร ์บอกซีเมทิล
เซลลูโลสและการเคลือบ 
 คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส 1.5 กรัม ถูกละลายด้วย
สารละลายผสมน้ำกลั่น : เอทานอล (10 : 1) 96.5 มิลลิลิตร 
หยดพอลิเอทิลีน ไกลคอล 400 1 มิลลิลิตร ซึ่งทำหน้าที่เป็น
พลาสติกไซเซอร์ เติมอนุภาคแคลเซียมคาร์บอเนตดัดแปร
ด้วยกรดไขมัน 1.5 กรัม กวนที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 30 นาที พักสารเคลือบให้เย็น จากนั้น นำไข่จุ่มไว้ 
1 นาที จำนวน 1 ครั้ง และพักให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง 3 - 4 
ชั่วโมง เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 
สัปดาห์ โดยในงานวิจัยนี้ เตรียมสารเคลือบทั้งหมด 12 สูตร 
แสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงอัตราส่วนของสารเคลือบสูตร ต่างๆ  
 

 
3.3 เตรียมแผ่นฟิล์มจากสารเคลือบคาร์บอกซีเมทิล
เซลลูโลส 
 รินสารเคลือบลงจานเพาะเชื ้อเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 
มิลลิเมตร นำไปอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 
24 ชั่วโมง สารเคลือบที่ขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์มจะถูกทดสอบ
สมบัติด้วย XRD และ FT-IR  
 
3.4 การวัดค่าฮอก (Haugh Unit) 
 ค่าฮอกเป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพและความสดของไข่โดย
คำนวณจากสูตร  

HU = 100logH - 
G (30W0.37- 100 

100
+ 1.9 

 
โดยที ่ H คือ ความสูงไข่ขาว หน่วยเป็นมิลลิเมตร 
 W คือ น้ำหนักของไข่ท้ังฟอง หน่วยเป็นกรัม 
 G คือ ค่าคงท่ี Gravitation 32.2 

ซึ่งเกณฑ์การเทียบคือ ค่า ฮอกมีค่ามากกว่า 72 เป็นไขเ่กรด 
AA, 60 - 71 เป็นไข่เกรด A, 31 – 59 เป็นไข่เกรด B และ 
น้อยกว่า 30 คือ ไข่เกรด C [4] 
 
3.4 การวัดค่าดัชนีไข่ขาว (Albumin Index) และดัชนี
ไข่แดง (Yolk Index) 
 ค่าดัชนีไข่ขาวและดัชนีไข่แดงเป็นค่าที่บ่งบอกคุณภาพ
และความสดของไข่ ซึ่งค่าดัชนีไข่ขาว คำนวณโดยใช้ 
 

Albumen Index = 
H

[L+W] x 100
 

 

โดยที ่ H คือ ความสูงไข่ขาว หน่วยเป็นมิลลิเมตร 
 L คือ ความยาวไข่ขาว หน่วยเป็นมิลลิเมตร 
 W คือ ความกว้างไข่ขาว หน่วยเปน็มิลลเิมตร 
และสูตรดัชนีไข่แดง คำนวณโดยใช้ 
 

Yolk index = 
h

r
 x 100 

 

โดยที ่ h คือ ความสูงไขแ่ดง หน่วยเป็นมิลลิเมตร 
         r คือ เส้นผ่าศูนย์กลางไข่แดง หน่วยเป็นมิลลิเมตร 
ความสูงของไข่แดงถูกวัดด้วย ไมโครมิเตอร์แบบสามขา 
(Tripod micrometer) และ ความกว้างของไข่ขาวจะถูกวัด
ด้วย เวอร์เนีย คาลิปเปอร์ (Vernier Caliper) [7] 

 
4. ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง  
4.1 คุณภาพของไข่: ค่าฮอก (Haugh Unit ,HU) 

ภาพที่ 1 กราฟ ก. แสดงการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของ
ไข่ด้วยค่าฮอก พบว่า ไข่ที่ผ่านการเคลือบผิวมีแนวโน้มการ
ลดลงของคุณภาพไข่น้อยกว่าไข่ไก่ที่ไม่ผ่านการเคลือบผิว 
ช่วงสัปดาห์ที่ 1 ไข่ที่ผ่านการเคลือบในทุกสูตรมีค่าฮอก อยู่
ในช่วง 60 - 85 เป็นเกรด A และเกรด AA แต่ไข่ไก่ที่ไม่ผ่าน
การเคลือบอยู่เกรด B ช่วงสัปดาห์ที่ 2 ไข่ที่ผ่านการเคลือบ
ในทุกสูตรมีค่าฮอก อยู่ในช่วง 31.0 - 59.9 เป็น เกรด B แต่
ไข่ไก่ที่ไม่ผ่านการเคลือบจะอยู่เกรด C  ดังนั้น สารเคลือบ
คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสผสมแคลเซียมคาร์บอเนตดัดแปร
ด้วยกรดปาล์มิติกและสารเคลือบสารเคลือบคาร์บอกซีเมทิล
เซลลูโลสผสมแคลเซียมคาร์บอเนตดัดแปรด้วยกรดสเตียริก
ที่ความเข้มข้นร้อยละ 1, 3  และ 5 โดยมวล  ไม่มีความ

No. CMC 
(g) 

C2H6O : 
DI (mL) 

PEG-
400 
(mL) 

CaCO3 
Modified (g) 

1 1.50 96.00 1.00 1% PA CaCO3 1.5 

2 1.50 96.00 1.00 3% PA CaCO3 1.5 

3 1.50 96.00 1.00 5% PA CaCO3 1.5 

4 2.00 96.00 1.00 1% PA CaCO3 1.5 

5 3.00 95.50 1.00 1% PA CaCO3 1.5 

6 4.00 94.50 1.00 1% PA CaCO3 1.5 

7 1.50 93.50 1.00 1% SA CaCO3 1.5 

8 1.50 96.00 1.00 3% SA CaCO3 1.5 

9 1.50 96.00 1.00 5% SA CaCO3 1.5 

10 2.00 96.00 1.00 1% SA CaCO3 1.5 

11 3.00 95.50 1.00 1% SA CaCO3 1.5 

12 4.00 94.50 1.00 1% SA CaCO3 1.5 

13 Uncoated - - 
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แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในการยืดอายุการเก็บรักษาไข่ไกส่ด
และสารเคลือบนี้มีผลต่อการยืดอายุการเก็บรักษาไข่ไก่ได้
ดีกว่าไข่ไก่ที่ไม่ผ่านการเคลือบผิว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1 กราฟแสดงข้อมูลค่าฮอก 

ก). เปรียบเทียบคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสผสมแคลเซียม
คาร์บอเนตที่เติมกรดปาล์มิติก ความความเขม้ข้นร้อยละ 1, 
3 และ 5 โดยมวล และเปรียบเทียบน้ำหนักของคาร์บอกซี
เมทิลเซลลูโลสผสมแคลเซียมคารบ์อเนตที่เติมกรดปาล์มติิก 

ร้อยละ 1 โดยมวล 
ข). เปรียบเทียบคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสผสมแคลเซียม

คาร์บอเนตที่เติมกรดสเตียริกความความเข้มข้นร้อยละ 1, 3 
และ 5 โดยมวล และเปรียบเทียบน้ำหนักของคาร์บอกซี

เมทิลเซลลูโลสผสมแคลเซียมคารบ์อเนตที่เติมกรดสเตยีริก 
ร้อยละ 1 โดยมวล 

 

การเติมกรดไขมันที่มีสายโซ่คาร์บอนยาวเพื่อดัดแปร
แคลเซียมคาร์บอเนตเพื่อลดการจับตัวกันเป็นก้อนและเพิ่ม
การกระจายตัวของอนุภาคแคลเซียมคาร์บอเนตให้สมำ่เสมอ 
ก่อนที่จะผสมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส ด้วยโครงสร้างของ
กรดไขม ันม ีด ้านที ่ ไม ่ชอบน้ำ (Hydrophobic) และมี
ตำแหน่งหมู ่ฟังก์ชันก์คาร์บอกซิล ิกเป็นด้านที ่ชอบน้ำ 
(Hydrophilic) จึงสามารถเกิดการสร้างพันธะกับแคลเซียม
ไอออนได ้ เป ็นแคลเซ ียมโมโนส เตร ี ย เ รต ( Cacium 
monostearate) ทำให้เกิดการผลักกันระหว่างโมเลกุลของ
แคลเซียมคาร์บอเนต [6] ส่งผลให้สารเคลือบคาร์บอกซี
เมทิลเซลลูโลสที่เติมแคลเซียมคาร์บอเนตที่ผ่านการดัดแปร
แล้วมีสมบัติด้านทางกายภาพและมีความเป็นผลึกเพิ่มขึ้น 
ส่งให้การเคลือบผิวของไข่ไก่ดีขึ้นและการยืดอายุการเก็บ
รักษาไข่ไก่ดีขึ้นเช่นกัน 
 

4.2 การเปลี่ยนแปลงของไข่ขาว: ดัชนีไข่ขาว  
(Albumin index) 

ดัชนีไข่ขาวคำนวณจาก ความกว้าง ความยาว และ
ความสูงของไข่ขาว ไข่สด ช้ันของไข่ขาวข้ันในจะมีความหนืด
สูง  ส่งผลให้ความหนาของไข่ขาวสูงขึ้นด้วยและเมื่อเวลา
ผ่านไป ชั้นของไข่ขาวชั้นในจะมีความหนืดลดลง เนื่องจาก
การเสื่อมสภาพของโปรตีน ส่งผลให้ ความกว้าง ความยาว 
เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ภาพที่ 2 กราฟ ก. และ ข. แสดงข้อมูล
การเปรียบเทียบดัชนีไข่ขาวของสารเคลือบคาร์บอกซีเมทิล
เซลลูโลสผสมแคลเซียมคาร์บอเนตที่ความเข้มข้นร้อยละ 1, 
3 และ 5 โดยมวล ของกรดปาล์มิติกและกรดสเตียริก พบว่า 
ดัชนีไข่ขาว ทุกสูตร มีค่าลดลง ตามระยะเวลาการเก็บรักษา
ที่เพิ่มขึ้น ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ค่าดัชนีไข่ขาวของไข่ที่ผ่านการ
เคลือบผิวมีค ่าสูงกว่าไข่ไก่ที ่ไม่ผ่านการเคลือบผิวและ
แนวโน้มของค่าดัชนีชี้วัดไข่ขาว สูตรที่มีการใช้กรดปาล์มิติก
และกรดสเตียริกความเข้มข้นร้อยละ 1, 3 และ 5 โดยมวล
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ต่อการยืดอายุไข่ไก่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ก. 

ข. 
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ภาพที่ 2 กราฟแสดงข้อมูลค่าดัชนีช้ีวัดไข่ขาว  
ก). เปรียบเทียบคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสผสมแคลเซียม

คาร์บอเนตที่เติมกรดปาล์มิติก ความความเขม้ข้นร้อยละ 1, 
3 และ 5 โดยมวล และเปรียบเทียบน้ำหนักของคาร์บอกซี
เมทิลเซลลูโลสผสมแคลเซียมคารบ์อเนตที่เติมกรดปาล์มติิก 

ร้อยละ 1 โดยมวล  
ข). เปรียบเทียบคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสผสมแคลเซียม

คาร์บอเนตที่เติมกรดสเตียริกความความเข้มข้นร้อยละ 1, 3 
และ 5 โดยมวล และเปรียบเทียบน้ำหนักของคาร์บอกซี

เมทิลเซลลูโลสผสมแคลเซียมคารบ์อเนตที่เติมกรดสเตยีริก 
ร้อยละ 1 โดยมวล 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3  กราฟแสดงข้อมูลค่าดัชนีช้ีวัดไข่แดง  
ก). เปรียบเทียบคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสผสมแคลเซียม

คาร์บอเนตที่เติมกรดปาล์มิติก ความความเขม้ข้นร้อยละ 1, 
3 และ 5 โดยมวล และเปรียบเทียบน้ำหนักของคาร์บอกซี
เมทิลเซลลูโลสผสมแคลเซียมคารบ์อเนตที่เติมกรดปาล์มติิก 

ร้อยละ 1 โดยมวล  
ข). เปรียบเทียบคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสผสมแคลเซียม

คาร์บอเนตที่เติมกรดสเตียริกความความเข้มข้นร้อยละ 1, 3 
และ 5 โดยมวล และเปรียบเทียบน้ำหนักของคาร์บอกซี

เมทิลเซลลูโลสผสมแคลเซียมคารบ์อเนตที่เติมกรดสเตยีริก 
ร้อยละ 1 โดยมวล 

 
 
 

ก. 

ข. 

ก. 

ข. 
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4.3 การเปลี่ยนแปลงของไข่แดง: ดัชนีไข่แดง (Yolk 
index, YI) 

ดัชนีไข่แดง ถูกคำนวณจากค่าความสูงและความกว้าง
ของไข่แดง เมื่อไข่มีอายุมากขึ้น ค่าของดัชนีไข่แดงจะลดลง 
ซึ่งเป็นผลจากการเสื่อมสภาพของเยื่อหุ้มไข่แดง (Vitelline 
membrane) ที่เกิดจากการแพร่ของน้ำจากไข่ขาวเข้าสู่ไข่
แดงได้ ส่งผลให้ค่าความสูงไข่แดงลดลงและความกว้างของ
ไข่แดงเพิ่มขึ ้น คุณภาพไข่ที่ดีควรมีค่าอยู่ในช่วง 40 - 45 
ภาพที่ 3 กราฟ ก. และ ข.  ช่วงสัปดาห์ที่ 1 แสดงค่าดัชนีไข่
แดงของไข่ที ่ผ่านการเคลือบมีค่าสูงกว่าไข่ที ่ไม่ผ่านการ
เคลือบผิวอย่างมีนัยสำคัญ (p < 0.05) ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 
กลุ่มของไข่ที่เคลือบผิวแล้วมีแนวโน้มการลดลงของดัชนีไข่
แดงน้อยกว่าไข่ท่ีไม่ผ่านการเคลือบ (เส้นสีเขียว) 
 
4.4 ความเป็นกรด - ด่างของไข่ขาว: ค่าพีเอช (pH) 
 ปกติค่าความเป็นกรด - ด่างของไข่ขาวสำหรับไข่ไก่สด
จะมีความเป็นด่าง ช่วง 8.00 - 8.4 เมื่อเวลาผ่านไปค่าพีเอช
จะเพิ ่มสูงขึ ้น เนื ่องจากธรรมชาติของไข่ไก่มีการหายใจ 
(Breathe) [8] หรือมีการแลกเปลี ่ยนแก๊สบริเวณผิวของ
เปลือกไข่ ได้แก่ ไอน้ำ คาร์บอนไดร์ออกไซต์ ออกซิเจน ซึ่ง
แก๊สเหล่านี้ มีผลต่อคุณสมบัติไข่ คือ ความหนืดของไข่ไก่
ลดลง จากภาพท่ี 4 กราฟ ก. และ ข. แสดงค่าพีเอชไข่ท่ีผ่าน
การเคลือบผิว 9.0 – 9.4 ค่าพีเอชมีแนวโน้มเพิ่มขึ ้นตาม
ระยะเวลาการเก็บรักษาอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) แต่เมื่อ
เปรียบเทียบกับไข่ที ่ไม่ผ่านการเคลือบผิว ค่าพีเอชจะมี
แนวโน้มที่สูงกว่า 9.13 จึงสามารถสรุปได้ว่า การเคลือบผิว
สามารถลดการแลกเปลี่ยนแก๊สที่เป็นปัจจัยทำให้ค่าพีเอช
สูงขึ้น 

 

4.5 การเปลี่ยนแปลงของเปลือกไข่จากสารเคลือบภาพ
จากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง 
 ลักษณะทั่วไปของผิวบนเปลือกไข่ไก่ มีรูพรุนกระจาย
อยู่ท่ัวท้ังฟองมีองค์ประกอบหลัก คือ ผลึกแคลไซต์ จากภาพ
ที่ 5 แสดงผิวของเปลือกไข่ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้
แสง เปลือกไข่ที่ผ่านการเคลือบ ในภาพ ก. กำลังขยาย 200 
เท่า และภาพ ข. กำลังขยาย 500 เท่า ปรากฏ สารเคลือบ
เข้าไปอุดภายในช่องว่างรูพรุนของเปลือกไข่ (ลูกศรสีแดง) 

เปรียบเทียบกับเปลือกไข่ท่ีไม่ได้ผา่นการเคลือบผวิในภาพ ค. 
กำลังขยาย 200 เท่า และ ภาพ ง. กำลังขยาย 500 เท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 กราฟแสดงข้อมูลค่าความเป็นกรด-ด่างของไข่ขาว  
ก). เปรียบเทียบคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสผสมแคลเซียม

คาร์บอเนตที่เติมกรดปาล์มิติก ความความเขม้ข้นร้อยละ 1, 
3 และ 5 โดยมวล และเปรียบเทียบน้ำหนักของคาร์บอกซี
เมทิลเซลลูโลสผสมแคลเซียมคารบ์อเนตที่เติมกรดปาล์มติิก 

ร้อยละ 1 โดยมวล 
ข). เปรียบเทียบคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสผสมแคลเซียม

คาร์บอเนตที่เติมกรดสเตียริกความความเข้มข้นร้อยละ 1, 3 
และ 5 โดยมวล และเปรียบเทียบน้ำหนักของคาร์บอกซี

เมทิลเซลลูโลสผสมแคลเซียมคารบ์อเนตที่เติมกรดสเตยีริก 
ร้อยละ 1 โดยมวล 

 

ข. 

ก. 
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ภาพที่ 5  แสดงลักษณะของเปลือกไข่ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง 
ก). เปลือกไข่ท่ีผ่านการเคลือบผิวกำลังขยาย 200 เท่า  ข). เปลือกไข่ท่ีผ่านการเคลือบผิวกำลังขยาย 500 เท่า ค). เปลือกไข่ท่ี

ไม่ผา่นการเคลือบผิวกำลังขยาย 200 เท่า  ง). เปลือกไข่ท่ีไม่ผ่านการเคลือบผิวกำลังขยาย 500 เท่า 
 

4.6 การกระจายและอนุภาคแคลเซียมคาร์บอเนตบนผิว
เปลือกไข่ 

ศึกษาการกระจายตัวและขนาดของอนุภาคแคลเซียม
คาร์บอเนตที่กระจายตัวในคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส จาก
กล้องจุลทรรศน์อ ิเล ็กตรอนแบบส่องกราด  (Scanning 
electron microscope) 

ภาพที ่ 6 ก. และ ข. ปรากฏอนุภาคของแคลเซียม
คาร์บอเนตที่ผ่านการดัดแปรด้วยกรดไขมันมีการกระจายตัว
สม่ำเสมอบนแผ่นฟิล์มที่เคลือบบนผิวของเปลือกไข่และมี
ขนาดอนุภาค อยู่ในช่วง 1 - 2 ไมโครเมตร ภาพที่ 6 ค. และ 
ง. แสดงเปลือกไข่ที ่เคลือบด้วยคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลส
เพียงอย่างเดียว พบว่า สารเคลือบ  เคลือบผิวและปกคลุมรู
พรุนของเปลือกไข่ เปรียบเทียบกับภาพ จ. และภาพ ฉ. ผิว
ของเปลือกไข่ที่ไม่ผ่านการเคลือบ ที่บริเวณผิวเต็มไปด้วย
หลุมช่องว่างที่มีรูพรุน 

 
 
 

- หมู ่ฟังก์ชันวิเคราะห์ด้วยฟูเรียร์ทรานสฟอร์ม
อ ินฟราเรดสเปคโตรม ิ เตอร ์  (Fourier Transform 
Infrared Spectrometer) 

การวิเคราะห์ต ัวอย่างแผ่นฟิล ์มคาร์บอกซีเมทิล
เซลลูโลสผสมแคลเซียมคาร์บอเนตที ่ด ัดแปรด้วยกรด 
ปาล์มิติกและกรดสเตียริกด้วยฟูเรียร์ทรานฟอร์มอินฟรา 
เ ร ด ส เ ป ก โ ท ร ส โ ก ปี  (Fourier transform infrared 
spectroscopy) เพื ่อวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของสารเคลือบ 
ภาพที่ 7 ทั้งสองกราฟแสดง พีคหลักของคาร์บอกซิเมทิล
เซลลูโลส คือ ( 3391 ซม-1, OH-stretching ) , (2874 ซม-1 
,CH- stretching ) (1590 ซ ม -1 C-O  stretching) (1455, 
1416 ซม -1, CH2-blending) ( 1316, 1063 ซม -1, C-O-C), 
(1063 ซม-1, C-O  stretching) และปรากฏพีคของแคลเซยีม
คาร์บอเนตที่ดัดแปรด้วยกรดไขมันที่ ตำแหน่งที่ 871 ซม-1 
(out of plane  blending) อ้างอิงจาก [9]  

จากกราฟยังแสดงพีคของกรดปาล์มิติกและกรดสเตีย
ริกในช่วง 3300 - 2950 ซม-1 , CH- stretching แต่ถูกบด
บ ั ง โดยพ ีคของ  OH-stretching ของคาร ์บอกซ ิ เมทิล
เ ซลล ู โ ลส  และปรากฎพ ีค  711 ซม -1 CH2-blending 

   ก.    ข. 

   ค.    ง. 
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(Rocking) เป็นสายโซ่คาร์บอนยาว (long-chain) ที่บ่งบอก
ลักษณะของกรดไขมัน 

 

 
ภาพที ่6 แสดงเปลือกไขไ่ก่เคลือบด้วยคาร์บอกซเีมทิล
เซลลูโลสผสมแคลเซียมคาร์บอเนตที่เติมกรดสเตยีริก   

ก). กำลังขยาย 200 เท่า ข). กำลังขยาย 500 เท่า เปลือกไข่
ไก่ท่ีเคลือบคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสอย่างเดียว ค). 

กำลังขยาย 200 เท่า ง). กำลังขยาย 500 เท่า และเปลือกไข่
ไก่ท่ีไมผ่่านการเคลือบผิว จ). กำลงัขยาย 200 เท่า ฉ). 

กำลังขยาย 500 เท่า 

 
เปร ียบเท ียบข ้อม ูลสารเคล ือบคาร ์บอกซ ี เมทิล

เซลลูโลสผสมแคลเซียมคาร์บอเนตที่ดัดแปรด้วยกรดปาล์
มิติกและกรดสเตียริก  โดยเปรียบเทียบความเข้มข้นของ
กรดไขมันและเปรียบเทียบน้ำหนักของแคลเซียมคาร์บอเนต 
พบว่า  ความเข้มข้นของกรดไขมัน ร้อยละ 1, 3 และ 5 โดย
มวล พบว่าตำแหน่งพีคของกรดไขมันทั้งสองตัวไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญ เพราะว่าเหตุผลในด้านโครงสร้างของ
กรดไขมันทั้งสองซึ ่งเป็นสายโซ่ยาวมีคาร์บอนต่างกัน 2 

คาร์บอน  (กรดปาล์มิติก 16 คาร์บอน, กรดสเตียริก 18 
คาร์บอน) ส่วนตำแหน่งพีคของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสใน
ส่วนของการเพิ่มน้ำหนักนั้นไม่มีความแตกต่างกัน 

 
- การศึกษาผลึกของสารเคลือบด้วยเครื่องวิเคราะห์

การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (X-ray Diffractometer, XRD) 
ภาพที่ 8 กราฟของ XRD ภาพ ก. แสดง รูปแบบของ

คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสมีลักษณะเป็นกึ ่งผลึก (Semi-
crystalline) พบระนาบ 2 ที ่ 22.4 และ 29.5) ภาพ ข. 
แสดงรูปแบบของแคลเซียมคาร์บอเนตที่ 012, 104, 110, 
113, 202, 016, 018 และ 122 ภาพ ค . และ ง . แสดง
ร ูปแบบของคาร ์บอกซี เมท ิลเซลลูโลสผสมแคลเซ ียม
คาร์บอเนตดัดแปรด้วยกรดปาล์มิติกและกรดสเตียริกซึ่งมี
ระนาบที่คล้ายกับระนาบของแคลเซียมคาร์บอเนตแต่มีใช่
ระนาบผลึกของแคลเซียมคาร์บอเนตเพียงอย่างเดียวแต่มี
ระนาบของสารเคลือบที่มีผลึกเกิดขึ้นใหม่ ดังนั้น แคลเซียม
คาร์บอเนตที ่ผ ่านการดัดแปรด้วยกรดไขมันจึงเป็นตัว
เหนี่ยวนำให้ระบบมีการก่อผลึกชนิดใหม่ขึ้นในเนื้อของคาร์
บอกซีเมทิลเซลลูโลส ทำหน้าที ่เป็น สารก่อผลึก ช่วย
ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและสมบัติการขว้างกั้น  

 
5. สรุปผลการทดลอง 

เป้าหมายของงานวิจัยนี้ คือ การพัฒนา สารเคลือบผิว
ไข่ไก่สำหรับยืดอายุการเก็บรักษาไข่ไก่ โดยใช้คาร์บอกซิ
เมทิลเซลลูโลส เป็นสารหลัก เนื ่องด้วยสารนี้เป็นผลึกต่ำ 
ดังนั้น จึงทำการเติมแคลเซียมคาร์บอเนตที่เป็นองค์ประกอบ
เช่นเดียวกับเปลือกไข่ไก่ ทำหน้าที่เป็นสารก่อผลึก ดัดแปร
ด้วยกรดไขมัน (กรดปาล์มิติกและกรดสเตียริก) เพื่อลดการ
จับกันเป็นก้อน เพิ ่มการกระจายตัวของอนุภา คของ
แคลเซียมคาร์บอเนต ทำให้สารเคลือบไข่ไก่มีคุณสมบัติทาง
กายภาพและคุณสมบัติขว้างกันดีขึ้น ส่งผลต่อการยืดอายุ
การยืดอายุการเก็บรักษาไข่ไก่ให้นานขึ้น  
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 ก. ข. 
ภาพที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบผลของฟูเรียร์ทรานฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี คาร์บอกซเีมทิลเซลลโูลสผสม

แคลเซียมคาร์บอเนตที่ดดัแปรด้วยกรดไขมัน ก). กรดปาล์มติิก ข). กรดสเตียริก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 แสดงการกราฟของ XRD  
ก). คาร์บอกซีเมทลิเซลลูโลส ข). แคลเซียมคาร์บอเนต ค). 
คาร์บอกซีเมทลิเซลลโูลสผสมแคลเซียมคาร์บอเนตทีด่ัดแปร

ด้วยกรดปาล์มติิก ง). คาร์บอกซีเมทิลเซลลโูลสผสม
แคลเซียมคาร์บอเนตที่ดดัแปรด้วยกรดสเตยีริกความเข้มข้น

ร้อยละ 1 โดยมวล 
 

การวิเคราะห์ตัวแปรที่เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพภายในของ
ไข่ไก่มี ค่าฮอก ดัชนีไข่ขาว ดัชนีไข่แดง ค่าความเป็นกรด - 

ด่างของไข่ขาวที่ผ่านการเคลือบผิวด้วยคาร์บอกซีเมทิล
เซลลูโลสผสมแคลเซียมคาร์บอเนตที่ดัดแปรด้วยกรดปาล์
มิติกและกรดสเตียริกท่ีความเข้มข้นร้อยละ 1, 3 และ 5 โดย
มวล สามารถยืดอายุการเก็บรักษาและชะลอการลดลงของ
คุณภาพของไข่ไก่ได้ ณ อุณหภูมิห้อง (30 องศาเซลเซียส) 
ความชื ้นสัมพัทธ์ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 2 ส ัปดาห์ 
เปรียบเทียบกับไข่ไก่ที่ไม่ผ่านการเคลือบผิว อีกทั้ง การเพิ่ม
ปริมาณคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสในสารเคลือบทั้งสูตรที่ ใช้
กรดปาล์มิติกและสเตียริกมีผลต่ออายุการเก็บไข่ไก่ที่ดีขึ้น 
เพราะปริมาณคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสมากส่งผลให้สาร
เคลือบมีความหนืดเพิ่มขึ้น ทำให้มีสารเคลือบเกาะบริเวณที่
ผิวของเปลือกไข่หนา ส่งผลต่ออัตราการซึมผ่านของไอน้ำ
และอัตราการซึมผ่านของออกซิเจนลดลง ทำให้สารเคลือบที่
ม ีการเพิ ่มน้ำหนักคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสสามารถคง
คุณภาพของไข่ได้ ในระดับ เกรด AA ในช่วงสัปดาห์ที ่ 1 
และเกรด A ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 แต่การเพิ่มน้ำหนักคาร์บอก
ซีเมทิลเซลลูโลสจะแห้งช้ากว่าสูตรที่ใช้น้ำหนักคาร์บอกซี
เมทิลเซลลูโลสในปริมาณน้อย ดังนั ้น จึงเป็นสู ตรที ่ไม่
เหมาะสมสำหรับกระบวนการเคลือบไข่ 
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นอกจากนี้ยังได้ยืนยันว่าสารเคลือบคาร์บอกซีเมทิล
เซลลูโลสผสมแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งรับการดัดแปรด้วย
กรดไขมันแล้ว พบว่า มีแคลเซียมคาร์บอเนตที่ดัดแปรด้วย
กรดไขมัน (กรดปาล์มิต ิกและกรดสเตียริก) พบว่า บน
แผ่นฟิล์มคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลส เป็นการยืนยันว่า การ
เติมแคลเซียมคาร์บอเนตที่ผ่านการดัดแปรด้วยกรดไขมันนี้
ทำ ให้มีการกระจายตัวของอนุภาคแคลเซียมคาร์บอเนตบน
พื้นผิวเปลือกไข่ไก่ และพบผลึกของแคลเซียมคาร์บอเนตบน
แผ่นฟิล์ม ดังนั้น สารเคลือบคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลสผสม
แคลเซียมคาร์บอเนตที่ดัดแปรด้วยกรดปาล์มิติกและกรดส
เตียริก จึงเป็นแผ่นฟิล์มเคลือบเปลือกไข่ไก่ที่มีคุณสมบัติ
ขวางกั้นการซึมผ่านของไอน้ำโดยชะลอการลดคุณภาพของ
ไข่ไก่ได้ดีระหว่างการเก็บรักษา ณ อุณหภูมิห้อง  

นอกจากนี้ เปรียบเทียบกับบทความของ [10] ซึ่งใช้
อนุพันธุ์ของเซลลูโลส เป็นสารหลักสำหรับเคลือบผิวไข่ เก็บ
รักษาที่อุณหภูมิ 26±3 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 65 
± 2 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ค่าฮอกในสัปดาห์ที่ 2 
คือ 72.35 ซึ่งยังคุณภาพเกรด AA และลดลงเมื่อถึงสัปดาหท์ี่ 
3 ค่าความเป็นด่าง 9.37 [4] เคลือบไข่ไก่ด้วย โปรตีนเวย์ 
(whey protein isolate, WPI)  ไ ค โ ต แ ซ น  (Chitosan) 
เชลแล็ก (Shellac) ในสัปดาห์ที่ 2 มีค่าฮอก  56.81 (เกรด 
B), 61.99 (เกรด A), 63.30 (เกรด A) ตามลำดับ เก็บรักษา
ที ่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 สัปดาห์  ใน
งานวิจัยนี้ไข่ที ่ผ่านการเคลือบผิวเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25 
องศาเซลเซียส ในสัปดาห์ที่ 2 มีเกรดอยู่ในช่วง A และ B 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทยและ
กำหนดองค์ประกอบของการจัดการเทคโนโลยีการผลิต รวมทั้งศึกษาข้อมูลพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับหลักการ ทฤษฎีและแนวคิด
ของการจัดการเทคโนโลยีการผลิต นอกจากนี่ยังมีการศึกษาสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่พึงประสงค์การจัดการเทคโนโลยี
สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รวมถึงการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและรา่งองค์ประกอบการวจิยั
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้บริหารและพนักงานท่ีปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทย และ
กำหนดองค์ประกอบของการจัดการเทคโนโลยีการผลิต เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานข้อมูลเบื้องต้นในการทำวิจัยให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ข้างต้นต่อไป 
 
คำสำคัญ: เทคโนโลยีการผลิต, อุตสาหกรรมสิ่งทอ, อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม 
 

Abstract 
 The research objective of this research is to study basic information related to the textile and apparel 
industrial in Thailand and determine the components of production technology management.  Researcher 
present about basic data of textile and apparel industrial in Thailand and basic data that relate with the 
theory and conceptual about the production technology management .  In addition, 1)  study the actual 
and desirable model of the education and the innovation management for textile and apparel industrial 
in Thailand, 2)  synthesize the study data and define research composition such as the questionnaire and 
the interview from executives and officers who work at the textile and apparel industry.  Then set the 
components of production technology management for basic knowledge for next research. 
 
Keywords: Production Technology, Textile Industrial, Apparel Industrial 
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1.  บทนำ    
 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นอุตสาหกรรม
ที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในด้าน
การจ้างงาน การส่งออกและมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรม ยัง
เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจำนวนมาก 
แม้ว่าในบางช่วงจะเกิดปัญหาค่าแรงงานขั้นต่ำ ทำให้รายได้
ลดลงค่อนข้างมาก แต่ในระยะต่อมา อุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่มไทยก็ได้เริ่มมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและ
ในจำนวนที ่ส ูงมากขึ ้นอีกครั ้ง อุตสาหกรรมสิ ่งทอและ
เครื ่องนุ่งห่มไทยมีการขยายตัวมาหลายครั้ง ทำให้มีการ
เปลี ่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตภายในประเทศ จำนวน
เครื่องจักรเพื่อการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอทุกสาขาก็มี
ปริมาณเพิ่มขึ ้นเป็นจำนวนมาก ถือเป็นอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพที่ดีอยู่ โดยดูได้จากแนวโน้มมูลค่าการส่งออกที่มี
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและยังมีปัจจัย
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมหลากหลายสาขา ประเทศ
ไทยมีสภาพ แวดล้อมทางธุรกิจที่ดีและได้รับการยอมรับจาก
นานาอารยะประเทศว่ามีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและ
มีทักษะในด้านงานฝีมือ ประเทศไทยมีชื่อเสียงมายาวนาน
เกี่ยวกับคุณภาพและการผลิตมีประสิทธิภาพในระดับสูง 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื ่องนุ่งห่ม มีบทบาทสำคัญต่อ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทั้งในด้านเป็นแหล่งสร้างงาน
และสร้างรายได้ให้กับคนเป็นจำนวนมาก โดยโครงสร้าง
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยมีกระบวนการผลิต
ครบวงจรเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงเป็นอันดับ 2 รอง
จากอุตสาหกรรมอาหารและเครื ่องดื ่ม จากข้อมูลของ
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในปี 2551 [1] ประเทศ
ไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผลิตเส้นใยประดิษฐ์ ปั่น
ด้าย ทอผ้า และถักผ้า ฟอกย้อม พิมพ์ลาย และแต่งสำเร็จ 
รวม 1,909 โรงงาน โดยเป็นโรงงานทอผ้าและถักผ้ามาก
ที ่ส ุด 1,340 โรงงาน สำหรับอุตสาหกรรมเครื ่องนุ่งห่มมี
จำนวน 2,476 โรงงาน ปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ ่งทอและเครื ่องนุ ่งห่ม มีดังนี้        
1) ค่าจ้างแรงงาน 2) ขาดแคลนแรงงาน 3) ประสิทธิภาพ
การผลิตต่ำ 4) บุคลากรขาดทักษะในการปฏิบัติงาน 5) การ
จ ัดการศ ึกษาในระบบของกระทรวงศ ึกษาธ ิการและ
อาชีวศึกษา ไม่ได้ร ับความสนใจจากผู ้เร ียนเท่าที ่ควร         

6) เทคโนโลยีสารสนเทศของอุตสาหกรรมไม่ท ันสมัย         
7) ผ ู ้ประกอบการไม่พัฒนาตัวเอง 8) ร ูปแบบการผลิต
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ในประเทศไทยส่วนมาก
อยู่ในรูปแบบผลิตตามคำสั่งซื้อ การผลิตเครื่องนุ่งห่มของ
ไทย เป็นอุตสาหกรรมขั้นปลายน้ำที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่ผลิตภัณฑ์สูงที่สุด แต่การผลิตขึ้นอยู่กับการออกแบบ 
คุณภาพวัตถุดิบและคุณภาพแรงงาน การผลิตของประเทศ
ได้ได้อาศัยความได้เปรียบด้านค่าจ้างแรงงาน โดยผลิตตาม
คำสั ่งซื ้อจากต่างประเทศและส่งออกในชื ่อของส ินค้า
ต่างประเทศ แต่ผลของค่าแรงที ่ส ูงขึ ้นทำให้ผู ้ว ่าจ้างใน
ต่างประเทศย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศท่ีมีค่าแรงถูกกว่า 
เช่นจีน และเวียดนาม ประเทศไทยจึงจำเป็นอย่างยิ ่งที่
จะต้องเร่งให้มีการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้าง
ส ินค้าที ่ม ีตราส ินค้าของประเทศไทย และการพัฒนา
เทคโนโลย ีการผล ิตจะช ่วยผล ักด ันให ้อ ุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่มของไทยยังคงเจริญเติบโตและสามารถแข่งขันได้
ในตลาดโลก [2] 
 ผู ้ว ิจ ัยเห็นความจำเป็นที ่จะต้องมีการศึกษาข้อมูล
พื้นฐาน แนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับกรอบการจัดการเทคโนโลยีการ
ผลิตทางอุตสาหกรรมสิ ่งทอและเครื ่องนุ ่งห่ม การจัดการ
เทคโนโลยีจะเริ่มต้นจากแหล่งที่มาของเทคโนโลยี โดยอาจจะ
มาจากการสร้างขึ้นเองหรือมาจากการจัดซื้อจัดหา ซึ่งหลังจาก
ที่ได้เทคโนโลยีแล้วจะเข้าสู่กระบวนการของการนำไปใช้งาน 
โดยจะต้องพึ่งพากลยุทธ์ในการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นองค์
ความรู้ในการผลิตและผลลัพธ ์[3] คือ การสร้างรายได้สู่องค์กร 
รวมทั้งการส่งผลในการสร้างความเชื่อมั่นกับการตลาดและ
ล ูกค ้า รวมถ ึงระบบงานของอ ุตสาหกรรมส ิ ่ งทอและ
เครื่องนุ่งห่มเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเทคโนโลยีการผลิต
ที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่อง นุ ่งห่มใน
ประเทศไทยต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศ
ไทยและกำหนดองค์ประกอบของการจัดการเทคโนโลยีการ
ผลิต 
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3.  วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจ ัยเพื ่อศึกษาข้อมูลพื ้นฐานที ่ เกี ่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื ่องนุ่งห่มในประเทศไทยและ
กำหนดองค์ประกอบของการจัดการเทคโนโลยีการผลิต มี
ขั ้นตอนการดำเนินการวิจ ัยประกอบไปด้วย 3 ขั ้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่1 เป็นขั้นตอนการศึกษาและรวบรวมข้อมูล
พื้นฐานของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศ
ไทย รวมทั ้งศึกษาข้อมูลพื ้นฐานที ่เกี ่ยวข้องกับหลักการ 
ทฤษฎีและแนวคิดของการจัดการเทคโนโลยีการผลิต โดยการ
วิเคราะห์ระบบงานของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ในประเทศไทย การจ ัดการเทคโนโลย ีการผล ิตของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทย  
 ขั้นตอนที่ 2  การกำหนดองค์ประกอบของการจัดการ
เทคโนโลยีการผลิต โดยสังเคราะห์ผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 
ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 6 ด้าน [4] คือ ปัจจัยผลักดันทางด้าน
เทคโนโลยี ด้านการจัดการเทคโนโลยี ด้านการจัดการความรู้ 
ด ้านการจัดการนวัตกรรม ด้านการจัดการผลิตและด้าน
ความสามารถในการแข่งขัน มากำหนดเป็นองค์ประกอบการ
จัดการเทคโนโลยีการผลิต การกำหนดองค์ประกอบของการ
จัดการเทคโนโลยีการผลิตนี้ ผู้วิจัยได้จัดทำแบบสอบถามและ
ส่งให้กับผู ้บริหารและพนักงานในอุตสาหกรรมสิ ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มในประเทศไทยที่ปฏิบัติงานอยู่ในอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและเครื ่องนุ่งห่มใน 5 ภูมิภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาคใต้ ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอก
แบบสอบถาม จากนั้นนำมาประมวลผลและกำหนดร่างรูปแบบ
ของการจัดการเทคโนโลยีการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทย 
 ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความเป็นไปได้ขององค์ประกอบ
การจัดการเทคโนโลยีการผลิต โดยการสนทนากลุ ่มจาก
ผู ้ทรงคุณวุฒิจำนวน 15 คน ดังนี ้ ผู ้ทรงคุณวุฒิด้านการ
จัดการเทคโนโลยีได้แก่  นักวิชาการที่มีความรู้ความเข้าใจ มี
ผลงานด้านการจัดการเทคโนโลยีหรือการจัดการอุตสาหกรรม 
จำนวน 5 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและเครื่องนุ่งห่ม จำนวน 5 คนและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
จัดการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทย 
จำนวน 5 คนและผู้เข้าร่วมวิพากย์จากอุตสาหกรรมสิ ่งทอ

และเครื ่องนุ่งห่มในประเทศไทยจำนวน 50 คน วิเคราะห์
ระบบการจัดการงานของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ในประเทศไทย วิเคราะห์ระบบการจัดการเทคโนโลยีการผลิต
เพื ่อประเมินความเป็นไปได้ขององค์ประกอบการจัดการ
เทคโนโลยีการผลิตในขั้นตอนที่ 2 
 ส่วนประกอบในการดำเนินงานวิจัย นอกจากขั้นตอน
การดำเนินงานวิจัยแล้ว ยังมีในส่วนของประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
สัมภาษณ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
 ประชากรและกลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการวิจัยฉบับนี้ 
ผู้วิจัยได้กำหนดประชากรประกอบด้วยผู้บริหารอุตสาหกรรม
สิ ่งทอและเครื ่องนุ ่งห ่ม จำนวน 50 คนและพนักงานใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื ่องนุ่งห่มในประเทศไทย จำนวน 
500 คน รวมทั้งสิ้น 550 คน สำหรับกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยอาศัย
เกณฑ์กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของประชากรทั้งหมดจาก
ตารางสำเร็จรูปของเครซซี่และมอร์แกน ได้แก่ ผู้บริหารใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื ่องนุ่งห่มในประเทศไทยทั้ง 5 
ภ ูม ิภาค จำนวน 25 คน พน ักงานท ี ่ปฏ ิบ ัต ิ ง าน ใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื ่องนุ่งห่มในประเทศไทยทั้ง 5 
ภูมิภาค จำนวน 250 คน รวมทั้งสิ้น 275 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพที่เป็นจริงและ
สภาพที ่เหมาะสมของการจัดการเทคโนโลยีการผลิตใน
อ ุตสาหกรรมส ิ ่ งทอและเคร ื ่องน ุ ่ งห ่มในประเทศไทย 
ประกอบด ้วย แบบสอบถามและแบบส ัมภาษณ ์  ดั ง
รายละเอียดต่อไปนี ้ แบบสอบถามสำหรับผู ้บร ิหารและ
พนักงานที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ในประเทศไทยที่มีความเกี ่ยวข้องกับสภาพที่เป็นจริงและ
สภาพที่เหมาะสมของการจัดการเทคโนโลยีการผลิตสำหรับ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทย สำหรับ
แบบสัมภาษณ์ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงลึก ผู ้วิจัยสร้างแบบ
สัมภาษณ์ในลักษณะเป็นข้อคำถามแบบปลายเปิด 7 ขั้นตอน 
ประกอบด้วย 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 2) 
ปัจจัยผลักดันทางเทคโนโลยี 3) การจัดการเทคโนโลยี 4) การ
จัดการความรู้ 5) การจัดการนวัตกรรม 6) การจัดการผลิต 7) 
ความ สามารถในการแข่งขัน  นอกจากนี้ยังมีแบบสอบถามที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยกำหนดการใช้เป็น 3 ตอนได้แก่ ตอนที่ 1 
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เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั ่วไปของผู ้ตอบแบบ สอบถาม 
จำนวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
ในการทำงาน ตำแหน่งงาน หรือสถานภาพอื ่นๆ  โดยมี
ลักษณะการตอบเป็นแบบตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2 เป็น
แบบสอบถามเกี ่ยวกับสภาพที ่เป็นจริงและสภาพที ่พึง
ประสงค์ของการจัดการเทคโนโลยีการผลิตของอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โดยมีมาตราส่วนประมาณค่าตามวิธี 
Likert 5 ระดับและตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น
เกี ่ยวกับสภาพที่เป็นจริงและสภาพที ่พึงประสงค์ของการ
จัดการเทคโนโลยีการผลิตของอุตสาหกรรมสิ ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยมีลักษณะเป็น
แบบสอบถามปลายเปิดเพื่อใหผู้้ตอบแบบสอบถามได้มีโอกาส
ตอบความคิดเห็นอย่างอิสระ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากผู้บริหารอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทยนั้น ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพซึ่งประกอบด้วย การลดทอนข้อมูล การแสดงข้อมูล
และการสร้างข้อสรุป สถิติที่ใช้ในการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่ามัธยฐาน 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยครั้งนี้คือ ได้
กรอบการจัดการเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม สำหรับ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการแข่งขันในตลาด
อาเซียนและสากล 
 
4.  สรุปผลการวิจัย 
 การวิจ ัยเพื ่อศึกษาข้อมูลพื ้นฐานที ่ เกี ่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื ่องนุ่งห่มในประเทศไทยและ
กำหนดองค์ประกอบของการจัดการเทคโนโลยีการผลิต มี
ผลสรุปการวิจัย ดังต่อไปนี ้
 ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของสภาพการ
จัดการเทคโนโลยีการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มในประเทศไทยเพื่อกำหนดกรอบแนวคิดมีดังนี้ 
ลักษณะของการประกอบอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเป็น
อุตสาหกรรมที ่มาจากอุตสาหกรรม ในครอบครัวและ       
สืบทอดภูมิปัญญากันมาจากบรรพบุรุษและเทคโนโลยีที่ใช้
ส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยีอย่างง่ายที ่ถ่ายทอดกันมาจาก

ประสบการณ์ ยังไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งถือเป็นจุดอ่อน
ในการที่จะต่อยอดในการประกอบธุรกิจหรือขยายโอกาส
ทางธุรกิจให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของกระแสเทคโนโลยี 
รวมถึงการขาดองค์ความรู้ทางการจัดการเทคโนโลยี ทำให้
ไม่ตระหนักในการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่มในองค์กร ขาดความ สามารถในการเลือกใช้
เทคโนโลยีที ่ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การที่จะพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทยให้มีการเจริญเตบิโตและ
อยู่รอดได้ในระยะยาวต้องอาศัยการเรียนรู้ การผลิต การใช้
ประโยชน์จากความคิดใหม่ รวมถึงการกำเนิดผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการใหม่ การปร ับปร ุงเทคโนโลย ีและการใช้
เทคโนโลยี [5] 
 ส่วนที่ 2 การกำหนดองค์ประกอบของการจัดการ
เทคโนโลย ีการผล ิตสำหร ับอ ุตสาหกรรมส ิ ่ งทอและ
เครื่องนุ่งห่มในประเทศไทยที่ได้จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ สรุปได้ดังนี้ 

1. ด้านปัจจัยผลักดันทางเทคโนโลยี ดำเนินการดังนี้ 
 1.1 กำหนดกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีโดยพิจารณา
และเลือกใช้เทคโนโลยีหลักขององค์กรและมีความสอดคล้อง
เช ื ่ อมโยงก ับกลย ุทธ ์ทางธ ุ รก ิจขององค ์กร  รวมถึ ง
ความสามารถทางเทคโนโลยีที่มีอยู่ในองค์กร 
 1.2 กำหนดกลยุทธ ์ทางเทคโนโลยีโดยต้อง
คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ 
ทีจ่ะเกิดขึ้นตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 2. ด้านการจัดการเทคโนโลยี 
 2.1 การเลือกเทคโนโลยี พิจารณาเปรียบเทียบ
ความเหมาะสมของเทคโนโลยีกับการดำเนิน งานขององค์กร
ก่อนการจัดหา ความสอดคล้องของกลยุทธ์ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และต้องพิจารณาถึงความต้องการของผู้บริโภค
และคู่แข่งควบคู่กัน [6] 
 2.2 ประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนระหว่าง
เทคโนโลยีเดิมที ่มีอยู ่กับเทคโนโลยีใหม่ และการพัฒนา
บุคลากร 
 2.3 สืบค้นข้อมูลของแหล่งเทคโนโลยีที่มีความ
จำเป ็นต ่อการดำเน ินงานหล ักขององค ์กร และสร ้าง
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ความสัมพันธ์ที ่ด ีกับองค์กรอื ่นเพื ่อสร้างเครือข่ายด้าน
เทคโนโลยีในองค์กร 
 2.4 จัดแบ่งหน้าที่ภาระความรับผิดชอบในการ
ทำงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคลากรให้
ชัดเจน 
 2.5 จัดเตรียมเครื่องจักรและวางแผนการบำรุง 
รักษา เตรียมอุปกรณ์การผลิตสำรองกรณีเกิดเหตุขัดข้อง 
และวางแผนฝึกอบรมพนักงานในการใช้เทคโนโลยีให้มีความ
ชำนาญ 
 2.6 สืบค้นข้อมูลใหม่ที ่จำเป็นในการปรับปรุง
ดัดแปลงเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงขึ้นโดย
มีต้นทุนต่ำสุด และพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้บริโภค 
 3. ด้านการจัดการความรู้ ดำเนินการดังนี ้
 3.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรแสวงหาความรู้
ทั ้งจากผู ้เชี ่ยวชาญและจากแหล่งความรู ้ทั ้งภายในและ
ภายนอกองค์กร มาปรับปรุงใช้ในการปฏิบัติงาน 
 3.2 ส่งเสริมให้พนักงานมีการจัดประชุม สัมมนา
ระดมสมอง เพื่อแสวงหาความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติ งาน
และนำเสนอผู้บริหาร 
 3.3 มีการจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อ
ความสะดวกในการนำไปใช้ รวมถึงต้องมีการประชาสัมพันธ์ 
 3.4 องค์กรมีการติดตามประเมินผลการนำ
ความรู้ไปใช้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
 4. ด้านการจัดการนวัตกรรม ดำเนินการดังนี้ 
 4.1 ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ใน
การปฏิบัติงานและกระบวนการผลิตอยู่เสมอ และสามารถ
ใช้งานได้ง่ายไม่ยุ่งยาก 
 4.2 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการทำงานของ
พนักงานให้พร้อมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ 
 5. การจัดการผลิต 
 5.1 มีการวางแผนการผลิตอย่างเป็นขั้นตอนและ
ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ 
 5.2 ม ี ก ารตรวจสอบและต ิ ดตามผลการ
ปฏิบัติงานทุกขั้นตอน รวมถึงมีการนำเทคนิควิธีการต่างๆ 
มาใช้ในการควบคุมการผลิต และหากมีข้อผิดพลาด สามารถ
ดำเนินการแก้ไขได้ 

 6. ด้านความสามารถในการแข่งขัน 
 6.1 ลดต้นทุนในกระบวนการผลิตที่ไม่จำเป็น
และพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานใหม่ 
 6.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์และและปรับกระบวนการ
ผลิตให้มีความยืดหยุ่น ผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการ
ของผู้บริโภค และส่งมอบสินค้าได้อย่างรวดเร็วทันเวลา 
 
5.  อภิปรายผลการวิจัย 
 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทย ที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น
ตามขั้นตอนการศึกษาค้นคว้ามาโดยลำดับโดยภาพรวมมี
ความเหมาะสมในทุกด้าน ดังต่อไปนี้ 
 1. แนวคิดและหลักการองค์ประกอบของการจัดการ
เทคโนโลย ีการผล ิตสำหร ับอ ุตสาหกรรมส ิ ่ งทอและ
เครื่องนุ่งห่มมีความเหมาะสมครบถ้วน ที่ได้แสดงหลักการ
แนวค ิดของการจ ัดการ เทคโนโลย ีการผล ิตสำหรับ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื ่องนุ ่งห่ม รวมถึงมีการลำดับ
ขั้นตอนของการจัดการผลิตที่จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพ
ในการแข่งขันเชิงธุรกิจ และสอดคล้องกับข้อสรุปของ [7] ที่
กล่าวว่า รูปแบบเป็นแบบแผนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของรูปแบบที่ประกอบด้วยหลักการ แนวคิด
และกระบวนการที ่ ได ้ร ับการพัฒนาอย ่างเป ็นระบบ
สอดคล้องกับหลักการแนวคิดของร ูปแบบนั ้น และยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของวิลเลอร์ อ้างถึงใน [9] กล่าวว่า 
รูปแบบเป็นการสร้างมโนทัศน์เกี่ยวกับชุดปรากฏการณ์โดย
อาศัยหลักการของรูปนัยและมีจุดมุ ่งหมายเพื่อทำให้เกิด
ความกระจ่างชัดของนิยาม ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง 
 2. วัตถุประสงค์ของการจัดการเทคโนโลยีมีความ
สมบูรณ์ครบถ้วน เนื ่องด้วยวัตถุประสงค์ของการจัดการ
เทคโนโลย ี เป ็นการว ั ดผลของการดำ เน ินงานของ
อุตสาหกรรมสิ ่งทอและเครื ่องนุ ่งห่มที ่มีต ัวช ี ้ว ัดความ 
สามารถในการแข่งขันคือ ต้นทุน เวลา คุณภาพ และความ
ยืดหยุ ่นของระบบการผลิต สอดคล้องกับแนวคิดของ ลี 
และลอร ์รี่ อ้างถึงใน [8] ที ่กล ่าวว ่าการกำหนดความ
ได้เปรียบทางการผลิตที่องค์กรมีเหนือคู่แข่งขันซึ่งเรียกว่า 
ความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วยต้นทุน คุณภาพ 
เวลา และความยืดหยุ่น 
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 3. การนำการจ ัดการเทคโนโลย ีการผล ิตสำหรับ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื ่องนุ่งห่มไปใช้มีความเหมาะสม 
เนื่องด้วยการจัดการเทคโนโลยีการผลิตสำหรับอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ได้จากการวิจัยเกิดจากกระบวนการ
ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลใน
สถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไดผ้่าน
การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับแนวคิด
ของอีสเนอร์ อ้างถึงใน [8] ที่กล่าวว่า การตรวจสอบโดยการใช้
ผู้ทรงคุณวุฒิในบางเรื่องที่ต้องการความละเอียดอ่อนมากกว่า
การวิจัยเชิงปริมาณ โดยเชื ่อว่าการรับรู ้ที ่เท่ากันนั ้นเป็น
คุณสมบัติพื้นฐานของผู้รู้ ดังนั้นการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซึ้งเฉพาะในประเด็นที่นำมา
พิจารณา 
 4. การนำการจัดการเทคโนโลยีไปใช้ปฏิบัติในองค์กร
จะช่วยให้ต้นทุนการผลิตลดลง ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงขึ้น 
สอดคล้องกับงานวิจ ัยของ  [8] ที ่กล ่าวว ่า การจัดการ
เทคโนโลยีการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มมีการ
ดำเนินงานการจัดการผลิตที ่ประกอบด้วยขั ้นตอน การ
วางแผนการผลิต การปฏิบัติการผลิตและการควบคุมการ
ผลิตที่ผ่านกระบวนการการดำเนินงานการจัดการเทคโนโลยี 
การจัดการนวัตกรรมและการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 

 
6. ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั ้งนี ้ผู ้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 1. ผลการวิจัยทำให้ทราบสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่
เหมาะสมของการจัดการเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเคร ื ่องน ุ ่ งห ่มในประเทศไทย ซ ึ ่ งผ ู ้บร ิหารองค ์กร
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื ่องนุ่งห่ม ควรนำข้อมูลที่ได ้ไป
ปรับปรุงการจัดการเทคโนโลยีการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและเครื่องนุ่งห่มให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตในองค์กรต่อไป การปรับปรุงการ
จัดการเทคโนโลยีการผลิตอาจทำได้ดังต่อไปนี้ 
 1.1 นำรูปแบบนี้ไปสำรวจหาจุดอ่อนขององคก์ร
เพื่อนำไปปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตในครั้งต่อไป 

 1.2 ผ ู ้บร ิหารควรให ้การสน ับสน ุนการนำ
เทคโนโลยีการผลิตมาใช้อย่างจริงจังและอย่างต่อเนื่อง 
 2. การวิจัยครั้งนี้ ได้รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีการ
ผลิตสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม นำไปแก้ไข
ข้อบกพร่องและนำมาปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตในด้าน
ต่างๆ เช่น เครื่องมือเครื่องจักร เทคโนโลยีและบุคลากร 
 3. ผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารองค์กรควรนำการจัดการ
เทคโนโลย ีการผล ิตสำหร ับอ ุตสาหกรรมส ิ ่ งทอและ
เครื่องนุ่งห่มไปปฏิบัติและติดตามผลการจัดการ เพื่อนำผลที่
ได้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาการ
จ ัดการให ้ม ีความเหมาะสมและท ันต ่อกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ต่อไป โดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการ
ผลติใหม่ๆ ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน 

 
7.  กิตติกรรมประกาศ 
 บทความฉบับนี้สำเร็จลงด้วยความกรุณาอย่างสูงจาก  
ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษา ที่กรุณาให้คำแนะนำปรึกษา รวมถึง
ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม ผู้บริหารและ
พนักงานในสถานประกอบการและอุตสาหกรรมสิ ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยทั่วทุก
ภูมิภาค ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์
อย่างยิ่ง ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน เจ้าของบทความที่ใช้
อ้างอิงข้อมูลที่มีส่วนช่วยทำให้บทความฉบับนี้สำเร็จลุล่วงมี
ความเหมาะสมต่อการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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การพัฒนารูปแบบการเรียนปฏิบัติวิชา งานสง่กำลังรถยนต์ด้วยชุดการสอน 
เรื่อง งานเกียร์รถยนต์โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสดาดี้ (SDADE Model) 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน, หาประสิทธิภาพ ชุดการสอนปฏิบัติ, ศึกษา
ดัชนีประสิทธิผลและความพึงพอใจของผู้เรียน ในสาขาวิชาช่างยนต์ กรณีศึกษาวิชางานส่งกำลังรถยนต์ เรื่อง งานเกียร์รถยนต์ 
โดยเริ่มจากการศึกษาแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นปฏิบัติและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นผู้วิจัยพัฒนาและ
ออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้น การปฏิบัติ เรียกว่า รูปแบบสดาดี้ (SDADE Model) ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 
ต่อมาผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างชุดการสอนที่เน้นการปฏิบัติวิชางานส่งกำลังรถยนต์ เรื่อง งานเกียร์รถยนต์ ประกอบด้วย 3 
หน่วย การเรียน จากนั้นนำไปให้ผู ้เชี ่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน ทำการประเมินคุณภาพเครื่องมือการวิจัยแล้วนำไป หา
ประสิทธิภาพเครื่องมือการวิจัยแบบเดี่ยว (1:1) แบบกลุ่ม (1:10) และภาคสนาม (1:100) สุดท้ายนำไปใช้กับประชากรตัวอย่าง 
จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท จำนวน 17 คน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนปฏิบัติ มีความ
เหมาะสมจากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 ชุดการสอนเรื่อง งานเกียร์
รถยนต์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ประสิทธิภาพชุดการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
แบบสดาดี้ เท่ากับ 80.87/80.06 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 ดัชนีประสิทธิผลของผู้เรียนด้วยชุดการสอน เท่ากับ 
0.7322 แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.7322 คิดเป็นร้อยละ 73.22 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียน
การสอนแบบสดาดี้อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.16 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
คำสำคัญ: รูปแบบสดาดี้ (SDADE Model), ชุดการสอน 

 
Abstract 

 This research aims to design and develop teaching and learning styles, to find effectiveness. Practical 
instruction set study the effectiveness and satisfaction index of learners. In the field of mechanics Case 
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study of car power transmission subject: Car gear work by starting with the study of the concept of teaching 
and learning styles that emphasize practice and related research after that, the researcher developed and 
designed a teaching model that focused on practice called the SDADE model (Which consists of 5 steps). 
Later, the researcher designed and created a teaching set that emphasized on the work. Car gear consists 
of 3 units of study. Then bring to 5 experts to evaluate the quality of research tools and then find the 
effectiveness of Individual testing (1:1), Group testing (1:10) and Field testing (1:100) research tools. Finally, 
apply to the target population. From the PhraPhutthabat Municipal Vocational College, was 17 students. 
The research found that, the model of teaching and learning that is developed is called the SDADE model 
is appropriate. From the assessment by 5 experts in a high level the average value is 4.34. Teaching sets on 
car gear work Is appropriate at a high level the average value is 4.48. The efficiency of the teaching package, 
using the SDADE model of teaching and learning. With the efficiency value of 80.87/80.06 which is higher 
than the set criteria 80/80. The effectiveness index of learners with teaching sets by using the SDADE model 
of teaching and learning, which has a value of 0.7322, indicating that the learner has an increase of 0.7322 
or 73.22 percent. The satisfaction of learners learning with the improved learning style of teaching at a high 
level the average value is 4.07. The standard deviation is 0.16. 
 
Keyword: SDADE Model, Practical teaching set 

 
1. บทนำ 
 การจ ัดการเร ียนการสอนตามร ัฐธรรมน ูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 และ
เพื่อให้ประเทศไทย 4.0 บรรลุผลสัมฤทธ์ิ [1] จำเป็นอย่างยิ่ง
ท ี ่ จะต ้องม ีกรอบย ุทธศาสตร ์กำล ังคนของประเทศ                     
( Manpower) โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ย ่ า ง ย ิ ่ ง  “ Brain Power 
Development” เพ ื ่ อพ ัฒนาและยกระด ับแรงงานที่                
มีความรู้และทักษะสูงที่ชัดเจน โดยเน้นการบริหารจัดการ 
Stock & Flow ของแรงงานท ี ่ มี ความร ู ้ และท ักษะสูง                  
ผ ่ า น ก ล ไ ก ขอ ง  Talent Development แ ล ะ  Talent 
Mobility อันจะส่งผลต่อการยกระดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศในที่สุด แรงงานคนไทยกำลังอยู่
ในช่วงเปลี่ยนผ่าน เพื่อให้สอดรับกับนโยบายประเทศไทย 
4.0 จำเป็นที่จะต้องมีการทบทวน การใช้แรงงานทักษะต่ำ
จากเพื่อนบ้าน เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยปรับเปลี่ยน
ในทิศทางที่ใช้เทคโนโลยีและแรงงานท่ีมีความรู้และทักษะสูง
มากขึ้น  
 การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาเป็นจุดเริ่มต้น
ในการสร ้างแรงงานที ่ม ีค ุณภาพและเป็นไปตามความ

ต้องการของสังคม [2] จำเป็นต้องมีกระบวนการศึกษาที่มุ่ง
พ ัฒนาและเปลี ่ยนแปลงพฤติกรรมของบ ุคคลในด ้าน                
พ ุทธ ิพ ิส ัย (Cognitive Domain) ด ้านท ักษะพ ิส ัยหรือ             
ความเช ี ่ ยวชาญในว ิชาช ีพ (Psychomotor Domain)              
และจ ิตพ ิส ัยหร ือเจตคต ิ (Affective Domain) เพ ื ่อให้
ความสามารถในประกอบอาชีพท ี ่ตนเล ือกได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ 
 จากการศึกษางานวิจ ัยร ูปแบบการเร ียนการสอน
ปฏิบ ัต ิด ้านวิชาชีพ [3,4] ซึ ่งพัฒนาร ูปแบบ PESDEEP 
ประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอนการเรียนรู้และSATADE ประกอบ
ไปด้วย 6 ขั้นตอน เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
การเรียนการสอนด้านการปฏิบัติ ดังนั้น จึงเป็นแนวทางหนึ่ง
ที่ผู้วิจัยมีความสนใจในการพัฒนารูปแบบและชุดการสอน
ปฏิบัติ 
 ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนวิชาเกี่ยวกับทักษะ  
การปฏิบัติในสาขาวิชาช่างยนต์จำเป็นต้องมีความพร้อมใน
ด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอน แผนการสอนและ            
สื่อการเรียนการสอน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนด้าน
ทักษะปฏิบัตินั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งส่งเสริม
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ให้ผู้เรียนได้ความรู้ ทักษะการปฏิบัติและคุณธรรม สามารถ
นำความรู ้ไปประกอบอาชีพและอาชีพอิสระ ดังนั ้นแนว            
ทางในการจัดการเรียนการสอนจะต้องคำนึงถึงขั้ นตอน 
วิธ ีการที ่ทำให้ผู ้เร ียนเรียนรู ้ ม ีทักษะ พัฒนาตนเองให้              
เป็นช่างกึ ่งฝีมือ ช่างฝีมือ ช่างเทคนิค ตามลำดับ ผู ้สอน           
จะเป็นต้องเป็นผู้ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือด้านแหล่งข้อมูล
และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน 
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการปฏิบัติ อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 จากการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใน           
การจ ัดการเร ียนการสอนสาขาว ิชาช ่างยนต ์ โดยใช้               
แบบสัมภาษณ์สถานประกอบการ แบบสัมภาษณ์ผู ้เรียน 
และแบบสอบถามผู้เรียนเคยเรียน ที่ได้ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพจากผู้เชี ่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน นำไปสัมภาษณ์ 
เจ้าของสถานประกอบการ จำนวน 10 แห่ง พร้อมกับ
สัมภาษณ์ผู้เรียนที่เคยเรียนที่เคยเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ จำนวน 20 คนและให้ผู ้เรียนที่กำลังเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน 
18 คน พบว่า การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาช่างยนต์ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท สำหรับสถาน
ประกอบการต้องการให้ผู้เรียน มีทักษะในการปฏิบัติในงาน
ที่รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รู้หน้าท่ี ส่วนผู้เรียนท่ีเคยเรียนและ
ผู้เรียนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีการต้องการ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ มากกว่า
การเรียนภาคทฤษฎี ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัย  [3] ดังนั้น
ผู ้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาและออกแบบรูปแบบการ
เรียนการสอนปฏิบัติและชุดการสอนเน้นการปฏิบัติสำหรับ            
การใช้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาช่างยนต์ 
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้นและส่งเสริมให้เกิด 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทักษะการปฏิบัติงานช่างยนต์สูงขึ้น 
 
1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.1 .1 เพ ื ่ อพ ัฒนาออกแบบร ูปแบบการเร ี ยน             
การสอนปฏิบัติที่ใช้ร่วมกับชุดการสอนเน้นการปฏิบัติ เรื่อง         
งานเกียร์รถยนต์ วิชางานส่งกำลังรถยนต์ สำหรับผู้เรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 1.1 .2 เพ ื ่ อหาประส ิทธ ิภาพร ูปแบบการเร ียน            
การสอนปฏิบัติใช้ร่วมกับชุดการสอนเน้นการปฏิบัติวิชา งาน
ส่งกำลังรถยนต์ เรื่อง งานเกียร์รถยนต์ สำหรับผู้เรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

1.1.3 เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยรูปแบบ
การเรียนการสอนปฏิบัติที ่ใช้ร่วมกับชุดการสอนเน้นการ
ปฏิบัติวิชางานส่งกำลังรถยนต์ เรื่องงานเกียร์รถยนต์ สำหรับ
ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีพัฒนาขึ้น  
 1.1.4 เพื ่อศึกษาความพึงพอใจของผู ้เร ียนที ่มีต่อ
รูปแบบการเรียนการสอนปฏิบัติที่ใช้ร่วมกับชุดการสอน เน้น
การปฏิบัติวิชางานส่งกำลังรถยนต์ เรื่อง งานเกียร์รถยนต์ 
สำหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 
1.2 สมมติฐานการวิจัย   
 1.2.1 รูปแบบการเรียนการสอนปฏิบัติที่ใช้ร่วมกับชุด
การสอนเน้นการปฏิบัติ วิชางานส่งกำลังรถยนต์ เรื่องงาน
เกียร์รถยนต์ สำหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มี
ความเหมาะสมจากการประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญอยู่
ในระดับมาก   
 1.2.2 รูปแบบการเรียนการสอนปฏิบัติที่ใช้ร่วมกับ ชุด
การสอนเน้นการปฏิบัติ วิชางานส่งกำลังรถยนต์ เรื่องงาน
เกียร์รถยนต์ สำหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 1.2.3 ผู ้เร ียนมีความรู ้เพิ ่มขึ ้นหลังจากเรียนด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนปฏิบัติที่ใช้ร่วมกับชุดการสอนเน้น
การปฏิบัติวิชางานส่งกำลังรถยนต์ เรื่องงานเกียร์รถยนต์ 
สำหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีพัฒนาขึ้น  
 1.2.4 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการ
เรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนปฏิบัติที ่ใช้
ร่วมกับชุดการสอนเน้นการปฏิบัติ วิชางานส่งกำลังรถยนต์ 
เรื่อง งานเกียร์รถยนต์ สำหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก 
 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การเรียนสอนปฏิบัติเป็นการเรียนการสอนที่ผูส้อนตอ้ง
แนะนำให้ความช่วยเหลือผู ้เรียนแต่ละขั้นตอนในการฝึก
ปฏ ิบ ัต ิช ่วยพ ัฒนาท ักษะในการเร ียนของผ ู ้ เร ียนให้                
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มีความสามารถ ด ้านทักษะพิส ัย ร ู ้จร ิง เข ้าใจ ส ัมผัส 
ปฏิบัติงานเป็นและผู้สอนจะต้องสังเกตการปฏิบัติงานของ
ผู้เรียนอย่างใกล้ชิดในแต่ละขั้นตอน 
 2.1 ร ูปแบบการเร ียนการสอนของ แฮร ์โรว ์ [5]            
การพัฒนาทักษะปฏิบัติจะปฏิบัต ิตามลำดับขั ้นตอนที่
ซับซ้อนน้อยไปยังขั ้นตอนที่ซับซ้อนมาก ประกอบด้วย 5 
ขั้นตอน ดังนี้ 1) การเลียนแบบ ผู้เรียนสังเกตการณ์กระทำ 
ที่ต้องการให้ทำได้รับรู้และสังเกตเห็นว่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง  
2) การลงมือทำตามคำสั่งโดยการทำตามไม่มีแบบให้เห็นทำ
ให้ได้ประสบการณ์ในการลงมือทำอาจค้นพบปัญหาต่าง ๆ 
3) การกระทำอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ผู้เรียนจะต้องฝึกฝนจน
ทำได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ โดยไม่จำเป็นต้องมีต้นแบบหรือ
คำสั ่ง ทำได้อย่างถูกต้องแม่นตรง พอดี สมบูรณ์แบบ              
4) การแสดงออก ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนมากขึ้นจนกระทั่ง
สามารถทำสิ ่งนั ้นได ้ถ ูกต ้องสมบูรณ์ตามแบบอย่างได้
คล ่องแคล ่ว  รวดเร ็ ว  ราบร ื ่ นและด ้วยความม ั ่นใจ                          
5) การกระทำอย่างเป็นธรรมชาติ เป็นการทำได้โดยอัตโนมตัิ
ไม่ต้องใช้ความพยายามเป็นพิเศษ จึงต้องอาศัยการปฏิบัติ
บ่อย ๆ ในสถานการณ์ที ่หลากหลายจนชำนาญ เพื่อให้
ผู ้เร ียนความสามารถด้านทักษะการปฏิบัติอย่างถูกต้อง
สมบูรณ์ แสดงออกและกระทำได้อย่างเป็นธรรมชาติ 
 2.2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของ ซิมพ์ซัน [5] 
ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝน พัฒนาการปฏิบัติหรือทำงานที่
ต้องอาศัยการเคลื่อนไหวหรือการประสานของกล้ามเนื้อ
ทั ้งหลายได้เป็นอย่างดี รูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
ปฏิบัต ิจะประกอบด้วยขั ้นตอน ดังนี ้ 1) ขั ้นการเรียนรู้             
เป ็นขั ้นการให้ผ ู ้ เร ียนรับรู ้ ในสิ ่งท ี ่จะทำโดยให้ส ังเกตุ               
การทำงานนั้นอย่างตั้งใจ 2) ขั้นการเตรียมความพร้อมทั้ง
ด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์ ให้พร้อมต่อการเคลื่อนไหว
หรือแสดงทักษะ 3) ขั้นการตอบสนองภายใต้การควบคุม
อาจให้เลียนแบบหรือลองผิดลองถูกจนสามารถตอบสนองได้
ถูกต้อง 4) ขั้นลงมือกระทำจนเป็นกลไกที่ทำได้เอง ช่วยให้
ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติและเกิดความเช่ือมั่นในการ
ทำสิ่งนั้น ๆ 5) ขั้นการกระทำอย่างชำนาญ ผู้เรียนได้ฝึกฝน
จนทำได้อย่างคล่องแคล่ว ชำนาญ เป็นไปโดยอัตโนมัติและ
ด ้วยความเช ื ่อม ั ่นในตนเอง 6) ข ั ้นการปร ับปร ุงและ
ประยุกต์ใช้ช่วยให้ผู้เรียนปรับปรุงทักษะหรือการปฏิบัติของ

ตนให้ดียิ่งข้ึนและประยุกต์ใช้ทักษะในสถานการณ์       ต่าง 
ๆ 7) ขั้นการริเริ่ม หลังจากสามารถปฏิบัติอย่างชำนาญและ
สามารถประยุกต์ในสถานการณ์หลากหลายจะเกิดความคิด
ริเริ ่มใหม่ ๆ ทำให้ปรับการปฏิบัติไปตามที ่ตนต้องการ 
เพื่อให้ผู ้เรียนสามารถปฏิบัติหรือกระทำแสดงออกอย่าง
คล่องแคล่ว ถูกต้อง ชำนาญ ในทักษะที่ต้องการและช่วย
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ความอดทน การปรับพัฒนา
ทักษะให้เช่ียวชาญ มีคุณค่ายิ่งข้ึน 
 2.3 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของ เดวีส์ [5] 
ทักษะปฏิบัติส่วนใหญ่จะประกอบด้วยทักษะย่อย ๆ จำนวน
มาก การฝึกให้ผู้เรียนสามารถทำทักษะย่อย ๆ ได้ก่อนแล้ว 
ค่อยเชื ่อมโยงเป็นทักษะใหญ่ จะช่วยให้เรียนรู ้ได้ดีและ
รวดเร็วขึ้น มีลักษณะการเรียนการสอนตามขั้นตอน ดังนี้ 1) 
ขั้นสาธิตการกระทำผู้เรียนได้เห็นทักษะหรือการปฏิบัติตั้งแต่
ต้นจนจบอย่างเป็นปกติตามธรรมชาติ ไม่ช้าหรือเร็วเกินไป 
นักเรียนควรได้รับคำแนะนำให้สังเกตจุดสำคัญที่ควรเอาใจ
ใส่พิเศษ 2) ขั้นสาธิตทักษะย่อยและให้ผู ้เรียนปฏิบัติการ
สังเกตและทำตามไปทีละส่วนอย่างช้า ๆ 3) ขั้นให้ผู้เรียน
ปฏิบัติทักษะย่อย ซึ่งจะไม้มีการสาธิตหรือแบบอย่างให้ดู 4) 
ขั้นให้เทคนิควิธีการ เมื ่อผู ้เรียนปฏิบัติได้แล้วอาจได้รับ
คำแนะนำ เทคนิค วิธีการที่มีประโยชน์เพิ่มเติม 5) ขั้นให้
ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อย ๆ เป็นทักษะที่สมบูรณ์ต่อเนื่อง
จนจบ ฝึกปฏิบัติจนชำนาญ สามารถปฏิบัติทักษะได้สมบูรณ์
อย่างสม่ำเสมอ  
 2.4 กระบวนการเร ียนร ู ้ตามร ูปแบบ MIAP [6] 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สิ่งเร้าที่ทำให้บุคคลเกิด
การเรียนรู ้โดยแสดงออกซึ ่งพฤติกรรมใหม่ที ่ได ้ร ับจาก
สถานการณ์ของกระบวนการของสิ่งเร้าหรือสิ่งแวดล้อมของ
การเรียนรู้นั้นซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นสนใจ
ปัญหา (Motivation) เป็นขั ้นที ่สร ้างความพร้อมให้กับ
ผู้เรียนสนใจที่จะเรียน 2) ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information) 
เมื่อผู้เรียนประสบปัญหาแล้วมีความต้องการหรือสนใจที่จะ
แก ้ป ัญหาน ั ้นแต ่ด ้ วย เหต ุท ี ่ เ ป ็นป ัญหาแปลกใหม่                  
3) ขั้นพยายาม (Application) ข้อมูล ข่าวสารหรือเนื้อหา
สาระที่ผู้เรียนได้รับมาหรือศึกษามานั้น อาจจะยังไม่ถูกต้อง
ไม่ครบถ้วนหรือไม่พอเพียงสำหรับการแก้ปัญหานั้นก็ได้
การศึกษาหรือการรับเนื้อหาหรือข้อมูลแต่เพียงอย่างเดียว
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นั้นย่อมจะยังไม่เกิดการเรียนรู้ 4) ขั้นสำเร็จผล (Progress) 
การที่ได้พยายามนำข้อมูลมาใช้แก้ปัญหา ย่อมทำให้เกิดผล
ของการแก้ปัญหา ถ้าหากเนื้อหาหรือข้อมูลที่ศึกษารวบรวม
มานั้นมีความถูกต้องและเพียงพอก็ย่อมจะแก้ปัญหานั้นให้
สำเร็จลงได้ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจขึ้น ดังนั้นขั้นสำเร็จ
ผลจึงเปรียบเสมือนกับเป็นขั้นตรวจผลงานของผู้เรียนที่ได้
จากการฝึกหัดหรือการแก้ปัญหามาจากขั้นพยายามนั่นเอง 
 2.5 แบบรูปแบบการเรียนการสอน PESDEEP ที่เน้น
ผู ้เร ียนเป็นสำคัญ [3] กระบวนการในการจัดการเรียน              
การสอนในรายวิชา ปฏิบัติการที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีการศึกษา
และทบทวนความรู้ที่จำเป็น มีกระบวนการตรวจปรับและ
แลกเปลี ่ยนการเรียนรู ้ร ่วมกันภายในกลุ ่มเป็นสำคัญที่
ประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นตอนนอกห้องเรียน 
(Outside Classroom) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ (1) 
การเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ (Preparation) ในขั้นนี้ 
ผู้สอนจะวางแผนการจัดการเรียนรู้ ลำดับขั้นตอนและแผน
กิจกรรมตลอดจนจัดเตรียมวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ 
พิจารณาความถูกต้องและคุณภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ที่
จะ ใช ้ประกอบการ เร ี ยนร ู ้  ( 2)  การศ ึกษาค ้ นคว้ า 
(Exploration) ผู้สอนจะวางแผนการเรียนรู้ตรวจสอบและ
กำหนดแนวทางการเรียนการรู้ ตลอดจนทบทวนองค์ความรู้
ต่าง ๆ เพิ่มเติม ส่วนผู้เรียนจะศึกษาและค้นคว้าข้อมูล จาก
เอกสารอ้างอิงหรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูล ท่ี
สอดคล้องกับหัวข้อการเรียนรู้และมากเพียงพอที่นำมาใชใ้น
ขั้นตอนต่อไป (3) การวิเคราะห์และแก้ปัญหา (Solution) 
ผู้สอนจะต้องให้ความช่วยเหลือ แนะนำให้คำปรึกษาแก่
ผู้เรียนในด้านต่าง ๆ  โดยเฉพาะทฤษฎีที่จำเป็นและโปรแกรม
จำลองที ่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์วงจรไมโครเวฟและ
ผู้เรียนจะศึกษาหัวข้อโจทย์ปัญหาที่กำหนด จากนั้นค้นหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยนำเอาองค์ความรู้ทางทฤษฎี
ที ่ศ ึกษาค้นคว้ามาอ้างอิงหรือใช้เครื ่องมือต่าง ๆ เช่น 
โปรแกรมจำลองมาพิสูจน์และตรวจสอบผลลัพธ์ เป็นต้น 2) 
ขั้นตอนในห้องเรียน (Inside Classroom) ประกอบด้วย 4 
ขั ้นตอน ได้แก่ (4) การอภิปราย (Discussion) ผู้เรียนจะ
นำเสนอข้อมูล แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในประเด็น โจทย์ปัญหาที่กำหนด โดยกำหนด
ผู ้เร ียนออกเป็นกลุ ่มย่อยมีผู ้สอนทำหน้าที่ดูแลให้ความ

ช่วยเหลือต ่าง ๆ ในการอภิปรายให้เป ็นไปด้วยความ
เรียบร้อย (5) การอธิบายและสรุปเนื้อหา (Explanation) 
ผู้สอนจะทำหน้าที่อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมของหลักการ 
ทฤษฎีหรือเนื ้อหาโดยย่อ ให้ม ีความชัดเจนมากยิ ่งขึ้น 
ตลอดจนวิเคราะห์แปรผลและสรุปผลให้แก่ผู้เรียนและตั้ง
ประเด็นปัญหาที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและนำไปพิสูจน์
ในขั้นตอนต่อไปผู้สอนและผู้เรียนตรวจปรับเนื้อหาซึ ่งกัน
และกัน ซึ ่งผู ้เรียนจะสรุปเป็นองค์ความรู้ที ่ได้รับนั้นด้วย
ตนเอง (6) การทดลอง (Experimental) ผู ้เร ียนได้ลงมือ
ปฏิบัติการเพื่อพิสูจน์ กฎ หลักการ ทฤษฎี หรือข้อเท็จจริ ง
ต่าง ๆ ตามหัวข้อท่ีกำหนด โดยทำการทดลองตามขั้นตอนที่
กำหนดให้เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผลการ
ทดลอง โดยที่ผู้สอนเป็นผู้ดูแลให้คำแนะนำช่วยเหลือใหก้าร
ทดลองเป็นไปตามขั ้นตอนที ่กำหนด (7) การสำเร็จผล 
(Progress) เป็นกระบวนการพิจารณาตัดสินผลอย่างเป็น
ระบบ โดยการพิจารณาจากผลที ่ ได ้จากการว ัดและ
ส่วนประกอบอื่น ๆ เพื่อการประเมินผลที่เหมาะสม โดยที่
ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมินผลของความสำเร็จในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ประเมินด้านองค์ความรู้ต่าง ๆ การใช้เครื่องมือ 
ความละเอียดรอบคอบ การจดบันทึกผล การรายงานผล
และความร่วมมือระหว่างกลุ่มในการทดลอง เป็นต้น โดยใช้
แบบทดสอบและแบบสังเกตพฤติกรรม   
 2.6 ร ูปแบบการเร ียนรู ้ท ี ่เร ียกว่าสตาดี ้ (SATADE 
Model) [4] ร ูปแบบการเร ียนการสอนที ่ม ุ ่งเน้นให้เกิด
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนใช้ความคิด
ทางสมอง ตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ แบบกลุ่มพุทธนิยม
ในการเร ียนร ู ้ด ้วยต ัวเองมากข ึ ้น โดยประกอบด ้วย
กระบวนการเรียนรู้จำนวน 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การค้นคว้า 
(Search) เป็นขั้นตอนท่ีกำหนดแผนให้ผู้เรียนศึกษา ทบทวน
และค้นคว้าข้อมูลที ่เป็นองค์ความรู ้เด ิมและใหม่ ตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคล พร้อมรวบรวมและสรุปเป็น
องค์ความรู้ โดยจะทำงานล่วงหน้าก่อนเข้าห้องเรียน  2) 
การตรวจปร ับ ความร ู ้  (Adaptation)  เป ็นข ั ้ นตอน            
การตรวจปร ับความร ู ้พ ื ้ นฐานและตรวจสอบสภาพ               
ความพร้อมทางสติปัญญาของผู ้เร ียนแต่ละคน โดยใช้                
ชุดข้อสอบหรือแบบประเมินความสามารถ เพื่ อผู ้สอน
สามารถจัดการทบทวนเนื ้อหาและวางแผนการดำเนิน        
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การเรียนการสอนและเลือกแนวทางกจิกรรมที่เหมาะสมใน
ขั้นตอนต่อไป 3) การเรียนการสอนปกติ (Teaching) เป็น
ขั้นตอนการสอนตามปกติในห้องเรียนที่ผู้สอนให้เนื้อหา ตาม
หัวข้อในหลักสูตรรายวิชา โดยจะดำเนินงานตามแผนการ
สอนที ่กำหนดไว้ในคู ่มือครู 4 ) การปฏิบัต ิงานร่วมกัน 
(Actions) เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย 
ตามแผนกิจกรรมการเร ียนการสอนที ่ใช้ส ื ่อการสอนที่
หลากหลายที่ได้ออกแบบไว้แล้ว โดยพิจารณาเลือกกิจกรรม
ตามลักษณะความแตกต่างของกลุ่มผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้มี
ทักษะในการคิดการวิเคราะห์ การวิจารณ์และการแกป้ัญหา
ต่าง ๆ สามารถประยุกต์ใช้งานและส่งเสริมให้เกิดการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ ๆ 5) การอภิปรายผล (Discussion) เป็น
ขั ้นตอนการอภิปรายผลที ่ได ้จากการเรียนรู ้มาทั ้งหมด
สามารถสรุปความคิดรวบยอดและบอกเล่าหรือนำเสนอ ให้
ผ ู ้อ ื ่นได้เข้าใจส่งเสริมให้มีการโต้เถียงและแลกเปลี ่ยน
ความคิดระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนหรือผู้เรียนกับผู้สอนและ
หาบทสรุปในเนื้อหาทั้งหมดที่ถูกต้องและเป็นระบบ 6) การ
ประเมินผล (Evaluation) เป็นขั ้นตอนการทดสอบและ
ประเมินผลสำเร็จในการจัดการเรียนการสอน โดยการใช้
แบบทดสอบ บทสัมภาษณ์ แบบสอบถามหรือจากการสังเกต
ของผู้สอน  
 

3. วิธีการดำเนินงานวิจัย 
 การวิจัยครั ้งนี ้เป็นวิจัยและพัฒนา (R&D Research 
and Development) เพื ่อการพัฒนาร ูปแบบการเร ียน                
การสอนปฏิบัติและชุดการสอนที ่เน้นปฏิบัติ ที ่จะทำให้
ผู ้เร ียน มีความรู ้และความสามารถในการฝึกปฏิบัติงาน 
แสดงได้ดังรูปที่ 1  

 
3.1 ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย ( Research : R1 ) เป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis : A )การศึกษาสภาพ
ปัญหาและแนวโน้มการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติใน
สาขาวิชาช่างยนต์  
 การทำวิจัยในข้ันตอนน้ี ผู้วิจัยมีขั้นตอน ดังนี ้
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
รูปที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาและออกแบบรูปแบบการเรียน

การสอนปฏิบตัิและชุดการสอน 
 

 3.1.1 ศ ึกษาและว ิ เคราะห ์สภาพปัญหาการจัด              
การเรียนการสอนด้านปฏิบัติของผู้เรียนสาขาวิชาช่างยนต์ 
ผู ้วิจัยได้ทำแบบสัมภาษณ์เจ้าของและพนักงานในสถาน
ประกอบการ แบบสัมภาษณ์สภาพปัญหาและความต้องการ
ในการจ ัดการ เร ียนการสอนในสาขาว ิ ชาช ่ า งยนต์  
แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาในการเรียนการสอนสาขาวิชา
ช่างยนต์ ที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมีรายละเอียด 
ด ั งน ี ้  (1 )  ส ัมภาษณ ์ เจ ้ าของและพน ักงานในสถาน
ประกอบการจำนวน 10 แห่ง พบว่า สถานประกอบการ
ต้องการผู้เรียนเข้ารับการฝึกงานกับสถานประกอบการต้องมี
ความรู้ ทักษะ ดังนี ้ มีความรู้ เรื ่อง หลักการทำงานของ
ระบบของรถยนต์ มีความรู้เรื่องระบบการบริหารงานของ
องค์กร มีความรู้เรื่องอะไหล่รถยนต์ มีทักษะการปฏิบัติงาน
เก ี ่ยวก ับการใช ้ เคร ื ่องม ือช ่างยนต ์ ปฏ ิบ ัต ิงานตรวจ                  
ซ ่อมบำร ุ งร ักษาระบบเคร ื ่ องยนต ์   ระบบส ่ งกำลัง                  
ระบบเครื่องล่าง ระบบไฟฟ้ารถยนต์ การบำรุงรักษารถยนต์ 
การเช็คระยะ ทักษะการอยู่ร่วมกันของผู้อื่น มีกิตพิสัย   ตรง
ต่อเวลา ซื ่อสัตย์ มีสัมมาคารวะ มีความกระตือรือร้น มี
ระเบียบ วินัย ใฝ่รู้สนใจงาน รอบคอบ (2) สัมภาษณ์ผู้เรียนที่
ศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่เคยเรียนใน
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาล
พระพุทธบาท จำนวน 20 คน พบว่า ผู้สอนจะใช้รูปแบบการ
สอนแบบเดิม โดยผู้สอนจะให้เนื้อหาโดยวิธีบรรยาย การใช้
รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนขึ ้นอยู ่กับผู ้สอน  ซึ่ง
ส่วนมากจะใช้การบรรยายและถาม-ตอบกับผู ้เรียนไม่มี
รูปแบบการเรียนการสอนที่ชัดเจน ส่วนสื่อที่ใช้กระดาน           
ไวบอร ์ด การนำเสนอด้วยเพาเวอร ์พอยต์และใบงาน              
ตามคู่มือการเรียนท่ีให้ผู้เรียนต้องปฏิบัติการด้วยตัวเอง ไม่มี
การอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติ ขาดสื่อที่สามารถ จะอธิบาย
การทำงานที่มีการทำงานซับซ้อน ผู้เรียนส่วนมากมีความ
ต้องการสื่อการเรียนการสอนที่เป็นรูปธรรม สามารถถอด 
ประกอบ ตรวจซ่อมและนำเอาประสบการณ์ที ่ได้จากการ
ปฏิบัติไปใช้ในการฝึกงานและประกอบอาชีพ (3) สอบถาม
กับผู้เรียนที่กำลังเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขางานช่างยนต์ จำนวน 18 คน การจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาช่างยนต์และสอบถามเรื่องเกี่ยวกับปัญหาในการ
เรียนการสอนสาขาวิชาช่างยนต์ พบว่า เนื้อหาที่เรียนมีการ
เน้นทฤษฎี เข้าใจยาก ผู้เรียนไม่เข้าใจ ขั้นตอนกระบวนการ
ตรวจ ซ่อม บำรุงรักษา วิเคราะห์ปัญหา ผู้เรียนไม่มีกิจกรรม
ในการเรียนการสอนร่วมกับผู้สอนและขาดการนำความรู้ที่
ได ้เร ียนรู ้ไปปฏิบัต ิ เมื ่อสอบถามความต้องการในการ
พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างยนต์ พบว่า ผู้เรียน
ส่วนมาก มีความต้องการสื่อการเรียนการสอนที่สามารถ
นำไปปฏิบัติหรือศึกษาด้วยตัวเองได้ เพื่อให้มีความเข้าใจใน
เนื้อหาท่ีเรียนได้มากข้ึนและทบทวนในงานท่ียังไม่เข้าใจ 
 3.1.2 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา สาขาวิชา
ช ่ า งยนต์  ผ ู ้ ว ิ จ ั ย ได ้ ศ ึ กษาและว ิ เคราะห ์หล ั กส ูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชา
ช่างยนต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้
ได ้หน่วยการเร ียน หัวเร ื ่อง ห ัวเร ื ่องย ่อยและกำหนด
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาช่างยนต์ โดยทำการแบ่ง
รายวิชาที ่มีการเรียนการสอนปฏิบัติที ่ม ีความสำคัญใน
สาขาวิชาช่างยนต์ได้ 7 รายวิชา ดังนี้ 1) งานเครื่องยนต์แก๊ส
โซลีน 2) งานเครื ่องยนต์ดีเซล 3) งานส่งกำลังรถยนต์                    
4 )  ง าน เคร ื ่ อ งล ่ า ง รถยนต ์  5 )  ง าน ไฟฟ ้ า รถยนต์                              
6) งานปรับอากาศรถยนต์ 7) งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 การแบ่งรายวิชาที่มีการเรยีนการสอนเน้นการปฏบิัติ
ในสาขาวิชาช่างยนต์ 

 
 จากรูปที่ 2 ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา
แล้วเห็นว่ารายวิชาที่หน้าสนใจในการทำวิจัย คือ วิชางานส่ง
กำลังรถยนต์ เพราะมีเนื้อหาที่เน้นการเรียนการสอนปฏิบัติ 
สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนได้ง่ายและเป็นวิชาที่มี
ธรรมชาติวิชาที่น่าสนใจ วิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับการที่รถยนต์
เคลื่อนที่ไปข้างหน้าและข้างหลังได้ ทำให้รถยนต์วิ่งเร็วหรือ
ช้าได้ตามความต้องการ ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์หลักสูตร
รายวิชางานส่งกำลังรถยนต์ ได้ทำการแบ่งหน่วยการเรียน
ตามคำอธิบายรายวิชา แบ่งได้เป็น 7 หน่วยการเรียน ดังนี้ 
1) ระบบส่งกำลังรถยนต์ 2) คลัตช์รถยนต์ 3) กระปุกเกียร์
ขับล้อหลัง 4) กระปุกเกียร์ขับล้อหน้า 5) กระปุกเกียร์
อัตโนมัติ 6) เฟืองท้าย 7) เพลาขับข้างล้อหน้า เพลากลาง
และข้อต่อ แสดงดังภาพที่ 3 จากนั้นทำการแบ่งหัวข้อเรื่อง
โดยการวิเคราะห์จากเนื้อหารายวิชางานส่งกำลังรถยนต์ 
ตามรูปที่ 3 
 
 
 

 

รูปที่ 3 การแบ่งหน่วยการเรียนวิชางานส่งกำลังรถยนต ์
  
เมื ่อได้หน่วยการเรียนแล้ว ผู ้ว ิจัยได้กำหนดหน่วย               

การเร ียนที ่จะใช ้ในการออกแบบพัฒนาร ูปแบบและ                   
ช ุดการสอน โดยผู ้ว ิจ ัยกำหนดหน่วยการเร ียนที ่ใช้ใน                   
การทดลองประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 3 หัวข้อเรื่อง ได้แก่                           
(1) งานกระปุกเกียร์ขับล้อหลัง (2) งานกระปุกเกียร์ขับ             
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ล้อหน้า (3) งานกระปุกเกียร์อัตโนมัติ นำหน่วยการเรียนมา
กำหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยใช้คำกริยาที่บ่งบอกถึง
ลักษณะพฤติกรรมที่สามารถวัดพฤติกรรมนั้นได้ ได้แก่ บอก 
อธิบาย ปฏิบัติ ถอด ตรวจ และประกอบ หลังจากนั้น ผู้วิจัย
กำหนดรายละเอียดเนื้อหาของหน่วยการเรียนและประเมิน
ความสำคัญกำหนดความรู้ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้มีความรู้
และทักษะแต่ละหน่วยการเรียน ประเมินความสำคัญของ
ระดับความรู้ในด้านต่าง ๆ เมื่อได้หัวข้อเรื่องครบถ้วนแล้ว 
ผู้วิจัยนำจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ระหว่างผลของการเรียนรู้ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับ
ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs ) สุดท้ายผู้วิจัย
นำจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมมาวิเคราะห์หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับการเรียนการสอนวิชางานส่งกำลัง
รถยนต์  

 
3.2 ขั ้นตอนที ่  2 การพัฒนา (Development : D1) 
เป็นการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ปฏิบัติและชุดการสอน (Design and Development 
:D&D) 
 3.2.1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนปฏิบัติ การ
พัฒนารูปแบบการเร ียนการสอนปฏิบัติ คำนึงถึงความ
เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน ธรรมชาติของผู้เรียน
แต ่ละคนว ่าม ีความแตกต ่างก ันในด ้านต่าง ๆ ได ้แก่                    
เชาวน์ปัญญา บุคลิกภาพ ความคิดสร้างสรรค์และพฤติกรรม
อื่น ๆ จึงต้องมุ่งให้เกิดการเรียนรู้ ทั้งด้านความเข้าใจ ทักษะ
การปฏิบัติและเจตคติไปพร้อม ๆ กัน โดยรูปแบบจะต้องให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรยีนการสอนปฏิบัตมิากที่สดุ ผู้เรียน
เป็นผู้ปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่วนผู้สอนจะทำหน้าที่
ช่วยเหลือ ส่งเสริม แนะนำและให้บริการสื่อการเรียนอื่น ๆ 
มีขั้นตอนการพัฒนา ดังรูปที่ 4 
 จากรูปที ่ 4 ผ ู ้ว ิจ ัยดำเนินการการพัฒนารูปแบบ                
การเรียนการสอนปฏิบัติขั้นตอน ดังนี้ ทำการศึกษาเกี่ยวกับ
แนวคิดการจัดการเร ียนรู ้และรูปแบบการจัดการเรียน            
การสอนที่เน้นการเรียนการสอนปฏิบัติ หลักการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน บทบาทหน้าที่ผู้สอนแนวการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นการเรียนการสอนปฏิบัติเพื่อนำมา
วางกรอบความคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่

เน้นการเรียนการสอนปฏิบัติ ผู ้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนการสอน
ปฏิบัติของนักการศึกษา มาวิเคราะห์ขั้นตอนของรูปแบบ
การเรียนการสอนปฏิบัติ โดยใช้ตารางเปรียบเทียบแนวคิด 
ขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนของนักการศึกษา เพื่อ
เป็นแนวทางในการกำหนดกรอบแนวคิดที่มาของการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนปฏิบัติ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4 รูปขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 5 กรอบแนวคิดของรูปแบบการเรยีนการสอนปฏิบัต ิ
 
 เมื่อได้กรอบแนวคิดแล้วนำแนวคิดมาเป็นแนวทางใน            
การพัฒนาและออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนปฏิบัติ
จากแนวคิดและวัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน
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ปฏิบ ัต ิท ี ่กำหนดไว ้ ผ ู ้ว ิจ ัยได ้ทำการออกแบบรูปแบบ                     
การเรียนการสอนปฏิบัติ โดยพิจารณาถึงความสำคัญและ
กระบวนการในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชางานส่ง
กำลังรถยนต์ เรื ่อง งานเกียร์รถยนต์ ที ่มุ ่งเน้นการปฏิบัติ
ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การค้นคว้า 
(Search) ขั ้นตอนการค้นคว้า เป็นขั ้นตอนที ่กำหนดให้
ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้เดิมและใหม่ตาม
ความสามารถของแต ่ละบ ุคคล โดยผ ู ้ เร ี ยนจะต ้อง
ทำการค้นคว้าล่วงหน้าก่อนเข้าห้องเรียนหรือผู้สอนให้เวลา
ในการค้นคว้าในเวลาเรียนจากสื่อที่ผู้สอนจัดให้ ค้นคว้าจาก
โทรศัพท์มือถือ คู่มือการเรียน สื่อจากเว็บไซต์ สอบถามผู้มี
ความรู้ ผู้เรียนสามารถสรุปผลความรู้ ที่ได้จากการค้นคว้า 
ขั้นตอนท่ี 2 การสาธิต (demonstration) ขั้นตอนการสาธิต
เป็นขั ้นตอนที ่ผู ้สอนเสนอข้อมูลความรู้และขั้นตอนการ
ปฏิบ ัต ิให ้ก ับผู ้ เร ียน โดยผู ้สอนเสนอความรู ้ท ี ่ ได ้จาก
ประสบการณ์ของผู ้สอน หลักสูตรรายวิชา คำอธิบาย
รายวิชาและคู่มือการเรียน เสนอในใบเนื้อหา ใบความรู้ สื่อ
ของจริง วีดีโอคลิป การอธิบายและสาธิตขั้นตอนการปฏบิัติ 
โดยผู ้เรียนศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที ่ผ ู ้สอนเสนอให้ผ่านการ
นำเสนอหน้าห้องเรียน สื่อต่าง ๆ สื่อออนไลน์เป็นการเสริม
ความรู ้และทักษะให้กับผู ้เรียน ขั ้นตอนที ่ 3 การปฏิบัติ 
(Actions) ขั้นตอนการปฏิบัติเป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนนำความรู้
ท ี ่ ได ้จากขั ้นตอนค้นคว้าและขั ้นตอนการสาธิต นำมา
แลกเปลี ่ยนความรู ้ท ี ่ได้ ระหว่างผู ้เร ียนกับผู ้เร ียนและ
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนจะเสนอความรู้ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติและทักษะต่าง ๆ ร่วมกัน ผู ้เร ียนแสดงให้เห็นถึง 
ความรู้ ทักษะหรือข้ันตอนการปฏิบัติที่ได้ค้นคว้ามาตั้งแต่ต้น
จนจบ ผู้เรียนควรได้รับคำแนะนำ การสังเกตจุดที่สำคัญ ที่
ควรนำเอาไปใช้จากผู้สอน ผู้สอนจะต้องเสนอกิจกรรมให้กับ
ผ ู ้ เร ียน เช่น ใบสร ุปความรู ้  ใบงาน เพื ่อให ้ผ ู ้ เร ียนได้             
มีความรู้และทักษะการปฏิบัติตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
รวมถึงการแก้ปัญหาในการเรียนปฏิบัติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ในการเร ียนปฏ ิบ ัต ิ  สามารถประย ุกต ์ ใช ้ เคร ื ่องมือ               
สื ่อการสอนและส่งเสริมให้เกิดการสร้างองค์ความร ู ้ ใน         
การปฏิบัติ ขั้นตอนท่ี 4 อภิปรายสรุป (Discussion) ขั้นตอน
อภิปรายสรุป เป็นขั้นตอนที่ผู ้เรียนต้องอภิปรายผลของ
ความรู้และการปฏิบัติที่ได้จากขั้นตอนการปฏิบัติตามความรู้

และทักษะที่ถูกต้อง นำมาสรุปผลและอภิปรายผล เล่าหรือ
นำเสนอ ให้ผู ้เรียนอื่นและผู้สอนได้เข้าใจในความรู ้และ
ทักษะที่ได้ ขั้นตอนนี้ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดระหว่างกันหรือผู้เรียนกับผู้สอนและหาข้อสรุปใน
การปฏิบัติทั้งหมดที่ถูกต้องและเป็นไปตามขั้นตอน ขั้นตอน
ที ่ 5 ประเมินผล (Evaluation) ขั ้นตอนประเมินผลเป็น
ขั ้นตอนที่ผู ้เรียนต้องทดสอบและประเมินผลสำเร็จด้าน
ความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ผลการ
บันทึกการปฏิบัติในใบงาน แบบฝึกหัด แบบทดสอบหลัง
เรียนและแบบทดสอบภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้
และทักษะการปฏิบัติตามจุดประสงค์การเรียนที่ตั้งไว้  ถ้า
ประเมินผลไม่ผ่านให้ผู้เรียนกลับไปเริ่มจากขั้นตอนที่ 3 การ
ปฏิบัติ (Actions) ใหม่ ซึ ่งขั ้นตอนที่ผู ้ว ิจัยกล่าวมาเรียก
รูปแบบการเรียนการสอนรู้นี้ว่ารูปแบบการเรียนการสอน
แบบสดาดี้ (SDADE Model) แสดงรายละเอียดได้ดังรูปที่ 6 
 

 
 
 
 

 
 

รูปที่ 6 รูปแบบการเรียนการสอนสดาดี ้
 

 3.2.2 การสร้างชุดการสอนวิชางานส่งกำลังรถยนต์ 
เร ื ่อง งานเกียร ์รถยนต์ ที ่ใช้ร ูปแบบการเร ียนการสอน              
แบบสดาดี้ (SDADE Model) ขั้นตอนของการสร้างชุดการ
สอนวิชา งานส่งกำลังรถยนต์ เร ื ่อง งานเกียร ์รถยนต์                    
ที่พัฒนาขึ้น ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน
การสร้าง ดังรูปที่ 7 
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รูปที่ 7 ขัน้ตอนของการสร้างชุดการสอน 
 

 จากรูปที่ 7 ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างแผนการจัดการ
เรียนรู้  ใบเนื้อหา ใบความรู้ ใบงาน สื่อการเรียนการสอน 
แบบทดสอบหล ังการเร ียน แบบทดสอบปฏิบ ัต ิและ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพร้อมเฉลย จากนั้น
นำเครื ่องมือที ่สร ้างขึ ้นนี ้ไปประเมินเหมาะสมร่วมกับ 
รูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น ทำการประเมินคุณภาพของ
ชุดการสอนที ่สร้างขึ ้น โดยผู ้เชี ่ยวชาญ หลังจากนั ้นทำ              
การปรับปรุง แก้ไขและนำไปใช้กับกลุ่มทดสอบประสทิธิภาพ
ของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ตามขั้นตอนของ
การสร้างชุดการสอน ดังรูปที่ 7 ดังนี ้ 1) เขียนแผนการ
จัดการเรียนรู ้ ผู ้ว ิจัยทำการศึกษาวิธีการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้จากเอกสาร ตำราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
นำมาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
โดยแผนการจัดการเรียนรู ้ที่ได้พัฒนาเริ่มจากการกำหนด
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม จากการวิเคราะห์หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง งาน
เกียร์รถยนต์ 3 หน่วยการเรียน ได้แก่ งานกระปุกเกียร์ขับ
ล้อหลัง งานกระปุกเกียร์ขับล้อหน้าและงานกระปุกเกียร์
อัตโนมัติ โดยใช้ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบสดาดี้ 
SDADE Model) 2) สร้างใบเนื้อหา ใบเนื้อหาเป็นสื่อที ่ใช้
เป็นการปรับความรู้พื้นฐานในหัวข้อเรื่องที่ต้องการให้ผู้เรียน
ต้องรู้ ผู้วิจัยกำหนดใบเนื้อหาเรื่อง งานเกียร์รถยนต์ ไว้  3 

หัวข้อได้แก่ งานกระปุกเกียร์ขับหลัง งานกระปุกเกียร์ขับ
หน้างานกระปุกเกียร์อัตโนมัติ โดยใบเนื้อหาที่จัดทำขึ้นนั้น        
มีเนื้อหาที่เป็นความรู้พื้นฐานย่อย ๆ ในแต่ละหัวข้อเรื่องและ
มีแบบฝึกหัดอยู่ท้ายใบเนื้อหานั้น ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจ
เนื้อหาได้มากขึ้น 3) สร้างใบความรู้ ใบความรู้เป็นสื่อที่ให้
ผู้เรียนได้ศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานและเป็นคู่มือในการ
ปฏิบัติงาน ผู้วิจัยกำหนดใบความรู้ ในการปฏิบัติของงาน
เกียร์รถยนต์ไว้ 3 งานใหญ่ๆ คือ งานถอด ตรวจ ประกอบ 
บำรุงรักษา กระปุกเกียร์ขับหลัง งานถอด ตรวจประกอบ
บำรุงรักษากระปุกเกียร์ขับหน้าและงานถอด ตรวจ ประกอบ 
บำรุงรักษากระปุกเกียร์อัตโนมัติ โดยสร้างใบความรู้ตาม
จุดประสงค์การเรียนเชิงพฤติกรรม 4) สร้างใบงาน ใบงาน
เป็นใบที่ใช้สนับสนุนในการทำกิจกรรมการเรียนการสอนใน
การปฏิบัติงาน ผู้วิจัยได้ทำ การสร้าง  ใบงาน จำนวน 3 หัว
เรื่อง โดยในแต่ละหัวเรื่องจะมีคำสั่ง ในการปฏิบัติงาน ตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้ 5) สร้างแบบทดสอบก่อนและ
หลังเรียน แบบทดสอบหลังการเรียน เป็นแบบทดสอบชุด
เดียวกันใช้สำหรับวัดความก้าวหน้าระหว่างเรียนในแต่ละ
หัวข้อเรื ่อง โดยสร้างเป็นข้อสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก 
จำนวน 20 ข้อ ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ผู ้ว ิจัยนำ
แบบทดสอบไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความถูกต้องของการ
ใช้ภาษาความเหมาะสมของคำถามและตัวเลือก เวลาที่ใช้ใน                 
การทดสอบและความสอดคล ้องระหว ่างข ้อสอบกับ
จ ุดประสงค ์รายว ิชาและมาตรฐานรายว ิชา 6) สร ้าง
แบบทดสอบปฏิบัติ แบบทดสอบปฏิบัติเป็นแบบทดสอบ        
ที ่ให้ผู ้เรียนได้นำทักษะการปฏิบัติที ่ได้เรียนรู ้มาทำการ
ทดสอบปฏิบัติหลังเรียน วิชางานส่งกำลังรถยนต์ เรื่อง งาน
เกียร์รถยนต์ มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
แบ่งเป็น 3 แบบทดสอบ คือ แบบทดสอบปฏิบัติหน่วยที่ 1 
การถอด ตรวจ ประกอบ กระปุกเกียร์ขับหลัง แบบทดสอบ
ปฏิบัติหน่วยที่ 2 การถอด ตรวจ ประกอบ กระปุกเกียร์ขับ
หน้า แบบทดสอบปฏิบัติหน่วยท่ี 3 การถอด ตรวจ ประกอบ 
กระปุกเกียร์อัตโนมัตินำแบบทดสอบปฏิบัติไปให้ผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ภาษาความเหมาะสมของ
คำถามและตัวเลือก เวลาที ่ใช้ ในการทดสอบและความ
สอดคล้องจุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชา 7) 
ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยจัดทำการร่างชุดการสอน
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วิชาส่งกำลังรถยนต์ เรื่อง งานเกียร์รถยนต์ โดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนแบบสดาดี้ (SDADE Model) หลังจากนั้น
นำชุดการสอนวิชา ส่งกำลังรถยนต์ เรื่อง งานเกียร์รถยนต์ 
ดังกล่าวไปให้เชี่ยวชาญ  โดยให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน 
ประเมินความเหมาะสม 8) สร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานส่งกำลัง
รถยนต์ เร ื ่อง งานเกียร ์รถยนต์ เป็นแบบทดสอบฉบับ
เดียวกัน สำหรับใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนกับกลุ่ม
ทดลองชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 60 ข้อ เกณฑ์ใน
การให้คะแนนแต่ละข้อ คือถ้าตอบถูกได้ 1 คะแนน ถ้าตอบ
ผ ิดหร ือไม ่ตอบได ้  0 คะแนน ม ีข ั ้นตอนในการสร ้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังนี้ (8.1) ศึกษาวิธี
สร้างแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (8.2) วิเคราะห์
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม มาตรฐานรายวิชา วิชางานส่ง
กำลังรถยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่าง
ยนต์ (8.3) สร้างแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 66 ข้อโดยให้สอดคล้องกับเนื้อหา จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมและผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง (8.4) นำแบบทดสอบ
ไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความถูกต้องของการใช้ภาษาความ
เหมาะสมของคำถามและตัวเลือก เวลาที่ใช้ในการทดสอบ
และความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมของงาน โดยการหาค่า IOC (index of item 
objective congruence)  8.5) คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดชันี
ความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปได้จำนวน 62 ข้อ 
(8.6) นำแบบทดสอบที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว ไปทดสอบกับ
ผ ู ้ เร ียนที ่ เคยเร ียนเนื ้อหาน ี ้มาแล ้ว ค ือผ ู ้ เร ียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์     ช้ันปีท่ี 3 และ
ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานเทคนิค
ยานยนต์ ชั ้นปีที ่ 1 ที ่เคยเรียนวิชางานส่งกำลังรถยนต์ 2 
ห้องเรียน จำนวน 30 คน (8.7) นำผลที่ได้จากการทดสอบ
มาวิเคราะห์รายข้อ เพื่อคำนวณหาความยากง่าย (P) ค่า
อำนาจจำแนก (B) โดยใช้เกณฑ์ค ่าความยากง่าย (P) 
ระหว่าง 0.20 – 0.80 และค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.20-
0.40 ซึ่งผลจากการทดลอง ปรากฏว่า ได้แบบทดสอบที่มีค่า
ความยากง่าย (P) ตั ้งแต่ 0.20 ถึง 0.80 และค่าอำนาจ
จำแนก (B) ตั้งแต่ 0.20 -0.40 จำนวน 60 ข้อ (8.8) นำผล
คะแนนจากการทดลองแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนคำนวณหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบได้ค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.88  (8.9) จัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เรื่อง งานเกียร์รถยนต์ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 
60 ข้อ เพื ่อนำไปทดสอบก่อนเร ียนและหลังเร ียนกับ
ประชากรตัวอย่าง 9) การทดสอบประสิทธิภาพของชุดการ
สอน วิชางานส่งกำลังรถยนต์ เรื่อง งานเกียร์รถยนต์ ผู้วิจัย
ได้ศึกษาขั้นตอนการทอสอบประสิทธิภาพ ของชุดการสอน
จากเอกสารที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อให้ได้ข ั ้นตอนการทดสอบ
ประสิทธิภาพที่ถูกต้องและได้ชุดการสอนที่นำไปใช้จัดการ
เร ียนการสอนที ่ม ีประสิทธ ิภาพมีข ั ้นตอนการทดสอบ
ประสิทธิภาพ ดังนี ้ (9.1) นำชุดการสอนวิชางานส่งกำลัง
รถยนต์ เร ื ่อง งานเกียร ์รถยนต์ ที ่ใช้ร ูปแบบการเร ียน                
ก า ร ส อ น แ บ บ ส ด า ดี้  ( SDADE Model)  ไ ป ท ด ส อ บ
ประสิทธิภาพแบบเดี่ยว (1:1) จำนวน 3 คน กับผู้เรียนระดับ
ประกาศนียบัตรชั ้นปีที ่ 2 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ที ่ผ ่าน             
การเรียนวิชาถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้นมาแล้ว พบว่า 
ประสิทธิภาพของชุดการสอน เมื ่อหาค่า E1/E2 ได้เท่ากับ 
80.48/80 นำชุดการสอนมาแก้ไข ปรับปรุงก่อนจะนำไป
ทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม  (9.2) ทดสอบประสิทธิภาพ
ชุดการสอนแบบกลุ่ม (1:10) จำนวน 9 คน กับผู้เรียนระดับ
ประกาศนียบัตรชั ้นปีที ่ 2 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ที ่ผ ่าน           
การเรียนวิชาถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้นมาแล้ว พบว่า 
ประสิทธิภาพของชุดการสอน เมื ่อหาค่า E1/E2 ได้เท่ากับ 
81.48/80.56 นำชุดการสอนมาแก้ไข ปร ับปร ุงก ่อน     
นำไปทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม (9.3) นำชุดการสอน
ทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม (1:100) จำนวน 30 คน กับ
ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรช้ันปีท่ี 1และ 2 สาขาวิชาไฟฟ้า
กำลัง พบว่า ประสิทธิภาพของชุดการสอน เมื่อหาค่า E1/E2 
ได้เท่ากับ 80.87/80.06 (9.4) นำชุดการสอนที่ได้ปรับปรุง
แก้ไขพร้อมท้ังหาประสิทธิภาพของชุดการสอนที่ ผ่านเกณฑ์ 
80/80 ไปใช ้ก ับประชากรต ัวอย ่างต ่อไป 10) สร ้าง
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
ด้วยชุดการสอนวิชางานส่งกำลังรถยนต์ เรื ่อง งานเกียร์
รถยนต์ โดยใช้ร ูปแบบการเร ียนการสอน แบบสดาดี้  
(SDADE Model) จำนวน 1 ฉบับ ซึ ่งเป็นแบบสอบถาม
มาตราส ่วนประมาณค ่า (Rating Scale) ของ ส ิ เค ิร์ท 
(Likert) [7] แบบ 5 ระดับแสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที ่1 ตารางมาตราส่วนประมาณค่า 

คะแนน ความหมาย 

5 มากที่สุด 

4 มาก 

3 ปานกลาง 

2 น้อย 

1 น้อยที่สุด 

 
 มีขั ้นตอนการสร้าง ดังนี้ (10.1) สร้างแบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่ที่มีต่อชุดการสอนวิชา งานส่งกำลังรถยนต์ 
จำนวน 1 ฉบับ (10.2) นำแบบสอบถามความพึงพอใจชุด
การสอนวิชา งานส่งกำลังรถยนต์ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญพจิารณา
ตรวจสอบความสอดคล้องเหมาะสม โดยหาค่า IOC [8] 
ตั้งแต่ 0.50 ขึ ้นไปถึง 1 (10.3) นำแบบสอบถามความพึง
พอใจต่อชุดการสอน ให้ผู้เรียนที่ผ่านการเรียนชุดการสอน
วิชางานส่งกำลังรถยนต์ ตอบแบบสอบถาม 
 
3.3 ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2) เป็นการใช้
การทดลองใช้รูปแบบการสอนปฏิบัติและสื่อการเรียนการ
สอน(Implementation : I ) 
 3.3.1 ประชากรตัวอย่าง  
 ประชากรตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่  ผู ้เร ียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั ้นปีที ่ 2 สาขาวิชาช่างยนต์ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท จำนวน 17 คน 
 3.3.2 แบบแผนการวิจัย  

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา (Research 
and Development)  ผ ู ้ ว ิจ ัยดำเน ินการว ิจ ัยตามแบบ
แ ผ น ก า ร ว ิ จ ั ย แ บบ  One Group Pretest – Posttest 
Design [9] แสดงดังตารางที่ 2  

 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 แบบแผนการใช้ชุดการสอนแบบ One Group 
Pre-test Post-test Design 

กลุ่ม หน่วย
ที่ 1 

หน่วย
ที่ 2 

… 
หน่วย
ที่ n 

ทดสอบ
หลังเรียน 

E O1             
T1 

O2             
T2   

… 
On            
Tn   

P 

 
โดยที่   E  คือ กลุ่มเป้าหมาย (Target group) 
         On คือ การดำเนินการ (Operation) ในการทดลอง
ของแต่ละหน่วยการเรยีนที่ n              
         Tn คือ การสอบ (Testing) วัดผลของกระบวนการ
ในแต่ละหน่วยการเรียนท่ี n    
         P  คือ การสอบหลังจากท่ีจัดกระทำการทดลอง 
(Posttest)   

 
 3.3.3 กำหนดวันและเวลา 
 กำหนดวันและเวลาในการนำเครื่องมือวิจัยไปทดลอง
กับประชากรตัวอย่าง ในวันท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 
10 มกราคม พ.ศ. 2562 
 3.3.4 ตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 1) ตัวแปรต้น 
คือ รูปแบบการเรียนการสอนปฏิบัติที่ใช้ร่วมกับชุดการสอน
เน้นการปฏิบัติที่พัฒนาขึ้น 2) ตัวแปรตาม การวิจัยครั้งนี้ตัว
แปรตาม คือ (1) คุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอน
ปฏ ิบ ั ต ิ ท ี ่ ใ ช ้ ร ่ วมก ั บช ุ ดการสอน เน ้ นก ารปฏ ิ บ ั ติ                                     
(2) ประสิทธิภาพรูปแบบการเร ียนการสอนปฏิบัติที ่ ใช้
ร่วมกับชุดการสอน (3) ผลการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วย
ร ูปแบบการเร ียนการสอนปฏิบ ัต ิและชุดการสอนเน้น            
การปฏิบัติ (4) ความพึงพอใจของผู ้เร ียนที ่มีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  
 3.3.5 ดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัย
ดำเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลอง เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลในการนำมาใช้วิเคราะห์หาคำตอบตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้โดยการกำหนดเป็นข้ันตอน ดังรูปที่ 8  
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รูปที่ 8 ขั้นตอนการดำเนินการทดลองเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 ผู้วิจัยดำเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลอง ดังนี้ 
1) ปฐมนิเทศนักศึกษาประชากรตัวอย่างก่อนที่จะจัดการ
เรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ สดาดี้ 
(SDADE Model)และแผนการจัดกิจกรรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
2) ดำเนินการสอนตามแผนการสอน ผู ้ว ิจ ัยดำเนินการ
จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ สดาดี้ (SDADE Model) 
3) ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เมื ่อทำการจัดการ
เรียนการสอนครบ ทุกหน่วยการเรียนแล้ว 
 3.3.4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู ้วิจัยทำการวิเคราะห์
ข ้อม ูลในส ่วนต่าง ๆ ที ่ ได ้จากการเก ็บรวบรวมข้อมู ล            
จากการใช ้ เคร ื ่องม ือการว ิจ ัยก ับประชากรต ัวอย ่าง                     
ในการวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติในการวิจัยได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย                      
การหาค่าส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถาม  [9]  
การหาค่าความยากง่าย (Difficulty) การหาค่าอำนาจ
จำแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบและการหาค่า
ความเชื่อมั ่น (Reliability) ของแบบทดสอบ[8] การหาค่า
ประสิทธิภาพ[10] หาค่าประสิทธิผล [11]ของชุดการสอน
เกียร ์รถยนต์ที ่ใช้ร ูปแบบการเร ียนการสอนแบบสดาดี้ 
(SDADE Model)  
 
3.4 ข ั ้ น ตอนท ี ่  4 พ ัฒน า  (Development : D2) 
ประเมินผลและปรับปรุงการใช้รูปแบบการสอนปฏิบัติและ
สื่อการเรียนการสอน( Evaluation : E ) 
 การประเมินผลและปรับปรุงการใช้รูปแบบการสอน
ปฏิบัติและสื่อการเรียนการสอนมีขั้นตอน ดังรูปที่ 9   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปที่ 9 ขั้นตอนการดำเนินประเมนิผล ตามรูปท่ี 9 มีขั้นตอน
การดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลดำเนิน

ประเมินผล ปรับปรุงการใช้รูปแบบการเรยีนการสอนปฏิบัติ
และชุดการสอน ดังนี ้

 
 3.4.1 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบสดาดี้ (SDADE Model) และชุดการสอน
วิชางานส่งกำลังรถยนต์ เรื ่อง งานเกียร์รถยนต์ ที ่ผู ้วิจัย
พัฒนาขึ้น ผู้วิจัยดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามลำดับ
ขั ้นตอนในชุดการสอนกับผู ้เร ียนระดับประกาศนียบัตร
ว ิชาชีพ ชั ้นปีท ี ่  2 สาขาวิชาช่างยนต์ ว ิทยาล ัย อาลัย
อาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท ดำเนินการจัดการเรียน
การสอนตามลำดับจนจบ  

 3.4.2 ผลของดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนแบบสดาดี้ (SDADE Model) และ
ชุดการสอนวิชางานส่งกำลังรถยนต์ เรื่อง งานเกียร์รถยนต์  
มีผลที่เกิดกับผู้เรียน ได้แก่ ผลคะแนนของผู้ เรียนทั้งหมดที่
ทำแบบทดสอบก่อนจัดการเรียนการสอน ผลคะแนนของ
ผู ้ เร ียนที ่ทำแบบทดสอบท้ายหน่วยการเร ียนทั ้งหมด         
ผลคะแนนของผู้เรียนที่ทำแบบทดสอบภาคปฏิบัติในแต่               
ละหน่วยการเร ียน ผลคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทาง              
การเรียนเรื ่องงานเกียร์รถยนต์ของผู ้เร ียนและผลความ         
พึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ   
การเรียนการสอนแบบสดาดี้ (SDADE Model) และชุดการ
สอนวิชางานส่งกำลังรถยนต์ เร ื ่องงานเกียร ์รถยนต์ที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
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 3.4.3 วิเคราะห์ผลดำเนินการจัดการเรียนการสอน
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบสดาดี้ (SDADE Model) 
และชุดการสอนวิชา งานส่งกำลังรถยนต์ เรื ่องงานเกียร์
รถยนต์ มีการดำเนินการดังนี้ 1) นำผลคะแนนที่ได้จากผล
การดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียน                
การสอนแบบสดาดี้ (SDADE Model) และชุดการสอนวิชา
งานส่งกำลังรถยนต์ เรื ่อง งานเกียร์รถยนต์ หาค่าดัชนี
ประสิทธิผล 2) นำผลคะแนนวัดความพึงพอใจที ่ม ีต่อ         
การเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบสดาดี้ 
(SDADE Model) และชุดการสอนวิชา งานส่งกำลังรถยนต์ 

เรื่อง งานเกียร์รถยนต์ ของผู้เรียนโดยใช้ค่าเฉลี่ย () ค่า

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () 
 3.4.4 นำผลวิเคราะห์ผลดำเนินการจัดการเรียน การ
สอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ สดาดี ้ (SDADE 
Model) และชุดการสอนวิชา งานส่งกำลังรถยนต์ เรื่อง งาน
เกียร์รถยนต์ ปรับปรุงและแก้ไข มีการดำเนินการ ดังนี้ 
1) ปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนของ
ร ูปแบบการเร ียนการสอนแบบสดาดี ้  (SDADE Model)   
ตามผลการวิเคราะห์ข ้อมูลและคำแนะนำของผู ้เร ียน                       
2) ปรับปรุงและแก้ไขชุดการสอนวิชา งานส่งกำลังรถยนต์ 
เรื ่อง งานเกียร์รถยนต์ ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลและ
คำแนะนำของผู้เรียน 
 3.4.5 นำร ูปแบบการเร ียนการสอนแบบสดาดี้  
(SDADE Model) และชุดการสอนวิชางานส่งกำลังรถยนต์ 
เร ื ่อง งานเกียร ์รถยนต์  ไปใช้เป็นแนวการสอนปฏิบัติ          
นำรูปแบบการเรียนการสอนแบบสดาดี้ (SDADE Model) 
การพัฒนาชุดการสอนไปใช้ ดังนี้ 1) นำขั้นตอนการเรียนการ
สอนรูปแบบการเรียนการสอนแบบสดาดี้ (SDADE Model) 
ไปใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติในสาขาวิชาช่าง
ยนต์ 2) นำขั ้นตอนการพัฒนาชุดการสอนไปใช้พัฒนา 
เนื้อหา รายละเอียด สื่อการสอน ในรายวิชา สาขาวิชาช่าง
ยนต์ 3) นำขั้นตอนการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบสดาดี้ (SDADE Model) และขั้นตอนการพัฒนาชุด
การสอน ไปใช้กับรายวิชาในสาขาวิชาอื่น ๆ ในแผนกวิชา
อุตสาหกรรมต่อไป 
 
 

4. ผลการวิจัย 
4.1 ผลการประมินคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ผลการประเมินคุณภาพเครื่องมือ มีผลดังนี้ 
 4.1.1 ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบสดาดี้ 
(SDADE Model) โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน มีผลแสดง
ดังตารางที ่3  
 
ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญที่ 
มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบสดาดี้ (SDADE Model)                                    

 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการประเมินรปูแบบการเรยีน
การสอนแบบสดาดี้ (SDADE Model)  ทั้ง 4 หัวข้อ มีความ
เหมาะสมในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.34  
 
 4.1.2 ผลการประเมินความเหมาะสมชุดการสอนวิชา 
งานส ่งกำล ังรถยนต ์ เร ื ่อง งานเก ียร ์รถยนต ์ โดยใช้                    
ร ูปแบบการเร ียนการสอนแบบสดาดี ้  (SDADE Model)                            
โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน มีผลแสดงดังตารางที่ 4 
 จากตารางที ่  4 พบว่า ค ่าเฉล ี ่ยของระดับความ
เหมาะสมจากการประเมินผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยเท่ากับ 4.48 
ซึ่งอยู่ในระดับความเห็นด้วยมาก แสดงว่ารูปแบบและชุด
การสอนปฏิบัติการที่เป็นเครื่องมือวิจัยนี้ ที่มีความเหมาะสม
ที่จะนำไปใช้ในการเรียนการสอนด้านปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ระดับการ
ประเมิน 

1. รูปแบบการเรียนการสอน 4.4 เห็นด้วยมาก 

2. กิจกรรมการเรียนการสอน 4.24 เห็นด้วยมาก 

3. การใช้สื่อเรียนการสอน 4.4 เห็นด้วยมาก 

4. การวัดและประเมินผล 4.32 เห็นด้วยมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.34 เห็นด้วยมาก 
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ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญที่ 
ชุดการสอน 

 
4.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชา 
งานส่งกำลังรถยนต์ เร่ือง งานเกียร์รถยนต์ โดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนแบบสดาด้ี (SDADE Model) 
 จากการนำเครื ่องมือการวิจัยที ่ผ ู ้ว ิจัยสร้างขึ ้นไป
ทดสอบหาประสิทธิภาพตามขั้นตอนการสร้างดังที่ได้กล่าว           
ไปแล้ว สรุปได้ดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 ตารางผลการทดสอบประสิทธิภาพของชุดการ
สอน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสดาดี้ (SDADE 
Model) 

การจัด  
การเรียนรู้ 

จำนวน
ผู้เรียน 

คะแนน
รวม 

คะแนน
เต็ม 

ประสิทธิภาพ 
(ร้อยละ) 

ระหว่างเรยีน 30 5,095 210 80.87 

หลังเรียน 30 1,441 60 80.06  

 
 จากตารางท ี ่  5 แสดงผลของคะแนนท ี ่ ได ้จาก                  
การทดสอบหาประสิทธ ิภาพของชุดการสอนวิชางาน                
ส่งกำลังรถยนต์ เรื่อง งานเกียร์รถยนต์ โดยใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนแบบสดาดี้ (SDADE Model) ซึ ่งใช้คะแนน
แบบทดสอบปฏ ิบ ัต ิและแบบทดสอบหล ังการเร ียน                   
รวมเท่ากับ 5,095คะแนน คิดเป็นคะแนนเฉลี ่ยร้อยละ 
80.87 และคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รวมเท่ากับ 1,441 คะแนน คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

80.06 ด ังน ั ้น ประส ิทธ ิภาพของช ุดการสอนเท ่ากับ 
80.87/80.06 
 
4.3 ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลของผู้เรียนที่เรียนดว้ย
ชุดการสอนวิชา งานส่งกำลังรถยนต์ เรื ่อง งานเกียร์
รถยนต์ โดยใช้ร ูปแบบการเร ียนการสอนแบบสดาด้ี 
(SDADE Model) 

การหาค่าดัชนีประสิทธิผลของผู้เรียนที่เรียนด้วยชุด
การสอนวิชางานส่งกำลังรถยนต์ เรื่อง งานเกียร์รถยนต์ โดย
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสดาดี้ (SDADE Model) 
ผู้วิจัยได้นำผลคะแนนจากการทดลองใช้ชุดการสอนวิชางาน
ส่งกำลังรถยนต์ เรื่อง งานเกียร์รถยนต์ ด้วยรูปแบบการเรยีน
การสอนแบบสดาดี้ (SDADE Model) กับประชากรตัวอย่าง
ได้คะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนด้วยชุดการสอนและ
คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนของผู ้เร ียน
ทั้งหมดในการทดลองนำมาคำนวณหาค่าดัชนีประสิทธิผล 
แสดงดังตารางที่ 6 

 
ตารางที่ 6 ค่าดัชนีประสิทธิผลของผู้เรียนด้วยชุดการสอน 
โดยใช ้ร ูปแบบการเร ียนการสอนแบบสดาดี ้  (SDADE 
Model) 

จำนวน
ผู้เรียน 

คะแนน
เต็ม 

ผลรวม
คะแนน 
ทดสอบ

ก่อนเรียน 

ผลรวม
คะแนน 
ทดสอบ
หลังเรียน 

ค่าดัชน ี
ประสิทธิผล 

17 60 262 817 0.7322 
 

จากตารางที่ 6 พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของผู้เรียนที่
เรียนด้วยชุดการสอนวิชางานส่งกำลังรถยนต์ เรื่อง งานเกียร์
รถยนต์ โดยใช้ร ูปแบบการเร ียนการสอนแบบ สดาดี้  
(SDADE Model)  มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7322 
หรือคิดเป็นร้อยละ 73.22  

 
 
 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ระดับการ
ประเมิน 

1. แผนการสอน
รูปแบบการเรียนรู้ 
SDADE 

4.4 เห็นด้วย
มาก 2. ด้านใบเนื้อหา 4.44 เห็นด้วย
มาก 3. ด้านใบความรู ้ 4.58 เห็นด้วย

มากที่สุด 4. ด้านใบงาน 4.56 เห็นด้วย
มากที่สุด 5. แบบทดสอบเ 4.36 เห็นด้วย

มาก 6. แบบทดสอบปฏิบัต ิ 4.56 เห็น
ด้วย
มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.48 เห็น
ด้วย
มาก 
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4.4 ผลความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุด
การสอนวิชางานส่งกำลังรถยนต์ เรื่อง งานเกียร์รถยนต์ 
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสดาดี ้ (SDADE 
Model) 
 ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชากร
ตัวอย่างมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอนด้วยชุดการสอนวิชางานส่งกำลังรถยนต์ 
เรื ่อง งานเกียร์รถยนต์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
แบบสดาดี้ (SDADE Model) โดยผู้เรียนตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นหลังจากที่เรียนด้วยชุดการสอนเสร็จสิ้น แสดง
ดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชากร
ตัวอย่างที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดการสอนวชิา
งานส่งกำลังรถยนต์ เรื่อง งานเกียร์รถยนต์โดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนแบบสดาดี้ (SDADE Model) 

ข้อที ่
รายการความ

พึงพอใจ 
ค่า 

เฉลี่ย 

ค่าส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน    

ระดับ
ความ 
ความ
คิดเห็น 
(พอใจ) 

1 รูปแบบสดาดี้  4.28 0.18 มาก 
2 ด้านใบเนื้อหา 4.08 0.16 มาก 
3 ด้านใบความรู ้ 4.21 0.15 มาก 
4 ด้านใบงาน 4.02 0.12 มาก 

5 
ด้านการวัด
ประเมินผล  

3.75 0.19 มาก 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.07 0.16 มาก 
 

 จากตารางที่ 7 พบว่า ผู ้เรียนมีระดับความพึงพอใจ
มากในทุก ๆ ด้านมีค่าเฉลี ่ยรวมเท่ากับ 4.07 ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.16   
 
 
 
 
 

5. สรุปและอภิปลายผล 
5.1 สรุปผล 
 การทำวิจัยครั้งนี้ ได้นำเสนอการพัฒนาและออกแบบ
รูปแบบการเร ียนการสอนปฏิบ ัต ิและชุดการสอนเน้น              
การปฏิบัติ ผู้วิจัยได้ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสม
ของเคร ื ่องม ือการว ิจ ัยม ีผลการประเม ินด ้านร ูปแบบ                 
การเร ียนการสอนแบบสดาดี ้ (SDADE Model) มีความ
เหมาะสมอยู ่ในระดับระดับมาก ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.34           
ด้านชุดการสอนปฏิบัติมีความเหมาะสมระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.48 นำชุดการสอนวิชางานส่งกำลังรถยนต์ เรื่อง 
งานเกียร์รถยนต์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
สดาดี ้  (SDADE Model) ทดสอบประสิทธ ิภาพกับกลุ่ม
ทดลองมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.87/80.06 หลังจากนั้น
นำชุดการสอนวิชางานส่งกำลังรถยนต์ เรื ่อง งานเกียร์
รถยนต์ โดยใช้ร ูปแบบการเร ียนการสอนแบบ สดาดี้  
(SDADE Model) ไปใช้กลับประชากรกตัวอย่าง เพื่อหาค่า
ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7322 แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้
เพิ่มขึ้น 0.7322 หรือ คิดเป็นร้อยละ 73.22 และความพึง
พอใจของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.16 ดังนั้นสรุปได้ว่ารูปแบบ
การเรียนการสอนปฏิบัติและชุดการสอนที่เน้นปฏิบัติที่
พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนใน
รายวิชาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ้
 
5.2  อภิปรายผล 
 การจัดทำวิจัยในครั ้งนี ้ เพื ่อออกแบบและพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน, หาประสิทธิภาพชุดการสอน
ปฏิบัติ, ศึกษาดัชนีประสิทธิผลและความพึงพอใจของผู้เรียน                 
ในสาขาวิชาช่างยนต์ ในรายวิชางานส่งกำลังรถยนต์ เรื่อง     
งานเกียร์รถยนต์ ผู ้วิจัยได้เริ ่มจากขั้นตอนการศึกษาและ
วิเคราะห์สภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
ช่างยนต์ ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและ
วิเคราะห์สภาพปัญหา มาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ปฏิบัติและชุดการสอนที่เน้นการปฏิบัติ เพื ่อให้รูปแบบ            
การเรียนการสอนที่เรียกว่า รูปแบบสดาดี้ (SDADE Model) 
ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การค้นคว้า 
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(Search) ขั้นตอนท่ี 2 การสาธิต (Demonstration) ขั้นตอน
ที ่  3 การปฏิบ ัต ิ (Actions) ขั ้นตอนที ่ 4 อภิปรายสรุป 
(Discussion) ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผล (Evaluation) และ
ชุดการสอนวิชางานส่งกำลังรถยนต์ เรื่อง งานเกียร์รถยนต์ 
ที่มีคุณภาพ ผู้วิจัยนำให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสม
การเร ียนการสอนแบบสดาดี ้ (SDADE Model) มีความ
เหมาะสมระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 ด้าน ชุดการสอน
ปฏิบัติ มีความเหมาะสมระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 
พร้อมกับปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
หลังจากนั ้นนำไปทดสอบประสิทธิภาพกับกลุ ่มทดลอง
จำนวน 30 คน มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.87/80.06 
สุดท้ายนำไปใช้กลับประชากรกลุ่มเป้าหมายเพื่อหาค่าดัชนี
ประสิทธิผล เท่ากับ 0.7322 แสดงว่า ผู้เรียนมีความรู้เพิม่ขึน้ 
0.7322 หรือคิดเป็นร้อยละ 73.22 และความพึงพอใจของ
ผู้เรียน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.07 จากผลการใช้รูปแบบและชุดการสอนควรนำ
รูปแบบและชุดการสอนไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาช่างยนต์และในแผนกวิชาอุตสาหกรรมได้เป็นอย่าง
ดี สอดคล้องกับ ซิมพ์ซัน[5] ที่กล่าวว่า รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนปฏิบัติ ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝน พัฒนาการ
ปฏิบัติและวิจัยของ วชิรา อยู่ศุข [12] ได้ทำการวิจัยเรื่อง 
การพัฒนารูปแบบการสอนปฏิบัติสำหรับผู้สอนวิชาชีพ 
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ทางวิชาการที่เขียนข้ึนเพ่ือเปนความรูท่ัวไปสําหรับประชาชน 

 

“บทความวิจัย” หมายความวา   บทความท่ีมีลักษณะเปนเอกสารที่มีรูปแบบของการวิจัยตามหลักวิชาการ  เชน  มีการ
ตั้งสมมติฐาน  หรือมีการกําหนดปญหาท่ีชัดเจนสมเหตุผล  โดยจะตองระบุถึงวัตถุประสงคที่ชัดเจน
แนนอน  มีการคนควาอยางมีระบบ  มีการรวบรวมขอมูลพิจารณาวิเคราะห  ตีความ  และสรุป
ผลการวิจัยที่สามารถใหคําตอบบรรลุวัตถุประสงค  หรือหลักการบางอยางที่จะนําไปสูความกาวหนาทาง
วิชาการ  หรือการนําวิชาการนั้นมาประยุกตใช 

 

1. คําแนะนําในการสงผลงานเพื่อตีพมิพ 

 ผูเขียนตองรับรองวา บทความท่ีสงมาน้ันเปนผลงานใหม

และไมเคยเผยแพรในวารสารหรือการประชุมวิชาการใดมา

กอน รวมทั้งไมอยูในระหวางการพิจารณาของวารสารและการ

ประชุมวิชาการอื่น หากมีเนื้อหาหรือขอมูลวิจัยบางสวนเคย

พิมพเผยแพรจะตองมีสวนที่เพิ่มเติมหรือขยายจากสวนที่เคย

ตีพิมพและตองมีคุณคาทางวิชาการที่เดนชัด โดยไดรับการ

กลั่นกรองจากผูทรงคุณวุฒิ และไดรับความเห็นชอบจากกอง

บรรณาธิการ  

 ผูเขียนตองไมใหขอมูลที่บิดเบือนหรือเปนเท็จ รวมถึงผูที่มี

ชื่อปรากฏ ในบทความทุกคนตองเปนผู ที่ มีส วนในการ

ดําเนินการวิจัยจริง  ผูเขียนตองจัดทําบทความใหถูกตองตาม

รูปแบบท่ีกําหนดไวในคําแนะนําสําหรับการเตรียมตนฉบับ

บทความอยางเครงครัด  

 

2. สวนประกอบของบทความ  

 หนาแรกของบทความจะประกอบดวย ชื่อเรื่อง ชื่อผูเขียน

และผูเขียนรวม บทคัดยอ และเชิงอรรถบงบอกตําแหนงและ

สถานที่ทํางานของผูเขียนและผูเขียนรวม ใหพิมพหนาแรกทั้ง

แบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษเรียงตามลําดับ โดยจัดหนา

เปนแบบ 1 คอลัมน  

 สวนที่สองของบทความ ประกอบดวยเนื้อเรื่อง ซึ่งเนื้อ

เรื่องจะประกอบดวย  บทนํา ขอบเขตการวิจัย วัสดุ อุปกรณ

และวิธีการวิจัย ผลการวิจัย/ทดลอง อภิปรายผล บทสรุป

กิตติกรรมประกาศ (ถามี) เอกสารอางอิง ซึ่งสวนที่สองจะตอง

มีความยาวไมนอยกวา 5 หนากระดาษ A4 

 

3. การสงตนฉบบั 

 ผูเขียนตองสงตนฉบับบทความผานทางระบบออนไลน 

http://itech.tru.ac.th/itechojs  

 

4. รูปแบบการพมิพบทความ 

 เพื่อความสะดวกในการแกไข ควรใชโปรแกรม Microsoft 

Word for windows พิมพบนกระดาษ A4 โดยกําหนดขอบ 

(Margins) ในการตั้งหนากระดาษดังนี้  

 ระยะบน (Top Margin)  1” หรือ 2.54 ซม.  

 ระยะลาง (Bottom Margin)  1” หรือ 2.54 ซม.  

 ก้ันซาย (Left Margin)  1” หรือ 2.54 ซม. 

 ก้ันขวา (Right Margin)  1” หรือ 2.54 ซม.  

 การแบงสวน (Section) ใหแบงเปนสองสวน สวนที่หนึ่ง 

กําหนดเปนคอลัมนเดี่ยว สวนที่สอง กําหนดเปน 2 คอลัมน 

โดยระยะหางระหวางคอลัมนเปน 0.26” หรือ 0.7 ซม.  

 

4.1 รูปแบบและขนาดอักษร 

 รูปแบบของตัวอักษรใ TH SarabunPSK สําหรับบทความ

ภาษาไทยปนกับภาษาอังกฤษ และรูปแบบ Times New Roman 

สําหรับบทความภาษาอังกฤษลวน โดยกําหนดรูปแบบดังน้ี 

- ชื่อบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  ขนาด  20  ตัวหนา 

- ชื่อผูเขียน 
ขนาด  16  ตัวหนา 

- การติดตอผูเขียน 
ขนาด  12  ตัวธรรมดา 

- วันท่ีรับบทความ แกไข และตอบรับบทความ 
ขนาด  12  ตัวธรรมดา 

- หัวเรื่องบทคัดยอ 
ขนาด  16  ตัวหนา 

- บทคัดยอและเนื้อเรื่องหลัก 
ขนาด  14  ตัวธรรมดา 

- คําสําคัญ 
ขนาด  14  ตัวหนา 

- หัวขอเรื่องหลักและตัวเลข 
ขนาด  16  ตัวหนา 

- หัวขอเรื่องรองและตัวเลข 
ขนาด  14  ตัวหนา 

 



4.2 หนาแรก 

 ชื่อเร่ือง พิมพอยู ก่ึ งกลางหน ากระดาษ เริ่มจากช่ือ

ภาษาไทยแลวตามดวยช่ือภาษาอังกฤษ 

ชื่อผูเขียน พิมพอยูก่ึงกลางหนากระดาษ ถามีมากกวา 1 

คนใหพิมพคําวา “และ” หนาชื่อคนสุดทาย ไมตองใสคํา

นําหนาช่ือใดๆ ทั้งสิ้น และใชตัวเลขอารบิคพิมพแบบตัวยก

ตอทายชื่อ เพ่ือแสดงความแตกตางของสถานที่ทํางาน 

บทคัดยอ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัด

อยูก่ึงกลางหนากระดาษ สวนเนื้อความใหจัดพิมพเปนแบบ 1 

คอลัมน  และมีอยางละยอหนาเดียว บทคัดยอไมควรใส

เอกสารอิงใดๆ ทั้งสิ้น และมีจํานวนคําไมเกินอยางละ 300 คํา 

คําสําคัญ (Keywords) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัด

ชิดซายของคอลัมน คําสําคัญในแตละบทความควรจะมี

ประมาณ 3-5 คํา  

ตําแหนง และสถานท่ีทํางาน ใหพิมพสถานที่ทํางานของ

ผูเขียนทุกคน โดยเรียงตามหมายเลข และ Email address 

ตอจากชื่อผูเขียน 

 

4.3  สวนอื่นๆ ของบทความ 

 เนื้อเรื่อง ใหพิมพเปน 2 คอลัมน โดยไมตองเวนบรรทัด 

เมื่อจะขึ้นหัวขอใหมใหเวน 1 บรรทัด การพิมพหัวขอใหพิมพ

ชิดซายของแตละคอลัมน สวนของเนื้อเรื่องใหยอหนา 0.5 ซม.  

 การลําดับหัวขอในเน้ือเรื่อง ใหใสเลขกํากับ โดยใหบทนํา

เปนหัวขอหมายเลขที่ “1.” และหากมีการแบงหัวขอยอย ก็ให

ใชระบบเลขทศนิยมกํากับหัวขอยอย เชน 1.1, 1.1.1  เปนตน 

 

4.4  การจัดรูปภาพ ตาราง และการเขียนสมการ 

4.4.1 รูปภาพ 

 รูปภาพที่เตรียมควรมีขนาดความกวางไมเกิน 15 ซม. โดย

ตัวอักษรที่ปรากฏในรูปภาพจะตองมีขนาดใหญสามารถอาน

ไดสะดวก โดยทุกรูปภาพที่ใสไวทายบทความจะตองมีการ

กลาวอางในเนื้อบทความทุกรูปภาพ  

 การเขียนคําบรรยายใตภาพ พิมพตัวหนาขนาด 14pt 

สําหรับหัวเรื่องและหมายเลขของรูป และตัวพิมพธรรมดา

สําหรับคําอธิบายรูปภาพ จัดพิมพไวก่ึงกลางคอลัมน  

 รูปลายเสนของรูปภาพจะตองเปนเสนสีดํา สวนรูปถาย

ควรเปนรูปขาวดําท่ีมีความคมชัด รูปสีอนุโลมใหได รูปภาพ

ควรจะมีรายละเอียดเทาที่จําเปนเทานั้น เพื่อความสวยงามให

เวนบรรทัดเหนือรูปภาพ 1 บรรทัด และเวนใตคําบรรยาย

รูปภาพ 1 บรรทัด 

 

4.4.2 ตาราง 

 ทุกตารางจะตองมีหมายเลข และคําบรรยายกํากับเหนือ

ตาราง ใชตัวอักษรขนาด 14pt ตัวพิมพหนาสําหรับหัวเรื่องและ

หมายเลขของตาราง และตัวพิมพธรรมดาสําหรับคําอธิบาย

ตาราง จัดพิมพชิดซายของคอลัมน ถามีขอมูลฟุตโนตดานลาง

ตารางใหใชขนาดตัวอักษรเปน 12pt โดยทุกตารางจะตองมี

การกลาวอางในเนื้อบทความ 

 

4.4.3 สมการ  

 ใช Equation Editor (รวมอยูใน Microsoft Word แลว) 

พิมพอยูกึ่งกลางคอลัมน และมีหมายเลขกํากับอยูภายใน

วงเล็บ วางตําแหนงชิดขอบดานขวาของคอลัมน  

 

5. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 การเขียนหนวยตางๆ ควรใชระบบ SI และเปนสากล ถา

หากตองการยอหนวย ควรใชตัวยอเปนภาษาอังกฤษท่ีเปน

สากล การใชศัพททางวิทยาศาสตรใหยึดคําบัญญัติของ

ราชบัณฑิตยสถาน ช่ือสถานท่ีใหใชตามประกาศของสํานัก

นายกรัฐมนตร ี

 

6. เอกสารอางอิง 

 ระบบการอางอิงในการเขียนหนังสือ ตํารา หรือบทความ

วิชาการซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติน้ัน มีหลายระบบ

ตามมาตรฐานของแตละสาขาวิชา สําหรับการเขียนอางอิงใน

วารสารวิชาการเทพสตรี  I-TECH จะตองมีการอางอิ ง          

ที่ถูกตองตามหลักวิชาการ เขียนเปนภาษาอังกฤษตาม

รูปแบบของ IEEE และใชการอางอิงในเนื้อหาแบบระบบ

ตัวเลข  (Number System) ซึ่ งใชตัว เลขแทนชื่อผู เขียน     

การอางอิงในเนื้อบทความใชการอางอิงแบบหมายเลข เชน 

[1], [2, 8-9] เปนตน ทุกการอางอิงท่ีปรากฏในเนื้อหาจะตอง

มี ใน ส วน เอ ก ส าร อ า งอิ งท า ย บ ท ค วาม  แ ล ะห าม ใส

เอกสารอางอิงโดยปราศจากการอางอิงในเนื้อบทความ กรณีมี

รายการอางอิงเปนภาษาไทย ในเอกสารอางอิงจะตองให

ขอมูลเปนภาษาอังกฤษทุกรายการ ตามดวยวงเล็บ (in 

Thai)  

 อยางไรก็ดี  เพ่ือความนาเชื่อถือทางวิชาการและการ

นําไปใชอางอิงไดอยางถูกตอง ผูเขียนควรตรวจสอบแหลงที่มา

ของเอกสารที่นํามาอางอิงใหถี่ถวน เพราะขอคิดเห็น เนื้อหา 

รวมท้ังการใชภาษาในบทความถือเปนความรับผิดชอบของ

ผูเขียน 




