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สาสนจากประธานสภาคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
เนื่องในวาระการจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ในเรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อ
ทองถิ่นเขมแข็งอยางยั่งยืน” ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางเวที
การเผยแพรงานวิจัยของคณาจารย นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการและ
บุคลากรทางการศึกษา ไดมีโอกาสนําเสนอผลงานวิจัยที่ไดทําการวิจัย
ขึ้นมา และแลกเปลี่ยนเรียนรูดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรม
และศาสตรอื่น ๆ เพื่อเปนประโยชนแกผูที่มีความสนใจในดานนั้น ๆ
อันนํา ไปสูก ารพั ฒ นาท องถิ่น ได และเพื่อให คณาจารย ส ามารถนํ า
ผลงานวิจัยที่ไดรับการเผยแพรไปขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการที่
สูงขึ้นได ขอขอบคุณผูเขารวมประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในครั้งนี้ ซึ่งไดจดั ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง จัง หวัดราชบุรี ในนามคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิท ยาลัยราชภัฏหมู บานจอมบึง
ฐานะเจาภาพรวมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หวังเปนอยางยิ่งวาการไดรวมกันนําเสนอบทความวิจัย การนําเสนอบทความวิชาการ การไดรวมรับฟงการ
นําเสนอในครั้งนี้จะทําใหทุกทานไดรับประโยชน และสามารถนําผลการนําเสนอครั้งนี้ไปใชประโยชนในหนวยงาน
ทานไดอยางแทจริง สุดทายนี้ขอชื่นชมคณะกรรมการจัดงานทุกทาน และเครือขายสภาคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ที่สรางสรรคเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ และขออวยพรใหการจัด
งานครั้งนี้ประสบความสําเร็จ และสามารถตอยอดการเรียนรูและพัฒนาไดอยางจริงจังและยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอการพัฒนางานในทุกๆ ดานตอไป

(ผูชวยศาสตราจารยวีระ เนตราทิพย)
ประธานสภาคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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สาสนจากที่ปรึกษาสภาคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
การจัดประชุม วิชาการระดับ ชาติครั้ง นี้เปนครั้ง ที่ 5 เปนความ
รวมมือจากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่
ประกอบไปด ว ยคณบดี ค ณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมทั่ ว ประเทศ
ดําเนินการโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู บ า นจอมบึ ง
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดลพบุรี หอการคาจังหวัดลพบุรี และหนวยงานภาคเอกชน ไดร วม
กันเปนเจาภาพในการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
คณาจารย ในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดมีเ วทีในการนําเสนอและ
เผยแพรผ ลงานวิจัยสูสาธารณชน เพื่อใหเ กิดประโยชนตอผูที่ส นใจ นอกจากนี้ยัง เปนการสรางความเขมแข็ง
ทางดานวิชาการและวิชาชีพอยางเปนรูป ธรรมของเครือขายของคณะเทคโนโลยีอุต สาหกรรมทั่วประเทศและ
เปนการสงเสริมพัฒนานักวิจัยของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศอยางตอเนื่อง
เพื่อความยั่งยืนในอนาคต

(รองศาสตราจารย ดร.วิชัย แหวนเพชร)
ที่ปรึกษาสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
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สาสนจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ความรวมมือทางวิชาการครั้งนี้สําคัญยิ่งนัก เพราะจะ
ช ว ยให นั ก ศึ ก ษาและอาจารย ร วมถึ ง บุ ค ลากรของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมของทั้ง เทพสตรี ลพบุรีและจอมบึง
ราชบุรีจะไดแลกเปลี่ยนกระบวนการทํางานรวมถึงผลงานวิจัย
ที่ เ กิ ด ขึ้ น อั น จะนํ า ไปสู ก ารพั ฒ นางานวิ จั ย เพื่ อ รั บ ใช สั ง คม
ใหดียงิ่ ขึ้น
ขอขอบคุณทุกคนที่มีสวนรวมในการทํางาน ขอให
งานสําเร็จตามวัตถุประสงค

ผูชวยศาสตราจารยจินตนา เวชมี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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สาสนจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ านจอมบึง
นับเปนความรวมมือทางวิชาการครั้งสําคัญของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง และคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่จัดการประชุมวิชาการดาน
เทคโนโลยี อุตสาหกรรมระดับ ชาติ ครั้ง ที่ 5 เพื่อเปดพื้น ที่ใหนัก วิจั ย
นั ก วิ ช าการ ครู อาจารย และนั ก ศึ ก ษา ได นํ า องค ค วามรู ที่ ผ า น
กระบวนการที่นาเชื่อถือมาแลกเปลี่ยน ตอยอดจากที่ประชุม เพื่อการ
ขยายขอบเขตของความรูใหกวางไกล และนําไปสูการเห็นแนวทางที่จะ
นําไปประยุกตใช โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ที่เปนประทีปแหงปญญาของทองถิ่น ผลงานวิจัยที่ไดรับการคัดเลือกมา
นําเสนอในที่ ป ระชุ ม จะเปน การเพิ่ม ชอ งทางที่ สํา คัญ อีก ชอ งทางหนึ่ง ในการใหท องถิ่นไดต ระหนั ก และเห็ น
ความสําคัญของงานวิจัย และการสรางนวัตกรรมในระดับทองถิ่นชุมชน
ขอขอบคุณ ผูมี ส ว นร วมในการจัด การประชุม ครั้ ง นี้ทุ ก ท าน และขออวยพรให ก ารประชุม บรรลุ ตาม
วัตถุประสงคทุกประการ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
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สาสนจากคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
การจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้เปนครั้งที่ 5 (The 5th
Nation Conference on Industrial Technology : I TECH CON
2019) เปนความรวมมือจากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย ที่ประกอบไปดวยคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ การดําเนินการครั้งนี้ คณะเทคโนโลยี
อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี กั บ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิท ยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง เปนเจาภาพรวม
โดยไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน
ดวยดีดังทุกครั้งที่ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่งจากนักวิจัย นักวิชาการ ที่
ไดนําผลงานเขารวมนําเสนอ นํางานวิจัยมาแลกเปลี่ยนความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ เปนเครือขายในการ
ทํางานรวมกันที่มีเปาหมายเดียวกันในการพัฒนาคน ไปพัฒนาประเทศตอไป
และในฐานะการเปนเจาภาพ ทีมงาน และผูสนับสนุนในการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ ตองขอขอบพระคุณ
ทานผูอํานวยการ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) ดร.ชัย วุฒิวิวัฒนชัย ที่ไดให
เกียรติเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ (Keynote Speaker) ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้

(อาจารย ดร.สกุล คํานวนชัย)
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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สาสนจากคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบาน
จอมบึง สรางสรรคนวัตกรรมสูสังคมเปนองคกรแหงการเรียนรู พัฒนา
เทคโนโลยีชั้นสูง มุงมั่นสูความเปนเลิศทางวิชาการเพื่อบัณฑิต และ
บริการชุมชนและทองถิ่นใหยั่งยืน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพัฒนา
คนให เ ป น ไปตามความต อ งการกํ า ลั ง คนของประเทศในยุ ค
อุตสาหกรรม 4.0 และอนาคตใหสอดคลองกับอุตสาหกรรมเปาหมาย
S-Curve ซึ่งเทรนดของอุตสาหกรรมเปลี่ยนไปอยางรวดเร็วตลอดเวลา
เพื่อเขาสูการยกระดับกระบวนการผลิตสูระบบออโตเมชั่นในอนาคต
ในนามของผูจัดรวม ขอใหทุกทานประสบความสําเร็จและมี
ความเจริญรุงเรือง และยินดีตอนรับทุกทานในการเขารวมงานในครั้งนี้

(ผูชวยศาสตราจารยวาที่รอยตรี ดร.วสันต นาคเสนีย)
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
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สาสนจากผูอํานวยการ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
ผม ดร.ชัย วุ ฒิ วิวั ฒ น ชั ย ผูอํ า นวยการศู น ยเ ทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ รูสึกเปนเกียรติอยางยิ่งที่ได
รับ เชิญ จาก การประชุม วิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับ ชาติ
ครั้งที่ 5 (The 5th Nation Conference on Industrial Technology :
I TECH CON 2019) เพื่อเปนวิทยากรบรรยายพิเ ศษ (Keynote
Speaker) ในหัวขอ “AI for Thai แพลตฟอรมบริการเทคโนโลยี
ปญญาประดิษฐ” ภายใตแนวคิด “AI สัญชาติไทย” ซึ่ง เปนหนึ่งใน
องคประกอบสําคัญของอุตสาหกรรมยุค 4.0 การขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
ไทยในยุคดังกลาว จําเปนตองสรางความตระหนัก ความรูความเขาใจ
เทคโนโลยีเชิงลึก เพื่อใหเทาทันเทคโนโลยีตางชาติ รวมถึงสรางโอกาสในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ การประชุมวิชาการนี้ จึงเปนกิจกรรมสําคัญที่ชวยเตรียมบุคลากรของไทยใหพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลง
ที่กําลังเกิดขึ้น

(ดร.ชัย วุฒิวิวัฒนชัย)
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
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รายละเอียดการจัดการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5
หลักการและเหตุผล
การจัดตั้งสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสราง
เครือขายความรวมมือทางวิชาการซึ่ง ไดมีก ารจัดประชุม ปรึก ษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรูเ พื่อการพัฒ นาคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พัฒนาแนวคิดวิสัยทัศนในการยกระดับมาตรฐานการผลิตบัณฑิต บุคลากร งานวิจัย และ
สิ่ง ประดิษฐทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหทันสมัย และกอใหเกิดประโยชนตอสาธารณะจึง ไดมีมติรวมกัน
โดยกําหนดใหมี ก ารจัดการประชุม วิชาการขึ้นเปนประจําและตอเนื่องทุก ป เพื่ อเปดโอกาสใหมีก ารเผยแพร
ผลงานวิจัย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเวทีสาธารณะ อันจะนําไปสูการพัฒนาตอยอดผลงานวิจัย การสราง
องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรมใหม สามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนาทองถิ่น สังคมและ
ประเทศชาติ และสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏดาน “การพัฒนาทองถิ่น”
ในปพุทธศักราช 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง ไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพหลักในการจัดการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติ
ครั้งที่ 5 (The 5th National Conference of Industrial Technology : 5th I TECH CON) ในหัวขอ “การพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อทองถิ่นเขมแข็งอยางยั่งยืน ” ซึ่งบทความวิจัยที่นําเสนอจําแนกออกเปนกลุมตางๆ
ไดดังนี้
1. กลุมไฟฟา
2. กลุมเครื่องกล การผลิต
3. กลุมการจัดการอุตสาหกรรม อุตสาหการ โลจิสติกส
4. กลุมอิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม คอมพิวเตอร
5. กลุมออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สถาปตยกรรมและโยธา
6. กลุมวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู และอื่นๆ

วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษา อาจารย นักวิจัย นักวิชาการ และบุคลากรทางการศึกษาไดนําเสนอ
บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
2. เพื่อเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรมตอสาธารณะอันจะนําไปสูการประยุกตใชและเกิดประโยชน
ตอสังคม
3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู และพัฒนาตอยอดผลงานวิจัยใหมีคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยเพิ่มขึ้น
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หนวยงานที่รับผิดชอบ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี (ดําเนินการจัดการประชุม)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง จังหวัดราชบุรี (ดานที่พักและสถานที)่

เครือขายความรวมมือ
1. สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
2. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
3. สภาหอการคาจังหวัดลพบุรี
4. บริษัท แปซิฟกเมล็ดพันธุ จํากัด
5. ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)

ผูสนับสนุน
1. บริษัท วีอารโปรเซอรวิส จํากัด (MiKroTik Academy) 2-94 โครงการ J-Biz ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
2. บริษัท ออโต ไดแด็กติก จํากัด 111 ซอยสุขุมวิท 62/1 พระโขนง กรุงเทพฯ
3. บริษัท 2พีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 25/722 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
4. บริษัท อินเตอรลิ้งค เทเลคอม จํากัด (มหาชน) 48 อาคารอินเตอรลิ้งค ซอยรุงเรือง ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
5. บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) 55 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขต นแดง กรุงเทพมหานคร
10400
6. บริษัท ยูเค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ซัพพลาย จํากัด ตําบลหนองขางคอก อําเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
7. บริษัท แอพพลิแคด จํากัด (มหาชน) 69 ซอยสุขุมวิท68 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260
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ประธาน
อาจารย ดร.สกุล

คํานวนชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กองบรรณาธิการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลลิลธร
มะระกานนท
อาจารยภานุวัฒน
หุนพงษ
อาจารยกุลสมทรัพย
เย็นฉ่ําชลิต
ผูชวยศาสตราจารยนนทรัฐ
บํารุงเกียรติ
อาจารย ดร.สิริสวัสดิ์
จึงเจริญนิรชร
อาจารย ดร.ธาดา
คําแดง
อาจารย พีรญา
เตาทอง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะพงษ แดงขํา
ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยตรี ดร.วสันต นาคเสนีย
อาจารย ดร.นพดล
อ่ําดี
ผูชวยศาสตราจารย อรนุช
จินดาสกุลยนต
อาจารย ดร.สุเมธ
ลิปโรจนพงศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

คณะกรรมการพิจารณาบทความ
รองศาสตราจารย ดร.มนตรี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติวุฒิ
อาจารย ดร.จิตกร
รองศาสตราจารย ดร.สันติ
รองศาสตราจารย ดร.วินัย
อาจารย ดร.พรรณราย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรียาวดี
รองศาสตราจารย ดร.กฤษณชนม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณฐภัทร

ศิริปรัชญานันท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ศุทธิวิโรจน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
กนกนัยการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วิทยาเขตระยอง
ตันตระกูล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ใจกลา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ศิริเจริญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
สกุลหลง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผลเอนก
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว
ภูมิกิตติพิชญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พันธคง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนากร
อาจารย ดร.สุริยา

ภูเงินขํา
โชคเพิ่มพูน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
อาจารย ดร.วริษษา
ชะมอย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อาจารย ดร.มีแสน
แกนชูวงศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแกน
อาจารย ดร.สิทธิโชค
สินรัตน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
อาจารย ดร.สุรเชษฐ
ตุมมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
รองศาสตราจารย ดร.ณัฏฐ
มากุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รองศาสตราจารย ดร.อุทัย
ผองรัศมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญชัย
หนาแนน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรินทร
กุลนภาดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนภัทร
ยีขะเด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อาจารย ดร.ฐปนพัฒน
ปรัชญาเมธีธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อาจารย ดร.รัชนีกร
ดานศิริชยั สวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลลิลธร
มะระกานนท มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปพณ
สะอาดยวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิทูรย
ชิงถวยทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะพงษ แดงขํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชดาภรณ อมรชีวิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ สมหวัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงศรี
ตุนทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรี รมพยอม วิชัยดิษฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผูชวยศาสตราจารย นนทรัฐ
บํารุงเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผูชวยศาสตราจารย สกล
นันทศรีวิวัฒน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผูชวยศาสตราจารย สุธรรม
อนุชาติกิจเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผูชวยศาสตราจารย พลวัฒน
เกิดศิริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผูชวยศาสตราจารย กฤดาพรรณ ปานทองคํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผูชวยศาสตราจารย คชา
ศัยยกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผูชวยศาสตราจารย สุรยุทธ
ทองคํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อาจารย ดร.สกุล
คํานวนชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อาจารย ดร.สิริสวัสดิ์
จึงเจริญนิรชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อาจารย ดร.ธาดา
คําแดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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อาจารย ดร.วิทยา
อาจารย ดร.วิลาศ
อาจารย ดร.ศตพล
อาจารย ดร.กรองแกว
อาจารย ดร.จันทร
อาจารย ดร.สราวุฒิ
อาจารย ดร.จุติรัช
อาจารย ดร.กรวี

พันธุพา
เทพทา
มุงค้ํากลาง
มิฆเนตร
ชัยประเสริฐ
แนบเนียร
อนุกูล
ศิริโภคาภิรมย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อาจารย ดร.จิตกร

กนกนัยการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรียาวดี
รองศาสตราจารย ดร.สันติ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชรินทร
อาจารย ดร.วิทยา

ผลเอนก
ตันตระกูล
นมรักษ
พันธุพา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วิทยาเขตระยอง
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ประธานกลุมยอย

คณะกรรมการจัดประชุม ประสานงาน และสนับสนุนการดําเนินงาน
อาจารย ดร.สกุล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลลิลธร
อาจารยกุลสมทรัพย
อาจารยภาณุวัฒน
นางนุชนาฎ
อาจารย ดร.สิริสวัสดิ์
อาจารย ดร.ธาดา
ผูชวยศาสตราจารย นนทรัฐ
อาจารยพีรญา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะพงษ
อาจารย ดร.วิทยา
อาจารย ดร.วิลาศ
อาจารยพิชิต

คํานวนชัย
มะระกานนท
เย็นฉ่ําชลิต
หุนพงษ
พันธุไชยศรี
จึงเจริญนิรชร
คําแดง
บํารุงเกียรติ
เตาทอง
แดงขํา
พันธุพา
เทพทา
อวนไตร

ประธานกรรมการจัดงาน
ประธานกรรมการฝายพิธีการและเอกสารประชุมวิชาการ
ประธานกรรมการฝายอาหารและเครื่องดื่ม
ประธานกรรมการฝายสถานที่
ประธานกรรมการฝายลงทะเบียนและการเงิน
กรรมการฝายพิธีการและเอกสารประชุมวิชาการ
กรรมการฝายพิธีการและเอกสารประชุมวิชาการ
กรรมการฝายพิธีการและเอกสารประชุมวิชาการ
กรรมการฝายพิธีการและเอกสารประชุมวิชาการ
กรรมการฝายพิธีการ
กรรมการฝายพิธีการ
กรรมการฝายพิธีการ
กรรมการฝายพิธีการ
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ผูชวยศาสตราจารยสกล
อาจารยณมน
อาจารยสถิตยพร
อาจารยโชติวุฒิ
อาจารยอิษฎ
อาจารยวดีนาถ
อาจารยนิสากรณ
นางสาวชญาณพิมพ
นางสาวนวภรณ
นางกฤษณา
นางสาวจุฬาภรณ
นางนุชนาท
นางนภาพร

นันทศรีวิวัฒน
วรธนานุวงศ
เกตุสกุล
ประสพสุข
รานอก
วรรณสวัสดิ์กุล
สิมมา
จตุพรเนตรทอง
ปลากัดทอง
โตอยู
ออนระทวย
เที่ยงธรรม
รอดแกว

กรรมการฝายประเมินผล
กรรมการฝายประเมินผล
กรรมการฝายสถานที่ ภาพและเสียง
กรรมการฝายสถานที่ ภาพและเสียง
กรรมการฝายสถานที่ ภาพและเสียง
กรรมการฝายอาหารและเครื่องดื่ม ภาพและเสียง
กรรมการฝายอาหารและเครื่องดื่ม
กรรมการฝายประสานงานและดูแลระบบ
กรรมการฝายลงทะเบียนและของที่ระลึก
กรรมการฝายลงทะเบียนและของที่ระลึก
กรรมการฝายลงทะเบียนและของที่ระลึก
กรรมการฝายลงทะเบียนและของที่ระลึก
กรรมการฝายเอกสารประชุมวิชาการ
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การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 (ITECH CON 2019)

กําหนดการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5
ในหัวขอ “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อทองถิ่นเขมแข็งอยางยั่งยืน”
วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง จังหวัดราชบุรี
Session 1 ไฟฟา และ Session 2 เครื่องกล การผลิต
วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารศูนยภาษาและศูนยคอมพิวเตอร ชั้น 3 หอง Training Room 1
ประธานกลุมยอย : อ.ดร.จิตกร กนกนัยการ
เวลา
หมายเลข
ชื่อบทความและผูนําเสนอ
13.00-13.15 น. ID 2-4 การศึกษาอุณหภูมิในตูอบแหงจากการดึงพลังงานความรอนทิ้งของระบบปรับอากาศแบบแยกสวน
สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร
13.15-13.30 น. ID 2-1 การออกแบบและทดลองเครื่องยอยเปลือกสับปะรดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
เนตรตะวัน โสมนาม, จินตศักดิ์ กาญจนอโนทัย และ ทองแทง ทองลิ่ม
13.30-13.45 น. ID 2-2 ฉนวนกันความรอนใตหลังคาคอนกรีต โดยประยุกตใชยางฟองน้ําเซลลปดจากยางธรรมชาติชนิด
STR 20
ธีระทัศน โสภากิติบูรณ
13.45-14.00 น. ID 2-3 การออกแบบและการพัฒนาเครื่องตีแปงขนมจีนขนาดเล็ก
วีระยุทธ สุริคํา, นพดล อ่ําดี และ กูเกียรติ ครองระวะ
14.00-14.15 น. ID 2-5 การออกแบบและสรางแมพิมพในงานขึ้นรูปตัดเกือกมาสําหรับรองเทา
วัฒนพงศ ออนนุม, วสันต นาคเสนีย , เชิดชัย ธุระแพง และ ทองแทง ทองลิ่ม
14.15-14.30 น. ID 1-3 การออกแบบและสรางเครื่องเก็บเกี่ยวน้ําตาลโตนดอัตโนมัติ
ราเชณ คณะนา
14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารวาง

14.45-15.00 น.

ID 1-1

15.00-15.15 น.

ID 2-6

15.15-15.30 น.

ID 2-7

15.30-15.45 น.

ID 1-4

ชุดเครื่องทดสอบสัญญาณดวยออสซิลโลสโคปกับการกําเนิดสัญญาณ
สุขุม หลานไทย
อิทธิพลของหัวฉีดน้ําฝอยและจํานวนครั้งในการใหปุยดวยเครื่องใหปุยน้ําแบบกึ่งอัตโนมัติ
สกล นันทศรีวิวัฒน, สงา มุงงาม , วันเฉลิม ทองสงา และ ณัฐพล หัสสะโต
การศึกษามุมของแผนสะทอนแสงดานลางตูอบพลังงานแสงอาทิตย
ที่มีผลตอการตากกลวยทั้งสองดาน
โชติวุฒิ ประสพสุข
การศึกษาเปรียบเทียบการทํางานของอินเวอรเ ตอร 5 ระดับ ระหวางฟลายอิ้งคาปาซิเตอรและ
ไดโอดแคลมป ดวยเทคนิ ค พีดั บ บลิวเอ็ มชนิ ด แคเรีย ร ห ลายระดั บ ที่ มีลั กษณะแคเรี ย ร ซอนกั น
(COPWM)
สถิตยพร เกตุสกุล
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Session 3 การจัดการอุตสาหกรรม อุตสาหการ โลจิสติกส
วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารศูนยภาษาและศูนยคอมพิวเตอร ชั้น 3 หอง Training Room 3
ประธานกลุมยอย : ผศ.ดร.ปรียาวดี ผลเอนก
เวลา
หมายเลข
ชื่อบทความ
13.00-13.15 น. ID 3-11 การวิเคราะหการลงทุนซื้อเครื่องฉีดพลาสติกเพื่อประกอบการตัดสินใจ
กรณีศึกษา โรงงานผลิตขวดพลาสติกแหงหนึ่งในจังหวัดสิงหบุรี
พีรญา เตาทอง
13.15-13.30 น. ID 3-1 การลดรอบเวลาการผลิตชิ้นสวนรถยนต : ขั้นตอนการประกอบนอตสกรูเขากับแผนคลิป
จิณณวัตร กันเรือน, ธีรวัฒน อยูดี, ปยะพงษ หริ่มแกว และ ธนธัช มั่นมงคล
13.30-13.45 น. ID 3-2 การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นสวนเบาะรถยนต: ขั้นตอนการเย็บรองกลางลูกฟูกเบาะแนวตะเข็บ
วนันชา เทียนทอง, สุริยา พุทธวักขิต, วีรวัฒน ประเสริฐ และ ยุทธณรงค จงจันทร
13.45-14.00 น. ID 3-3 การลดปริมาณของเสียในกระบวนการตรวจเช็คผลิตภัณฑลิปสติก
วรวิทย สงวนพันธ,และ คณิศร ภูนิคม
14.00-14.15 น. ID 3-4 การปรับปรุงประสิทธิภาพงานซอมบํารุงในกระบวนการผลิตของโรงงานทอผา
ชัยเดช อัศวปรีชานนท วสันต นาคเสนีย และ ชูศักดิ์ พรสิงห
14.15-14.30 น. ID 3-5 การปรับปรุงกระบวนการประกอบแกนบังคับพวงมาลัยรถยนต กรณีศึกษา: บริษัทผลิตชิ้นสวนรถยนต
กิตติพงษ แสงบุดดี และ คณิตศร ภูมิคม
14.30-14.45 น. ID 3-6 การจัดการเทคโนโลยีพัฒนากระถางตนไมจากขุยมะพราวดวยวิธีการอัดขึ้นรูปโดยวิสาหกิจชุมชนอัมพวา
จตุภัทร จินดาศักดิ์, จินตศักดิ์ กาญจนอโนทัย และ ทองแทง ทองลิ่ม
14.45-15.00 น.

พักรับประทานอาหารวาง

15.00-15.15 น.

ID 3-7

15.15-15.30 น.

ID 3-8

15.30-15.45 น.

ID 3-9

15.45-16.00 น.

ID 3-10

16.00-16.15 น.

ID 3-12

16.15-16.30 น.

ID 3-14

บรรจุภัณฑของมังคุดสําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
กฤติยา เกิดผล, ปรัชภรณ เศรษฐเสถียร และไพลิน ทองสนิทกาญจน
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสําหรับโรงงานถานอัดแทงไรควัน
คุลยา ศรีโยม, ศรีวรรณ ขําตรี, ฟาริดา ซาชา และ ธนพงศ วุนแสง
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอเวลาของนักกีฬาขามสิ่งกีดขวางประเภทบุคคลดวยวิธีการวิเคราะหถดถอย
เชิงพหุและโลจิสติกส
กฤษดา สีแพง, คเณศ พันธุสวาสดิ์ และ จันทรเพ็ญ อนุรัตนานนท
การประยุกตใชบทเรียนประเด็นเดียวกับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
ชยพล เรืองเดช
การลดรอบระยะเวลาการดํ า เนิ น งานในคลั ง สิ น ค า SBM2 บริ ษั ท สมบู ร ณ ห ล อ เหล็ ก เหนี ย ว
อุตสาหกรรม จํากัด ดวยระบบ QR Code
ถิรภร สายทอง, สิทธิเดช กุลบุตร, และ ปรียาวดี ผลเอนก
ประเทศไทย 4.0 กับผูใหบริการดานโลจิสติกส
กัญญทอง หรดาล และ ภัคระวี แหวนเพชร
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Session 4 อิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม คอมพิวเตอร
วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารศูนยภาษาและศูนยคอมพิวเตอร ชั้น 3 หอง Training Room 4
ประธานกลุมยอย : รศ.ดร.สันติ ตันตระกูล
เวลา
หมายเลข
ชื่อบทความ
13.00-13.15 น. ID 4-11 โปรแกรมชวยฝกทาทางการออกกําลังกายทาสควอชดวยกลองวีดิทัศน
ศิริพร เขตตทอง, อัจฉรา จิระประพาฬ และ นนทรัฐ บํารุงเกียรติ
13.15-13.30 น. ID 4-1 ทุนสงสัญญาณขอความชวยเหลือทางทะเล
สมชาย สาลีขาว, อมรเทพ เพชรทอง และ ภานุวัฒน แกวไทรเลิศ
13.30-13.45 น. ID 4-2 การระบุตัวตนโคนมพันธุโฮลสไตนขณะแสดงอาการเปนสัดโดยการถูกปนทับดวยเทคนิค
Scale Invariant Feature Transform
วัชระ นิลเพชร และ นฤมล ชูเมือง
13.45-14.00 น. ID 4-3 ระบบเฝาระวังการเขาใชงานหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรผานแอปพลิเคชันไลน
วาสนา วงศษา และ ศรัญญา ตรีทศ
14.00-14.15 น. ID 4-4 การพยากรณพฤติกรรมผูบริโภคสินคาประเภทรถยนตสวนบุคคลดวยการวิเคราะห
การถดถอยโลจิสติค
ขวัญเรือน รัศมี และ นฤมล ชูเมือง
14.15-14.30 น. ID 4-5 การประยุกตใชอัลกอริทึมวิธีนาอีฟเบสเพื่อหาประสิทธิภาพการพยากรณผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา
สุดารัตน เทียนนอย, นฤมล ชูเมือง และ เชิดชัย ธุระแพง
14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารวาง

14.45-15.00 น.

ID 4-10

15.00-15.15 น.

ID 4-6

15.15-15.30 น.

ID 4-7

15.30-15.45 น.

ID 4-8

15.45-16.00 น.

ID 4-9

16.00-16.15 น.

ID 4-12

วงจรกําเนิดสัญญาณไซนหลายเฟสที่ปรับคาไดดวยวิธีการเชิงอิเล็กทรอนิกสโดยใชวงจร
CCCCTAs
ธาดา คําแดง
ระบบตรวจจับใบหนาบุคคลตองสงสัยเพื่อปองกันบุคคลตางดาวลักลอบเขาราชอาณาจักรไทย
คํานึง วงศปรีชากร และ นฤมล ชูเมือง
ระบบการพยากรณความเสี่ยงอัจฉริยะในธุรกิจการบริการสินเชื่อบนพื้นฐานของพฤติกรรม
ลูกคาดวยเทคนิค SMO
จิตติมาภรณ ฉายสุวรรณ
ระบบการแจงเตือนเรียนหลับขณะเรียนออนไลนดวยการตรวจสอบภาพใบหนาและดวงตา
จิตตภู พูลวัน และ ศิลปะชัย กลิ่นไกล
เครื่องจําหนายบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปอัตโนมัติผาน NB-IoT
สิทธิณัฐ งามบุษยรัตน, ณรงคกร วรภักดี, ทิพยรัตน จันทรสิงห และอินทวดี จันทรทักษิโณภาส
การใชงานโปรโตคอลมอดบัส RTU และ TCP โดยใช ESP32 สําหรับตัวควบคุมแบบฟซซี่
สมพร เตียเจริญ
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Session 5 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สถาปตยกรรม และโยธา
วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารศูนยภาษาและศูนยคอมพิวเตอร ชั้น 3 หอง Training Room 5
ประธานกลุมยอย : ผศ.ดร.ชรินทร นมรักษ
เวลา
หมายเลข
ชื่อบทความ
13.00-13.15 น. ID 5-3 การศึกษาคุณภาพน้ําที่กรองผานชุดกรองน้ําฉุกเฉินเพื่อผูประสบภัย
ภาณุวัฒน ธนะศักดิศ์ รี วรพจน รุจิภัทรมงคล ณัฐพงศ วชิรกิจกุล และรติมา จุยเจริญ
13.15-13.30 น. ID 5-4 การศึกษากําลังอัดของแผนพื้นคอนกรีตสําเร็จรูปเสริมดวยไมไผตง
สุธาสินี อินตุย
13.30-13.45 น. ID 5-6 การพั ฒ นารู ป แบบเฟอร นิเ จอร ไ ม สั กเหลื อใช จากกระบวนการผลิ ต สํ าหรั บ กลุ ม วิ ส าหกิ จ
ผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรจากรากไม ตอไม จังหวัดแพร
อุสุมา พันไพศาล, สิงหา ปรารมภ และนิรัช สุดสังข
13.45-14.00 น. ID 5-7 การออกแบบและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑผาทอพื้นเมืองบานน้ําใสใต อําเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ
อุสุมา พันไพศาล, อังกาบ บุญสูง และ พิชนิ าถ เส็งเมือง
14.00-14.15 น. ID 5-8 Design of an anti-washout underwater concrete for an undersea concrete
structure repair
Samita Chaikasatsin, Chalermchai Wanichlamlert, Parnthep Julnipitawong and
Somnuk Tangtermsirikul
14.15-14.30 น. ID 5-9 อิฐดินดิบผสมน้ํายางพาราธรรมชาติสําหรับการกอสรางบานดิน
สุรัตน ศรีจันทร และ วีระศักดิ์ ละอองจันทร
14.30-14.45 น. ID 5-10 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒ นาเตาเผาถานใหแกชุ มชนบานหนองโดนนอย
ตําบลหนองแก อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
อิษฎ รานอก
14.45-15.00 น.

พักรับประทานอาหารวาง

ด

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 (ITECH CON 2019)
Session 6 วิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู และอื่นๆ
วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารศูนยภาษาและศูนยคอมพิวเตอร ชั้น 3 หอง Training Room 2
ประธานกลุมยอย : อ.ดร.วิทยา พันธุพา
เวลา
13.00-13.15 น.

หมายเลข
ID 6-8

13.15-13.30 น.

ID 6-1

13.30-13.45 น.

ID 6-2

13.45-14.00 น.

ID 6-3

14.00-14.15 น.

ID 6-4

14.15-14.30 น.

ID 6-5

14.30-14.45 น.
14.45-15.00 น.
15.00-15.15 น.

ชื่อบทความ
ระบบควบคุมการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟาภูฐานและการประยุกตใช NB-IoT
สําหรับตรวจสอบสภาพแวดลอมในโรงเรือน
พิชิต อวนไตร, ธวัชชัย แวนแกว และ ธารทิพย พัฒนภาดา
การวิเคราะหประเมินเพื่อตัดสินใจลงทุนเครื่องนับจํานวนกระสอบอาหารสัตว
ในโรงงานผลิตอาหารสัตวจังหวัดราชบุรี
ณิภารัตน บุญกุล, ทองแทง ทองลิ่ม, ชูศักดิ์ พรสิงห, และนพดล อ่ําดี
พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในเขตพื้นที่
รับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองไผ จังหวัดราชบุรี
อมลรดา รงคทอง , ไพฑูรณ เหมือนเพ็ชร และ ขณัฏฐาพรรณ ปานณรงค
ปริมาณสารพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคารบอน (PAHs) ที่ดูดซับบนฝุนละอองขนาดเล็ก
กวา 2.5 ไมครอน (PM2.5) ที่ผูพักอาศัยในเขตเมืองชั้นในของกรุงเทพฯ ไดรับ
ขณัฏฐาพรรณ ปานณรงค, ทรรศนีย พฤกษาสิทธิ์ และ จุรีภรณ แกวจันดา
ความสัมพันธของฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 กับมลสารทางอากาศหลังภาวะวิกฤตการฟุง
กระจายฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในจังหวัดราชบุรี
ไพฑูรย เหมือนเพ็ชร, จันทิมา ดรจันทรใต และ อมลรดา รงคทอง
ผลของการสอนโดยการสอดแทรกคําคมที่มีตอพฤติกรรมความสนใจเรียนในรายวิชาวัสดุ
อุตสาหกรรม ของนักศึกษาชั้นปที่ 1
ธวัชชัย ประหยัดวงศ, รังรอง งามศิริ และเชิดชัย ธุระแพง
พักรับประทานอาหารวาง

ID 6-6
ID 6-7

การพัฒนาตํารับผลิตภัณฑเจลทาผิวจากสารสกัดวานหางจระเข
ศิวาพัชญ จิรโชติเกศกุล และ ญษมณ ละทัยนิล
การพัฒนาผลิตภัณฑชาสมุนไพรจากผลแกของชมพูพันธุทับทิมจันทรจังหวัดราชบุรี
ญษมณ ละทัยนิล

ต
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สารบัญ
ชื่อบทความ

หนา

ชุดเครื่องทดสอบสัญญาณดวยออสซิลโลสโคปกับการกําเนิดสัญญาณ

1

สุขุม หลานไทย

การออกแบบและสรางเครื่องเก็บเกี่ยวน้ําตาลโตนดอัตโนมัติ

8

ราเชณ คณะนา

การศึกษาเปรียบเทียบการทํางานของอินเวอรเตอร 5 ระดับ ระหวางฟลายอิ้งคาปาซิเตอรและ
ไดโอดแคลมป ดวยเทคนิคพีดับบลิวเอ็มชนิดแคเรียรหลายระดับที่มีลักษณะแคเรียรซอนกัน (COPWM)

13

สถิตยพร เกตุสกุล

การออกแบบและทดลองเครื่องยอยเปลือกสับปะรดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

20

เนตรตะวัน โสมนาม, จินตศักดิ์ กาญจนอโนทัย และ ทองแทง ทองลิ่ม

การออกแบบและสรางแมพิมพในงานขึ้นรูปตัดเกือกมาสําหรับรองเทา

26

วัฒนพงศ ออนนุม, วสันต นาคเสนีย , เชิดชัย ธุระแพง และ ทองแทง ทองลิ่ม

อิทธิพลของหัวฉีดน้ําฝอยและจํานวนครั้งในการใหปุยดวยเครื่องใหปุยน้ําแบบกึ่งอัตโนมัติ

34

สกล นันทศรีวิวัฒน, สงา มุงงาม , วันเฉลิม ทองสงา และ ณัฐพล หัสสะโต

การศึกษามุมของแผนสะทอนแสงดานลางตูอบพลังงานแสงอาทิตยที่มีผลตอการตากกลวยทั้งสองดาน

37

โชติวุฒิ ประสพสุข

การลดรอบเวลาการผลิตชิ้นสวนรถยนต : ขั้นตอนการประกอบนอตสกรูเขากับแผนคลิป

42

จิณณวัตร กันเรือน, ธีรวัฒน อยูด,ี ปยะพงษ หริ่มแกว และ ธนธัช มั่นมงคล

การลดปริมาณของเสียในกระบวนการตรวจเช็คผลิตภัณฑลิปสติก

48

วรวิทย สงวนพันธ และ คณิศร ภูนิคม

การปรับปรุงประสิทธิภาพงานซอมบํารุงในกระบวนการผลิตของโรงงานทอผา

55

ชัยเดช อัศวปรีชานนท วสันต นาคเสนีย และ ชูศักดิ์ พรสิงห

การปรับปรุงกระบวนการประกอบแกนบังคับพวงมาลัยรถยนตกรณีศึกษา: บริษัทผลิตชิ้นสวนรถยนต

60

กิตติพงษ แสงบุดดี และ คณิตศร ภูมิคม

การจัดการเทคโนโลยีพัฒนากระถางตนไมจากขุยมะพราวดวยวิธีการอัดขึ้นรูปโดยวิสาหกิจชุมชนอัมพวา

66

จตุภัทร จินดาศักดิ,์ จินตศักดิ์ กาญจนอโนทัย และ ทองแทง ทองลิ่ม

บรรจุภัณฑของมังคุดสําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

70

กฤติยา เกิดผล, ปรัชภรณ เศรษฐเสถียร และไพลิน ทองสนิทกาญจน

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสําหรับโรงงานถานอัดแทงไรควัน

75

คุลยา ศรีโยม, ศรีวรรณ ขําตรี, ฟาริดา ซาชา และ ธนพงศ วุนแสง

การศึกษาปจจัยที่มีผลตอเวลาของนักกีฬาขามสิ่งกีดขวางประเภทบุคคลดวยวิธีการวิเคราะหถดถอย
เชิงพหุและโลจิสติกส
กฤษดา สีแพง, คเณศ พันธุสวาสดิ์ และ จันทรเพ็ญ อนุรัตนานนท

ถ

80
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สารบัญ (ตอ)
ชื่อบทความ

หนา

การวิเคราะหการลงทุนซื้อเครื่องฉีดพลาสติกเพื่อประกอบการตัดสินใจ กรณีศึกษา โรงงานผลิต
ขวดพลาสติกแหงหนึ่งในจังหวัดสิงหบุรี

86

พีรญา เตาทอง

การลดรอบระยะเวลาการดําเนินงานในคลังสินคา SBM2 บริษัทสมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม
จํากัด ดวยระบบ QR Code

91

ถิรภร สายทอง, สิทธิเดช กุลบุตร, และ ปรียาวดี ผลเอนก

การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นสวนเบาะรถยนต: ขั้นตอนการเย็บรองกลางลูกฟูกเบาะ
แนวตะเข็บ

96

วนันชา เทียนทอง, สุริยา พุทธวักขิต, วีรวัฒน ประเสริฐ และ ยุทธณรงค จงจันทร

การระบุตัวตนโคนมพันธุโฮลสไตนขณะแสดงอาการเปนสัดโดยการถูกปนทับดวยเทคนิค
Scale Invariant Feature Transform

102

วัชระ นิลเพชร และ นฤมล ชูเมือง

ระบบเฝาระวังการเขาใชงานหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรผานแอปพลิเคชันไลน

107

วาสนา วงศษา และ ศรัญญา ตรีทศ

การพยากรณพฤติกรรมผูบริโภคสินคาประเภทรถยนตสวนบุคคลดวยการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติค

112

ขวัญเรือน รัศมี และ นฤมล ชูเมือง

การประยุกตใชอัลกอริทึมวิธีนาอีฟเบสเพื่อหาประสิทธิภาพการพยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

117

สุดารัตน เทียนนอย, นฤมล ชูเมือง และ เชิดชัย ธุระแพง

ระบบตรวจจับใบหนาบุคคลตองสงสัยเพื่อปองกันบุคคลตางดาวลักลอบเขาราชอาณาจักรไทย

123

คํานึง วงศปรีชากร,และ นฤมล ชูเมือง

ระบบการแจงเตือนเรียนหลับขณะเรียนออนไลนดวยการตรวจสอบภาพใบหนาและดวงตา

128

จิตตภู พูลวัน และ ศิลปะชัย กลิ่นไกล

เครื่องจําหนายบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปอัตโนมัติผาน NB-IoT

133

สิทธิณัฐ งามบุษยรัตน, ณรงคกร วรภักดี, ทิพยรัตน จันทรสิงห และ อินทวดี จันทรทักษิโณภาส

วงจรกําเนิดสัญญาณไซนหลายเฟสที่ปรับคาไดดวยวิธีการเชิงอิเล็กทรอนิกสโดยใชวงจร CCCCTAs

138

ธาดา คําแดง

ระบบการพยากรณความเสี่ยงอัจฉริยะในธุรกิจการบริการสินเชื่อบนพื้นฐานของพฤติกรรมลูกคา
ดวยเทคนิค SMO

143

จิตติมาภรณ ฉายสุวรรณ

การศึกษาคุณภาพน้ําที่กรองผานชุดกรองน้ําฉุกเฉินเพื่อผูประสบภัย
ภาณุวัฒน ธนะศักดิ์ศรี, วรพจน รุจิภัทรมงคล, ณัฐพงศ วชิรกิจกุล และรติมา จุยเจริญ

ท

149
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สารบัญ (ตอ)
ชื่อบทความ

หนา
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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษา 1) หาประสิ ท ธิ ภ าพชุ ด เครื่ อ งทดสอบสั ญ ญาณด้ ว ยออสซิ ล โลสโคป
กั บ การกำเนิ ด สั ญ ญ าณ ไซน์ เ วฟ , รู ป ฟั น เลื่ อ ย และรู ป สามเหลี่ ย ม 2) พั ฒ นาชุ ด เครื่ อ งมื อ วั ด สั ญ ญ าณ พาหะ
รู ป ไซน์ เ วฟ, รู ป ฟั น เลื่ อ ย และรู ป สามเหลี่ ย ม เพื่ อ ใช้ เป็ น สื่ อ ในการเรี ย นการสอนวิ ช าดิ จิ ต อล, วิ ช าอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
เบื้องต้น และวิชาการวัดด้วยเครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ด้ วยราคาที่ไม่สูงมากนัก เมื่อ
เปรียบเทียบกับเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในระดับที่ใกล้เคียงกันจากต่างประเทศ โดยประกอบด้วยโครงสร้างการทำงานที่
สำคัญ ดังนี้ เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่ (FunctionGenerator) สามารถสร้างความถี่ได้ 3 รูปคลื่น คลื่นไซน์ คลื่นสี่เหลี่ยม
และคลื่นสามเหลี่ยม กำหนดให้สามารถสร้างความถี่ได้สูงถึง 12.5 MHz และเครื่องออสซิลโลสโคปวัดสัญ ญาณที่ให้ความ
ถูกต้องของสัญญาณ 12 bit ผลการทดสอบความแม่นยำ และความเที่ยงตรงในการใช้งาน พบว่ามีเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาด
เฉลี่ยเท่ากับ - 0.11 % และ - 0.23 % ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในช่วงทีไ่ ม่สูงมากนัก แสดงให้เห็นว่ามีความน่าเชื่อถือที่ยอมรับได้
คำสำคัญ : เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่, เครื่องวัดสัญญาณออสซิลโลสโคป

Abstract
The objective of this research is to study 1) find the efficiency of the oscilloscope signal test kit
with the sine wave, sawtooth and triangular waveform signal generation. 2) Develop a set of Sine Wave,
sawtooth and triangular carrier signal measuring tools to be used as a medium of instruction in digital
subjects, basic electronics courses and measurement subjects with electronic measuring instruments for
those who are studying at the bachelor degree level. With a price that is not very high when compared to
similar effective tools from abroad it consists of important working structure as follows: Function
Generator can generate 3 frequencies, sine wave, square wave. And the triangle wave set to be able to
create the frequency up to 12.5 MHz and the oscilloscope to measure the signal with the accuracy of the
12 bit signal. And precision in use it was found that the average error percentage is - 0.11 % and - 0.23 %
respectively which is not very high. Show that it has acceptable reliability.
Keywords : Function Generator, Oscilloscope
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อย่างรวดเร็วเช่นกันส่งผลให้เครื่องวัดมีราคาสูง ดังนั้นเพื่อ
เป็ น การแก้ ปั ญ หาดั ง กล่ า ว ผู้ วิ จั ย มี ค วามประสงค์ ที่ จ ะ
ออกแบบเครื่องทดสอบสัญญาณด้วยออสซิลโลสโคปกับการ
กำเนิ ด สั ญ ญาณ โดยประกอบด้ว ยเครื่อ งกำเนิ ด สั ญ ญาณ
( Function Generator) แ ล ะ เ ค รื่ อ ง วั ด สั ญ ญ า ณ
(Oscilloscope) เพื่ อ ใช้ เป็ น สื่ อ การเรี ย นการสอนของผู้ ที่
กำลังศึกษาและผู้ที่สนใจ

1. บทนำ
สถานการณ์ ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ก าร ศึ ก ษ า ยั งค งเป็ น ก ล ไก ที่ ส ำคั ญ ใน ก า ร พั ฒ น า
คุณภาพชีวิตมนุษย์และการพัฒนาประเทศ ทำให้ผู้ที่กำลัง
ศึ ก ษา ในยุ ค ปั จ จุ บั น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงในเรื่ อ งของการ
ดำเนินชีวิต การเรียนรู้ซึ่งสะท้อนถึงสังคมและความทันสมัย
ของเทคโนโลยี ผู้ที่กำลังศึกษาจึงจำเป็นจะต้องปรับตัวให้เข้า
กับสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อการดำรงชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพ
นั้น จึงจำเป็นต้องพัฒ นาทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต
การเรียนรู้ทักษะใหม่ เพื่อความอยู่รอดในสังคม ซึ่งผู้ที่กำลัง
ศึกษาในยุคปัจจุบันที่มีความเป็นเลิศในเนื้ อหาสาระวิชาไม่
เพียงพออีกต่อไป จะต้องมีทั้งความรู้ในเนื้อหาสาระวิชาและ
ทักษะที่จำเป็น และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ
ผู้ ที่ ก ำลั งศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 จะต้ อ งมี ทั ก ษะการ
เรียนรู้และสร้างนวัตกรรมใหม่ (Learning and Innovation
Skills) หมั่นฝึกฝน พัฒนาตัวเองเรียนให้เกิดทักษะ เรียนโดย
การปฏิบัติ (Learning By Doing) การคิดวิเคราะห์ เรียนรู้
วิธีการแก้ปัญหามีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการสื่อสาร
และทักษะแห่งความร่วมมือ การจัดการศึกษาในปัจจุบันนี้
จำเป็นต้องยึดแนวตามพระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่งชาติ
เพื่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด ตามหมวดที่ 4 แนวการจั ด
การศึกษา มาตรา 22 ที่ยึดหลักว่า ผู้ที่กำลังศึกษาทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้ที่กำลัง
ศึกษามีความสำคัญที่สุด (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542) สถาบันการศึกษาจะต้ องมีการพั ฒนารูปแบบ
กิจ กรรมในการเรีย นการสอนให้ ส อดคล้ อ งกั บ เทคโนโลยี
สารสนเทศและอิ น เตอร์ เน็ ต ที่ มี การพั ฒ นาอย่ างรวดเร็ ว
เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมในการเรียนรู้ ผู้ที่รับผิดชอบ
ในการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
และคอมพิ ว เตอร์ ที่ มุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ ที่ ก ำลั ง ศึ ก ษามี ค วามรู้
ความสามารถด้านวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ โดย
ให้ ผู้ ที่ ก ำลั งศึ ก ษาได้ เรี ย นรู้ ล งมื อ ทดลองปฏิ บั ติ งานจริ ง
พร้อมด้วยความรู้ทางวิชาการ เพื่อให้ผู้ที่กำลังศึกษามีทักษะ
ความสามารถในการปฏิบัติงานจริง
การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและ
อิ เ ล็ กท รอนิ ก ส์ ได้ พั ฒ น าอย่ างรวด เร็ ว ซึ่ งเป็ น ผ ล
ให้มีการปรับปรุง และพัฒนาเครื่องมือวัดค่าต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ สู ง ขึ้ น มี ข นาดเล็ ก กระทั ด รั ด อี ก ด้ ว ย
อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ จึงต้องถูกผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะ ที่
สำคั ญ ก็คื อไมโครคอนโทรลเลอร์( Microcontroller) (เดช
ฤทธิ์ มณี ธ รรม, 2560) จะต้ อ งมี ตั ว ประมวลผลกลางที่
รวดเร็ว และแม่นยำอีกทั้งยังต้องส่งข้อมูลออกภายนอกได้

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ หาประสิ ท ธิ ภ าพชุ ด เครื่ อ งทดสอบสั ญ ญาณด้ ว ย
ออสซิลโลสโคปกับการกำเนิดสัญญาณไซน์เวฟ, รูปฟันเลื่อย
และรูปสามเหลี่ยม
2.2 เพื่อพัฒนาชุดเครื่องมือวัดสัญญาณพาหะ รูปไซน์เวฟ,
รู ป ฟั น เลื่ อ ย และรู ป สามเหลี่ ย มในย่ า นความถี่ 10 Hz –
12.5 MHz

3. ประโยชน์การวิจัย
3.1 นำไปใช้ ป ระกอบการเรี ย นการสอนของรายวิ ช า
ดิจิตอล, วิชาอิเล็ก ทรอนิกส์ เบื้ องต้น และวิชาการวัดด้ วย
เครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่พัฒนา เพื่อ
ลดต้นทุนการจัดซื้อมาจากต่างประเทศ
3.2 ผู้ที่กำลังศึกษามีทักษะในการใช้เครื่องวัดสัญญาณได้
อย่างถูกต้องและแม่นยำ

4. ขอบเขตการวิจัย
การจัดทำชุดเครื่องทดสอบสัญญาณด้วยออสซิลโลสโคป
กับการกำเนิดสัญญาณ โดยที่ เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่
(Function Generator) สามารถสร้างความถี่ได้ 3 รูปคลื่ น
คลื่ น ไซน์ คลื่ น สี่ เหลี่ ย ม และคลื่ น สามเหลี่ ย ม เครื่ อ ง
ออสซิลโลสโคปวัดสัญญาณเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน
ของผู้ที่กำลังศึกษา

5. วัสดุอุปกรณ์
5.1 บอร์ดอาดุยโน่ (Arduino) (เดชฤทธิ์ มณีธรรม, 2560)
เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ที่มีการพัฒนาแบบ
Open Source คือมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งด้าน Hardware
และ Software ตัว บอร์ดถูก ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่า ย
ทั้งนี้ผู้ใช้งานยังสามารถดัดแปลง เพิ่มเติม พัฒนาต่อ ยอด
ทั้งตัวบอร์ด คือผู้ใช้งานสามารถต่อวงจรเล็กทรอนิกส์ จาก
ภายนอกแล้ วเชื่อ มต่ อ เข้ ามาที่ ข า I/O ของบอร์ด และยั ง
สามารถพัฒนาโปรแกรมต่อได้อีกด้วย
5.2 หน้ า จอแสดงผล ตั ว จอรองรั บ การทำงานที่
แรงดันไฟฟ้าทั้ งช่วง 3.3 V และช่วง 5 V ทำให้ สามารถใช้
งานกั บ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ทุ ก ระดั บ แรงดั น ไฟฟ้ า ได้
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กระแสไฟฟ้ าที่ ใช้ ป ระมาณ 80 mA ความละเอี ย ด 176 x
220 พิเซล สื่อสารกับไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่าน SPI
5.3 แป้นปุ่มกด (Keypad) เป็นอุปกรณ์สำหรับรับอินพุต
จากผู้ ใช้ มี ลั ก ษณะเป็ น ปุ่ ม กดหลายปุ่ ม ถู ก จั ด เรี ย งกั น ใน
ลัก ษณะเป็ น อาร์เรย์ แบ่ งเป็ น แถวแนวนอน (Rows) และ
แถวแนวตั้ ง (Columns) 4 x 4 = 16 ปุ่ ม แต่ ล ะปุ่ ม จะมี
สัญลักษณ์เขียนกำกับไว้ เช่น ตัวเลข 0 - 9, #, *
5.4 โมดู ลกำเนิ ดสั ญ ญ าณ (GY-9833 (DDS Signal
Generator Module, สื บ ค้ นเมื่ อ 22 สิ งห าค ม 2562 )
สามารถสร้ างความถี่ ได้ 3 รู ปคลื่ น คลื่ นไซน์ คลื่ นสี่ เหลี่ ยม
และคลื่นสามเหลี่ยม สามารถกำหนดให้สร้างความถี่ได้สูงถึง
12.5 MHz เชื่ อ มต่ อ กั บ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่ า น SPI
ทำงานได้ที่แรงดันไฟฟ้า 2.3 - 5.5 โวลท์
5.5 บอร์ ด ลดแรงดั น ไฟฟ้ า (DC-to-DC Step Down)
อุปกรณ์ตัวนี้ทำหน้าที่แปลงระดับแรงดันไฟฟ้าตรงลง โดย
สามารถปรับค่าแรงดัน output ได้โดย Potentiometer ที่
มีอยู่บนบอร์ด สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ถึง 3 A และใช้
หลักการแปลงโดย วงจร Buck Converter ความถี่ Switching
150 kHz ทำให้การทำงานมีเสียงเงียบ และแรงดันไฟฟ้าเรียบ
มากขึ้น

Arduino GPRS Shield เป็ นต้ น มาเสี ยบกั บบอร์ ดอาดุ ยโน่
แล้วเขียนโปรแกรมพัฒนาต่อได้เลย
6.1.2. ฟังก์ชั่นเจนเนอร์เรเตอร์(Function Generator)
(Function Generator, สื บ ค้ น เมื่ อ 22 สิ ง หาคม 2562)
เค รื่ อ งก ำเนิ ด สั ญ ญ า ณ ห ล า ย แ บ บ เป็ น เค รื่ อ งมื อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ทํางานได้หลายหน้าที่ โครงสร้างฟังก์ชั่น
เจนเนอร์เรเตอร์จะมีวงจรออสซิลเลตที่สามารถสร้างรูปคลื่น
ที่แน่นอน แต่ละเครื่องประกอบด้วยส่ว นสำคัญ 4 ส่วนคือ
1)วงจรออสซิลเลเตอร์ซึ่งทำหน้าที่กำหนดคาบเวลา (Time
period) ให้ กับ คลื่ น หรือเรีย กว่า มั ล ติไวเบรเตอร์ หรือ ตั ว
กำเนิดความสั่นสะเทือนแบบต่อเนื่องเป็นตัวกำเนิดรูปคลื่น
แบบต่ า ง ๆ 2)ตั ว สร้ า งหรื อ จั ด รู ป แบบของคลื่ น (Wave
shaper) 3)โมดูเลเตอร์ใช้สําหรับ สร้า งสัญ ญาณ AM หรื อ
FM เอาท์ พุท บัฟ เฟอร์ 4)ภาคขยาย การนํา ไปใช้ง านใช้
เป็น เครื่อ งกำเนิด ความถี่ ที่สามารถสร้างรูปคลื่นเอ้าท์พุทได้
หลายรูปคลื่นสัญญาณที่กำเนิดขึ้นมานี้ต้องสามารถควบคุมได้
ทั้ งการปรั บแต่ งรู ป คลื่ น ปรับ แต่ งความแรง และปรั บ แต่ ง
ความถี่ ได้ เพื่ อ ใช้ เป็ น สั ญ ญาณส่ งออกไปยั งอุ ป กรณ์ ห รื อ
เครื่องมือต่าง ๆเพื่อการตรวจสอบ ตรวจซ่อมปรับแต่ง หรือวัด
เปรียบเทียบค่า โดยถือว่า สัญญาณที่กำเนิดจากเครื่องกำเนิด
สัญญาณเป็นสัญญาณมาตรฐานหรือสัญญาณอ้างอิง
6.1.3 ออสซิล โลสโคป(Oscilloscope) (มงคล ทอง
สงคราม,2543) เป็น เครื ่อ งมือ วัด ทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ที ่
สำคัญอีกชนิดหนี่งที่ใช้ ในการวัดแสดงรูปคลื่นสัญญาณต่าง
ๆ ออกมาเป็นภาพ ปรากฎบนจอหลอดภาพให้เห็นได้ เช่น
การวัดสัญญาณกระแสไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าที่เป็นไฟฟ้า
กระแสสลับ (AC) หรือ ไฟฟ้า กระแสตรง(DC) การวัด
ความถี่ข องสัญ ญาณ การวัดเฟสของสัญญาณ และรวมถึง
การวัดสัญญาณพัลส์ การอ่านค่าแอมพลิจูดของสัญญาณจะ
เป็น พีค-ทู-พีค หรือค่าพีค และค่าเวลาเป็นวินาที เพื่อใช้ใน
การทดสอบปรั บ แต่ ง สั ญ ญ าณ และตรวจซ่ อมวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ การวัดค่าปริมาณทางไฟฟ้า
6.2 ออกแบบฟังก์ชั่นเจนเนอร์เรเตอร์
ฟังก์ชั่นเจนเนอร์เรเตอร์ (Function generator) เป็น
อุปกรณ์ที่ใช้สร้างคลื่นสัญญาณแรงดันไฟฟ้าในรูปแบบต่าง
ๆ เพื่อใช้ในการทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มักใช้งานร่วมกับ
ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope) เพื่อดูรูปสัญญาณเอาต์พุตที่
ได้จากวงจรต่าง ๆ ที่แรงดันไฟฟ้าจากฟังก์ชั่นเจนป้อนเข้าไป
การออกแบบเครื ่อ งกำเนิด สัญ ญาณความถี ่ (Function
Generator) โดยเริ่ม จากบอร์ด อาดุย โน่น าโนที่ เป็ นตั วไม
โครคอลโทรลเลอร์คอยประมวลผลรับค่าจากผู้ใช้งานในการ
กำหนดความถี่ รูปคลื่น ผ่านทางคีย์แพด แล้วส่งไปแสดงผล
ผ่านหน้าจอแอลอีดี โดยมีโมดูลสร้างความถี่( AD9833) เป็น

6. วิธีดำเนินการวิจัย
ขั้ น ตอนการศึก ษาพัฒ นาชุด เครื่อ งทดสอบสัญ ญาณ
ด้ว ยออสซิล โลสโคปกั บ การกำเนิด สัญ ญาณ ผู ้ว ิจ ัย ได้
ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
6.1 ศึกษาหลักการและทฤษฏี
ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักการทำงานและวิธีการใช้งาน
ของฟังก์ชั่นเจนเนอร์เรเตอร์ และออสซิลโลสโคป รวมทั้ ง
บอร์ดอาดุยโน่ รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้
6.1.1 อาดุยโน่(Arduino) (เดชฤทธิ์ มณีธรรม, 2560) เป็น
บอร์ ดไมโครคอนโทรเลอร์ ตระกู ล AVR ที่ มี การพั ฒ นาแบบ
Open Source คือมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งด้าน Hardware
และ Software ตัวบอร์ด ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย
ดัง นั้ น จึง เหมาะสำหรับ ผู้เ ริ่ม ต้น ศึก ษา ทั ้ง นี ้ผู้ ใ ช้ง านยั ง
สามารถดั ด แปลง เพิ ่ม เติม พัฒ นาต่อ ยอดทั้ง ตัว บอร์ ด
หรื อโปรแกรมต่อได้อีกด้วย ความง่ายของบอร์ดอาดุยโน่ ใน
การต่ อ อุ ป กรณ์ เสริ ม ต่ า ง ๆ คื อ ผู้ ใช้ งานสามารถต่ อ วงจร
อิเล็ก ทรอนิก ส์จากภายนอกแล้ว เชื่อ มต่อ เข้า มาที่ข า I/O
ของบอร์ด หรือ เพื ่อ ความสะดวกสามารถเลือ กต่อ กั บ
บ อ ร์ด เส ริม (Arduino Shield) ป ระเภ ท ต่า งๆ เช่น
Arduino XBee Shield, Arduino Music
Shield,Arduino Relay Shield,Arduino Wireless Shield,

3

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 (ITECH CON 2019)
ตัวผลิตความถี่ และใช้ไฟ 12 Vdc แล้วมาลดแรงดันลงเป็น
5 Vdc เพื่อเลี้ยงอุปกรณ์ทั้งระบบ ดังรูปที่ 1

ปุ่ม 2 ตามด้วย 0 หากกดเลขผิด ให้กดปุ่ม B อีกครั้ง แล้ว
กดเลขใหม่
การตั้งค่าหน่วยจำนวนโดยที่กดปุ่ม C เพื่อเปลี่ยนตัวคูณ
(Unit) แล้วกดปุ่ม 1 เพื่อเลือกหน่วยเป็น Hz หรือกดปุ่ม 2
เพื่อ เลือ กหน่ว ยเป็น kHz หรือ กดปุ่ม 3 เพื่อ เลือ กหน่ว ย
เป็น MHz ทุก ครั ้ง ที ่ม ีก ารปรับ ค่า ใด ๆก็ต ามสั ญ ญาณ
เอาต์พุตจะเปลี่ยนไปทันที

Power Supply
12 Vdc

DC-DC Step down
Arduino nano 3.0

AD9833

รูปที่ 1 เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่
(Function Generator)

รูปที่ 3 รายละเอียดปุ่มการใช้งาน

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ใช้งาน โดยเริ่มจากประกอบบอร์ด
อาดุยโน่นาโนเข้ากับบอร์ดโมดุลกำเนิดสัญญาณ(AD9833)
แล้ ว ต่ อ คี ย์ แ พดและหน้ า จอแสดงผล ส่ ว นบอร์ ด ลด
แรงดันไฟฟ้า (DC to DC step down) ต่อจาก เพาเวอร์ซัพ
พลาย 12 Vdc แล้ วปรั บ ไฟให้ ได้ 5 Vdc เพื่ อเป็ น ไฟเลี้ ย ง
สำหรับอุปกรณ์ทั้งหมด ดังรูปที่ 2

สัญญาณอินพุต

หมายเลข 10

หมายเลข 8

หมายเลข 1

หมายเลข 7
หมายเลข 2
หมายเลข 6

หมายเลข 3

หมายเลข 5

หมายเลข 4

หมายเลข 9 หมายเลข 11

รูปที่ 4 ฟังก์ชั่นทำงานของออสซิลโลสโคป
6.2.2 วิธีการใช้งานออสซิลโลสโคปวัดสัญญาณ
การใช้ ง านออสซิ ล โลสโคปนั้ น เราจะต้ อ งนำ
สายสัญญาณที่มีหัวโพรบที่เหมาะสม มาต่อกับช่องสัญญาณ
อินพุต
- หมายเลย 1 การเลือกโหมดในการวัดสัญญาณ ก็
จะมีอยู่ 3 โหมด คือ GND, AC, และ DC ควรตั้งไว้ที่โหมด
AC
- หมายเลข 2 และ 3 ส่วนควบคุมการแสดงสัญญาณ
ตามแนวตั้ง ให้มีขนาดในหน่วย แรงดันต่อขนาดช่อง(V/DIV)
ที่เหมาะสม
- หมายเลข 4 โดยการกดปุ่ ม หมายเลข 5 (ปุ่ ม
Select) ให้กรอบสีฟ้ ามาอยู่ที่หมายเลข 4 คือ ส่ วนควบคุ ม
การแสดงสัญญาณตามแนวนอน ให้มีขนาด ในหน่วย เวลา
ต่อขนาดช่อง (TIME/DIV) ที่เหมาะสม โดยปรับเวลาเพิ่มขึ้น

รูปที่ 2 รายละเอียดการเชื่อมต่ออุปกรณ์

6.2.1 ขั้ น ตอนการตั้ งค่ าใช้ งานอุ ป กรณ์ ฟั งก์ ชั นเจน
เนอร์เรเตอร์
การตั้งค่ารูปคลื่นของสัญญาณโดยที่ กดปุ่ม A บน
คีย์แพด เพื่อตั้งค่ารูปคลื่นดังนี้ แล้วกดปุ่ม 1 เพื่อเลือกเป็น
คลื่นไซน์ หรือกดปุ่ม 2 เพื่อเลือกเป็นคลื่นสี่เหลี ยม หรือกด
ปุ่ม 3 เพื่อเลือกเป็นคลื่นสามเหลี่ยม
การตั้ งค่ าความถี่ โดยที่ กดปุ่ ม B เพื่ อตั้ งค่ าตั วเลข
แล้วกดตัวเลขได้เลย เช่น ต้องการตั้งความถี่ไปที่ 20 kHzให้กด
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ที่ ห มายเลข 7 (ปุ่ ม +) และปรั บ เวลาลดลงที่ ห มายเลข 6
(ปุ่ม -)
- หมายเลข 8 ปุ่ ม (HOLD) กดเพื่ อ ให้ ล็ อ กรู ป คลื่ น
และความถี่ให้อยู่นิ่งเพื่ออ่านค่า ถ้ากดปุ่ม HOLD ค้างไว้เป็น
การเปิด – ปิดความถี่ที่โชว์บนหน้าจอ
- หมายเลข 9 ปุ่ ม โหมดการจั บ สั ญ ญาณ โดยมี
อยู ่ 3 โห ม ด คื อ AUTO (จั บ สั ญ ญ าณ ต ล อด เวล า)
NORMAL (จับสัญญาณเมื่อมีสัญาณเข้ามา) SINGLE (จับ
สัญ ญ าณ เฉพาะซีก บวกหรือ ลบเท่า นั ้น ) โดยกดปุ ่ม
หมายเลข 5 (SELECT) ให้ ก รอบสี ฟ้ ามาอยู่ ที่ ห มายเลข 9
แล้วกดปุ่มหมายเลข 6 และ 7 เพื่อเปลี่ยนโหมด
- หมายเลข 10 ปุ่ ม ปรั บ Level TRIGER โดยกดปุ่ ม
หมายเลข 5 (SELECT) ให้กรอบสีฟ้ามาอยู่ที่หมายเลข 10แล้ว
กดปุ่มหมายเลข 6 และ 7 เพื่อเลื่อนขึ้น – ลง
- หมายเลข 11 ปุ่มรีสตาร์ทเครื่องออสซิลโลสโคป
6.3 ภาพรวมทั้ ง หมดของชุ ด ทดสอบ สั ญ ญ าณด้ ว ย
ออสซิลโลสโคปกับการกำเนิดสัญญาณ

พั ฒ นางานวิ จั ย ต่ อ ไป โดยผู้ วิ จั ย ได้ ท ำการเปรี ย บเที ย บ
ทดสอบความแม่นยำและความเที่ยงตรงในการใช้งานของ
เครื่องกำเนิดสัญ ญาณความถี่ (Function Generator) กับ
เครื่ องรุ่ น Keysight 33500B Series Waveform Generator
และเครื่องออสซิล โลสโคป (Oscilloscope)กับ เครื่ อ งรุ่ น
Tektronix TDS 3052 โ ด ย เ ค รื ่ อ ง ว ั ด ที ่ ไ ด ้ น ำ ม า
เปรีย บเทีย บในครั้งนี้ ได้ผ่า นการปรั บ เทีย บ(Calibrated)
มาแล้ว โดยทำการเก็บข้อมูลการเปรียบเทียบดังนี้
ตารางที่ 1 ข้อ มู ล เปรีย บเที ย บของเครื่อ งกำเนิ ด สัญ ญาณ
ความถี่
เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่
รูปคลื่น

ความถี่ที่ใช้เปรียบเทียบ
1 KHz
10 MHz
คลื่นไซน์
1.006 KHz 10.011 MHz
คลื่นเหลี่ยม
1.006 KHz 10.011 MHz
คลื่นสามเหลีย่ ม 1.006 KHz 10.011 MHz
Keysight 33500B
รูปคลื่น
ความถี่ที่ใช้เปรียบเทียบ
1 KHz
10 MHz
คลื่นไซน์
1.000 KHz 10.000 MHz
คลื่นเหลี่ยม
1.000 KHz 10.000 MHz
คลื่นสามเหลีย่ ม 1.000 KHz 10.000 MHz

หน้าจอแสดงผล

ออสซิลโลสโคป

คีย์แพด
Power Supply
12 Vdc
โมดูล แปลงแรงดัน
DC-DC Step down

ตารางที่ 2 ข้อมูลเปรียบเทียบของเครื่องออสซิลโลสโคป

Arduino nano 3.0

เครื่องออสซิลโลสโคป
รูปคลื่น
ความถี่ที่ใช้วัด
1 KHz
10 MHz
คลื่นไซน์
1.023 KHz 10.008 MHz
คลื่นสี่เหลี่ยม
1.023 KHz 10.008 MHz
คลื่นสามเหลี่ยม 1.023 KHz 10.008 MHz
Tektronix TDS 3052
รูปคลื่น
ความถี่ที่ใช้วัด
1 KHz
10 MHz
คลื่นไซน์
1.000 KHz 10.000 MHz
คลื่นสี่เหลี่ยม
1.000 KHz 10.000 MHz
คลื่นสามเหลี่ยม 1.000 KHz 10.000 MHz

โมดูล กําเนิดสัญญาณ
AD9833

รูปที่ 6 ภาพรวมทั้งหมดของชุดทดสอบ
จากรู ป ที่ 6 เป็ น ภาพรวมทั้ ง หมดของชุ ด เครื่ อ ง
ทดสอบสั ญ ญ าณ ด้ ว ยออสซิ ล โลสโคป กั บการกำเนิ ด
สัญญาณโดยที่มีแหล่งจ่ายไฟ 12 Vdc จ่ายให้กับชุดทดสอบ
โดยมีชุดแปลงแรงดันไฟฟ้าเป็น 5 Vdc เพื่อไปเลี้ยงระบบต่าง
ๆ ให้ทำงานได้แก่ ออสซิลโลสโคป, หน้าจอแสดงผล, บอร์ดอา
ดุยโน่, โมดูลกำเนิดสัญญาณ และแป้นปุ่มกด

7. ผลการทดลอง
ผลการท ดสอบ ชุ ด เครื่ อ งทด สอบ สั ญ ญ าณ ด้ ว ย
ออสซิ ล โลสโคปกั บ การกำเนิ ด สั ญ ญ าณ เพื่ อ ทำการ
ตรวจสอบว่ า เครื่ อ งมื อ วั ด นั้ น สามารถทำงานได้ ต รงตาม
วัต ถุป ระสงค์แ ละใช้เ ป็น แนวทางในการแก้ไ ขปรับ ปรุง
ระบบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมถึงเป็นแนวทางในการ
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จากตารางที่ 1 เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบของเครื่อ ง
ก ำ เ น ิ ด ค ว า ม ถี ่ ใ ห ้ ค ่ า ค ว า ม ถี ่ ทั ้ ง ร ู ป ค ลื ่ น ไ ซ น ์ ,
คลื่นสี่เหลี่ยม และคลื่นสามเหลี่ยมเท่ากับ 1.006 KHz และ
10.011 MHz ตามลำดับ และเครื่องกำเนิดความถี่Keysight
33500B ทั้ งสามรูป คลื่น วัด ค่าได้ เท่ ากั บ 1.000 KHz และ
10.000 MHz ซึ่ งได้ ก ำหนดให้ เครื่อ งสร้า งความถี ่ 1 KHz
และ 10 MHz ทั้งสองเครื่อง ซึ่งจะเห็นได้ว่าเครื่องกำเนิด
ความถี่ส ร้า งความถี่ม ากกว่า อยู่ที่ 0.006 KHz และ 0.011
MHz ซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดเท่ากับ - 0.06 %
และ - 0.11 % ตามลำดับ
จากตารางที่ 2 เป็ นข้ อมู ลการเปรี ยบเที ยบของเครื่ อ ง
ออสซิ ลโลสโคป โดยที่ ชุ ด วั ด สั ญ ญาณออสซิ ล โลสโคปวัด
ค่า ความถี ่ทั ้ง รูป คลื ่น ไซน์ , คลื ่น สี ่เ ห ลี ่ย ม และคลื ่น
สามเหลี่ย มได้ที่ค วามถี่ 1 KHz และ 10 MHz ได้เ ท่า กับ
1.023 KHz และ 10.008 MHz ตามลำดับ และเครื ่อ ง
ออสซิล โลสโคป Tektronix TDS 3052 วัด ค่า ความถี่ ทั้ง
สามรูป คลื่น ได้ 1.000 KHz และ 10.000 MHz ซึ่งจะเห็น
ได้ว ่า เค รื ่อ งออส ซิล โล ส โค ป วัด ค วาม ถี ่ไ ด้ม ากกว่า
อยู่ที่ 0.023 KHz และ 0.008 MHz ซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความ
ผิดพลาดเท่ากับ - 0.23 % และ - 0.08 % ตามลำดับ

รูปที่ 8 การเปรียบเทียบเครื่องวัดสัญญาณออสซิลโลสโคป

8. สรุปผลการดำเนินโครงงาน
การทำงานของชุด เครื ่ อ งทดสอบสั ญ ญ าณ ด้ ว ย
ออสซิ ล โลสโคปกั บ การกำเนิด สัญ ญาณนั้น ในส่ ว นของ
เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่ (Function Generator) สามารถ
สร้ างรู ปคลื่ นไซน์ คลื่ นสี่ เหลี่ ยม และคลื่ นสามเหลี่ ยมสร้ าง
ความถี่ ได้ สู งสุ ด 12.5 MHz ในส่ วนของเครื่ อ งวั ด สั ญ ญาณ
ออสซิลโลสโคปวัดสัญญาณที่ให้ความถูกต้องของสัญญาณ
12 bit วั ด แรงดั น สู งสุ ด ได้ 50 V (Peak to Peak) โดยมี
แบนด์ วิ ด ท์ แ บบอะนาล็ อ ก 0 - 200 kHz และมี ค วาม
ต้านทานอิน พุต 1 MΩ และเมื่อทดสอบความถูก ต้องและ
ความแม่ น ตรงของการวั ด สั ญ ญาณมี เ ปอร์ เซ็ น ต์ ค วาม
ผิดพลาดอยู่ที่ - 0.11 % และ – 0.23 % ตามลำดับ แสดง
ให้ เห็ น ว่ า มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ และสามารถทำงานได้ ต าม
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนของผู้ที่กำลัง
ศึกษา
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การออกแบบและสร้างเครื่องเก็บเกี่ยวน้ำตาลโตนดอัตโนมัติ
Development of automatic harvester for palmyrah palm juice
ราเชณ คณะนา
Rachen Kanahna
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Department of Electrical Technology, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Petchaburi Rajabhat University
Email: rachain2012@gmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ นำเสนอการออกแบบและพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวน้ำตาลโตนดอัตโนมัติ สำหรับการแก้ปัญหาด้านการ
ขาดแคลนเกษตรกรทำน้ำตาลโตนดในปัจจุบัน โดยใช้แนวความคิดแบบผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาเดิมและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ การทำงานแบ่งเป็น 2 ระบบ คือ ระบบบีบนวดงวงตาลเพื่อให้เกิดการไหลของน้ำตาล และระบบการลำเลียงผลผลิต
น้ำตาลโตนดของการเก็บเกี่ยว ผลการทดสอบคุณสมบัติและประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องเก็บเกี่ยว พบว่า มีความเสถียร
ในการทำงาน ระบบสามารถทำงานได้โดยไม่มีความผิดพลาดและมีความแม่นยำ ผลการทดสอบด้านเวลาในการทำงานของ
เครื่อง พบว่า มีความเร็วในการทำงานบีบนวดงวงตาลเร็วกว่าการทำงานด้วยคน 47 วินาที ผลทดสอบสภาพงวงตาลหลังผ่าน
การบีบนวดด้วยคนและเครื่อง มีผลไม่แตกต่างกันมากนัก โดยที่การนวดจากเกษตรกรจะเกิดการไหลของน้ำตาลได้เร็วกว่า
เล็กน้อย
คำสำคัญ : น้ำตาลโตนด, การเก็บเกี่ยวแบบอัตโนมัติ, เครื่องอัตโนมัติ

Abstract
This paper presents the design and development of automatic harvester palmyrah palm juice to
solve the problem of shortage of palmyrah palm juice farmers today using the combination of traditional
wisdom and modern technology. The working process of the palm juice harvesting machine is divided into
2 systems which are the squeezing system for the palm juice flow and the system of harvesting palm juice
products. The test results of the device and the performance of the machine in case of the stability of the
system and equipment shows that the system can operate without error and with accuracy. In terms of the
working time, the speed of squeezing is 47 seconds faster than the manual operation. The test results of
the inner surface after squeezing by the humans and the machine shows that there are not much different.
The squeezing by the farmers will cause the flow of juice a little quicker than the machine.
Keywords : Palmyrah palm juice, Automatic harvester, Automatic machine
ดังกล่าวได้มีงานวิจั ย การออกแบบและสร้ างลิฟ ท์ส ำหรั บ ขึ้ น
ตาลโตนดเพื ่ อ ให้ ก ารขึ ้ น ตาลโตนดทำได้ ง ่ า ยและปลอดภั ย
มากกว่าการปีนด้วยพะองแบบมือเปล่า โดยใช้เวลาขึ้นและลง
ประมาณ 2 นาที [1] แต่ก็ยังมีขนาดใหญ่ทำให้ยากต่อการติดตั้ง
การนำเสนอเครื่องเก็บเกี่ยวน้ำตาลโตนดแบบอัตโนมัติ จึง
เป็ น แนวหนึ ่ ง ในการแก้ ไ ขปั ญ หาที ่ ผ ู ้ ว ิ จ ั ย นำเสนอ โดยใช้
แนวความคิ ด แบบผสมผสานระหว่ า งภู ม ิ ป ั ญ ญาเดิ ม และ

1. บทนำ
ปั ญ หาด้ า นการขาดแคลนเกษตรกรทำน้ ำ ตาลโตนดใน
ปัจจุบันของประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่เขตภาคกลาง เช่น
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สาเหตุมาจาก
ทายาทเกษตรกรไม่สานต่องานทำน้ำตาลโตนด เนื่องจากมีความ
อันตรายจากการทำงานบนที่สูงและมีความเหน็ดเหนื่อย ถึง แม้
ผลผลิตน้ำตาลในปัจจุบัน จะมีราคาสูงมากก็ตาม ด้วยปัญหา
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เทคโนโลยี สมัย ใหม่ เพื ่ อ ให้ เ กิ ดการพั ฒ นากระบวนการผลิต
น้ำตาลโตนด แบบไม่ใ ห้เกิดการทำลายและเกิดความยั่งยืนใน
การพัฒนากระบวนการเก็บเกี่ยวน้ำตาลต่อไปในอนาคต

2.2 การติดตั้งและควบคุมการทำงานเครื่องเก็บเกี่ยวน้ำตาล
โตนดอัตโนมัติ
กระบวนการทำงานของเครื ่ อ งเก็ บ เกี ่ ย วน้ ำ ตาลโตนด
อัตโนมัติ ได้ออกแบบให้เลียนแบบวิธีการเก็บเกี่ยวแบบดั้งเดิม
ของเกษตรกร ซึ่งสามารถแบ่งการทำงาน ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1. การติดตั้ง
การติดตั้งเครื่องเก็บเกี่ยวน้ำตาลโตนดอัตโนมัติ เริ่มต้นด้วย
การติดตั้งโดยเกษตรกรผู้มีความชำนาญในการขึ้ นตาลอยู่แล้ว
โดยสามารถเลือกงวงตาลที่มีอายุและขนาดเหมาะสม
2. การทำงานบีบนวดงวงตาลแบบอัตโนมัติ
หลังจากมีการติดตั้งเครื่องเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้ว เครื่องจะ
เริ่มทำงานบีบนวดแบบอัตโนมัติ แทนการบีบนวดของเกษตรกร
ด้วยขนาดของแรงกดและวิธีปกติของเกษตรกร โดยจากการ
เที ย บแรงกดในการบี บ ไม้ ค าบของเกษตร มี ค ่ า เฉลี ่ ย 9.66
กิโลกรัม (วัดจากเครื่องวัดแรงกด)
3. การเก็บผลผลิตน้ำตาลโตนด
การเก็บเกี่ยวผลผลิตทำได้โดยการกดปุ่มควบคุม ที่ติดตั้งอยู่
บริ เ วณโคนต้ น หลั งจากนั ้ น กระบอกที ่ ร องน้ ำ ตาลโตนด จะ
เคลื่อนที่ลงมาด้านล่าง ให้เกษตรกรสามารถเก็บผลผลิตน้ำตาล
โตนดได้ทันที

2. ทฤษฎีและหลักการทำงาน
ในส่วนนี้ นำเสนอทฤษฏีการเก็บเกี่ยวน้ำตาลจากต้นตาลตัวผู้
เนื่องจากมีความเหมาะสมกับเครื่องเก็บเกี่ยวที่ได้ออกแบบ
2.1 วิธีเก็บน้ำตาลสดจากต้นตาลตัวผู้ด้วยวิธีแบบเดิม
ต้นตาลที่เหมาะสมในการเก็บน้ำตาลสด คือ หลังจากที่ออก
งวงยาวประมาณ 50 เซนติเมตร [2] ดอกบานพอประมาณโดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 1) ให้รวบงวงตาลเข้าหากัน ใช้ไม้คาบตาลบีบงวง
ตาล วันเว้นวัน ทำติดต่อกันประมาณ 3-4 ครั้ง 2) ปาดที่ปลาย
งวงตาลเข้ามาที่ระยะ 6-7 เซนติเมตร 3) ใส่กระบอกแช่น้ำทิ้งไว้
ประมาณ 1 คืน 4) วันรุ่งขึ้นเทน้ำในกระบอกออกแล้วผึ่งทิ้งไว้
1 คื น 5) ทดลองปาดตาลโดยทำในตอนเช้ า ถ้ า มี น ้ ำ ไหลซึ ม
ออกมาไม่หยุดถือว่าใช้ได้ [3] โดยใช้กระบอกน้ำตาลสดซึ่ งทำ
จากกระบอกไม้ไผ่ ใส่ไม้พยอมหรือไม้เคี่ยม ที่ตัดเป็นชิ้น ๆ ขนาด
3-5 กรัม [4] แขวนรองรับน้ำตาลที่ไหลซึมออกจากงวงตาลนั้น
แต่ถ้าปาดแล้วรอยแผลไม่มีน้ำไหลก็ใช้ไม่ได้ โดยไม้เคี่ยมหรือไม้
พยอมจะช่วยป้องกันและยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์
ไม่ให้น้ำตาลบูด [5]
1

2

รูปที่ 1 การติดตั้งและควบคุมการทำงานเครื่องเก็บเกี่ยวน้ำตาลโตนด
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Clock
RTC DS1302

Load Cell

Hx711
Module

Motor
Driver

Motor เลื่อน
ตาแหน่งบีบนวด

Relay
ับเคลื่อน
แรงบีบ

Actuator
บีบนวด

Arduino Nano
V.3

Regulator
DC 5 V

Battery (Lithium iron phosphate) 12 V, 6 A

รูปที่ 2 ไดอะแกรมการทำงานของวงจรควบคุม

3. อุปกรณ์และการควบคุม

Arduino Nano v3.0

3.1 ส่วนประกอบระบบควบคุมเครื่องเก็บเกี่ยวน้ำตาลโตนด
อัตโนมัติ
การทำงานส่วนการบีบนวดงวงตาลจะมีการทำงานแบบ
อัตโนมัติ โดยเริ่มต้นจาก เกษตรกรทำการติดตั้งเครื่องเก็บเกี่ยว
เข้ากับงวงตาลที่ต้องการเก็บเกี่ยวน้ำตาลโตนด ระบบควบคุมจะ
สั่งการให้หัวกด (Actuator) เลื่อนไปยังตำแหน่งแรกที่กำหนดไว้
หลังจากนั้น หัวกด ซึ่งมีผิวสัมผัสกับงวงตาล ยาว 4 เซนติเมตร
จะเคลื่อนที่ลงมาบีบอัดลงไปที่งวงตาล โดยมีการกำหนดแรงกด
ไว้ที่ 9.66 กิโลกรัม ซึ่งเป็นค่าเทียบเคียงจากการบีบจริงโดยไม้
คาบของเกษตรกร ต่อจากนั้น เซ็นเซอร์วัดแรงกด ซึ่งทำหน้าที่
เป็นตัวตรวจจับน้ำหนัก โดยเมื่อได้ค่าตามที่กำหนดแล้ว หัวกด
จะถูกยกขึ้นและเลื่อนไปยังตำแหน่งถัดไปและจะมีการทำงาน
ซ้ำเป็นลูป จนกระทั่งมีการบีบนวดถึงบริเวณส่วนปลายของงวง
ตาล หัวกดจะยกตัวขึ้นแล้วเลื่อนมาหยุดรอเพื่อการทำงานใน
เวลาถัดไป โดยมีไดอะแกรมการทำงานของระบบและวงจรใช้
งานจริง แสดงดังรูปที่ 2 และรูปที่ 3 ตามลำดับ
3.2 การลำเลียงผลผลิตน้ำตาลโตนด
สำหรับการทำงานของการลำเลียงผลผลิตน้ำตาลโตนด จาก
บนต้นตาลลงสู่ภาคพื้นดินมีการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ มีลำดับ
ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้
1. เกษตรกร กดปุ่มควบคุมที่ติดตั้งอยู่บริเวณโคนต้นตาล
2. กระบอกน้ำตาลโตนดที่สะสมน้ำตาลตลอดทั้งคื น จะ
เคลื่อนที่ลงมายังโคนต้นตาล
3. เกษตรกรสามารถหยิบกระบอกผลผลิตน้ำตาลได้ทันที
โดยในรูปที่ 4 จะแสดงส่วนประกอบของระบบลำเลี ย ง
ผลผลิตนำตาลโตนด

Relay
Motor Driver
Load cell read
sensor HX711

Regulator 5 V

Clock Module RTC DS1302

รูปที่ 3 อุปกรณ์ระบบควบคุม

กระบอกรองน้าตาล

กล่องควบคุม

ลูกรอก
ุดมอเตอร์ ับสาย านลูกรอก

รูปที่ 4 ระบบลำเลียงผลผลิตน้ำตาลโตนด
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9 cm.

16 cm.

29.5 cm.

(ก)

(ข)

(ค)

รูปที่ 5 เครื่องเก็บเกี่ยวน้ำตาลโตนดอัตโนมัติ (ก) ขนาดด้านหน้า (ข) ขนาดด้านหลัง (ค) การติดตั้งงวงตาล
อุ ป กรณ์ ส ่ ว นของการลำเลี ย งกระบอกผลผลิ ต น้ ำ ตาล
ประกอบด้วย 1) สวิตซ์ควบคุม 2) ชุดมอเตอร์ขับลูกรอก 3) ชุด
สายพานและลูกรอก 4) อุปกรณ์จับยึดกระบอกน้ำตาลโตนด
3.3 ส่วนประกอบโครงสร้าง
ขนาดของเครื่องเก็บเกี่ยวน้ำตาลโตนดอัตโนมัติ ส่วนของ
การบีบนวดงวงตาลแสดงดัง รูปที่ 5
ตัวเครื่องเก็บเกี่ยว ออกแบบโดยใช้วัสดุที่ทำมาจาก ไม้ อะครีรคิ
และอะลูมิเนียม เนื่องจากการใช้งานจะอยู่ภายนอกซึ่งอาจจะ
ต้องสัมผัสกับน้ำ และอาจจะก่อให้เกิดสนิมได้ โดยส่วนการ
นวดสำหรับติดตั้งทำงานด้านบนต้นตาลทั้งหมดมีน้ำหนัก 6.3
กิโลกรัม

หัวกด
1

3

2

งวงตาล

รูปที่ 6 กระบวนการทำงานการบีบนวดงวงตาล
ผลของการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานด้านการใช้เวลา
มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1

4. ผลการวิจัย

ตารางที่ 1
อัตโนมัติ
ลำดับ
1
2
3

4.1 ผลทดสอบด้านเวลาในการทำงาน
ขั้นตอนการทดสอบการบีบนวดงวงตาล ออกแบบให้มีการ
ทำงานเหมือนกับการบีบนวดของเกษตรกร โดยมีรายละเอียด
ของกระบวนการทำงานแสดงดังรูปที่ 6 กล่าวคือ ขั้นตอนที่ 1
เมื ่ อ เครื ่อ งเก็บ เกี ่ ยวเริ ่ มทำงาน หั ว กดจะเคลื่ อ นที ่ล งไปกด
บริ เ วณส่ ว นโคนของงวงตาล ด้ ว ยแรงกดที ่ ม ี น ้ ำ หนั ก 9.66
กิโลกรัม ขั้นตอนที่ 2 หัวกดจะเคลื่อนที่ยกขึ้นเป็นระยะทาง 1.5
เซ็นติเมตร และขั้นตอนที่ 3 หัวกดจะเคลื่อนที่ไปด้านปลายของ
งวงตาลเป็นระยะทาง 4 เซ็นติเมตร ซึ่งครบวงจรการทำงานใน
1 รอบการทำงาน หลังจากนั้นจะทำซ้ำไปอีก 5 ครั้ง ถือเป็นการ
เสร็จสิ้นกระบวนการบีบนวดงวงตาล จากนั้นส่วนหัวกดจะถูก
ยกขึ้นและเคลื่อนที่กลับมายังตำแหน่งเริ่มต้นที่ส่วนโคนของงวง
ตาลเพื่อรอรอบการทำงานในครั้งต่อไป

เวลาในการทำงานของเครื่องเก็บเกี่ยวน้ำตาลโตนด
การทำงาน
หัวกดเคลื่อนทีบ่ ีบนวดงวงตาล
หัวกดเคลื่อนที่ยกขึ้น 1.5 ซม.
หัวกดเคลื่อนทีไ่ ปทางส่วนปลาย
งวงตาล 4 ซม.

เวลาเฉลี่ย
4.55 วินาที
1.48 วินาที
2.18 วินาที

ตารางที่ 1 แสดงผลด้านเวลาในกระบวนการทำงานในแต่
ละขั ้ น ตอนของการบี บนวดงวงตาล โดยทำการทดสอบการ
ทำงานจำนวน 10 ครั้ง พบว่า ขั้นตอนที่ 1 หัวกดเคลื่อนที่ลง
เพื่อบีบนวดงวงตาล ใช้เวลาเฉลี่ย 4.55 วินาที ส่วนขั้นตอนที่ 2
หัวบีบนวดยกขึ้น ใช้เวลาเฉลี่ย 1.48 วินาที และขั้นตอน ที่ 3
หัวกดเคลื่อนที่ไปทางส่วนปลายงวงตาล ใช้เวลาเฉลี่ย 2.18
วินาที โดยระยะเวลาเฉลี่ยในการทำงานรวมทั้งกระบวนการ
เท่ากับ 1.13 นาที ซึ่งใช้เมื่อเทียบกับการบีบนวดด้วยวิธีไม้
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คาบของเกษตรกร ซึ่งมีเวลาเฉลี่ยในการนวดสำหรับ 1 งวงตาล
เท่ากับ 2 นาที ดังนั้นการบีบนวดด้วยเครื่องเก็บเกี่ยว สามารถ
ทำงานได้เร็วกว่า การบีบนวดด้วยมือเท่ากับ 47 วินาที
4.2 ผลสภา งวงตาลที่ผ่านการบีบนวด
การพิจารณาสภาพผิวงวงตาลจะบ่งบอกน้ำหนักที่มีความ
เหมาะสมในการบีบนวด เพื่อให้เกิดน้ำตาลและอายุที่สามารถ
เก็บเกี่ยวได้ โดยการวิเคราะห์จะพิจารณาสภาพผิวของงวงตาล
ที่ผ่านการบีบนวดจากเกษตรกรผู้ชำนาญเป็นหลักในการอ้างอิง
ทั้งนี้หากใช้แรงบีบมากเกินไปจะทำให้งวงตาลแตกเสียหายไม่
สามารถใช้เก็บเกี่ยวน้ำตาลได้อีก ในทางตรงกันข้ามหากใช้แรง
กดในการบี บ นวดน้ อ ยเกิ น ไปก็ จะทำให้ ไม่ เกิ ด การไหลของ
น้ ำ ตาลโตนดจากส่ ว นปลายของงวงตาล โดยเมื ่ อ เสร็ จ สิ้ น
กระบวนการบีบนวด จะปาดส่วนปลายในลักษณะเฉียง ตรง
ตำแหน่งนับจากส่วนปลายเข้ามา 6 เซนติเมตร

เกษตรกรและเครื่องเก็บเกี่ยว พบว่าเครื่องสามารถทำงานได้เร็ว
กว่ า 47 วิ น าที นอกจากนี ้ ผลที ่ ได้ จ ากการบีบ นวดงวงตาล
เพื่อให้เกิดน้ำตาลโตนด พบว่า ทั้งสองวิธีมีความแตกต่างกันไม่
มากนัก โดยสามารถเก็บเกี่ยวน้ำตาลโตนดได้ทั้งสองวิธี ซึ่ง
วิธีการนวดจากเกษตรกรผู้ชำนาญ จะเกิดน้ำตาลได้เร็วกว่า โดย
สังเกตจากน้ำตาลโตนดที่ซึมออกมาที่ปลายงวงตาลหลังสิ้นสุด
การบีบนวดงวงตาล
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ตารางที่ 2 สภาพพื้นผิวเนื้อด้านในงวงตาลที่ผ่านการบีบนวด
ลำดับ ลักษณะภายในเนื้องวงตาลที่ผ่านการบีบนวด
เกษตรกรเ ี่ยว าญ
เครื่องเก็บเกี่ยว
1

2

3

ตารางที ่ 2 แสดงผลทางกายภาพของเนื ้ อ งวงตาลใน
ตำแหน่งปาดตาลเพื่อให้เกิดการไหลออกของน้ำตาลโตนด เมื่อ
พิจารณาสภาพเนื้อพื้นผิวของงวงในการทดสอบ งวงที่ 1 และ 3
สังเกตได้ว่า การบีบนวดโดยไม้คาบตามวิธีเดิมของเกษตรกร จะ
มีความช้ำมากกว่าการบีบโดยใช้เครื่องเก็บเกี่ยว แต่ผลโดยรวม
ที่ได้จากทั้งสองวิธี มีลักษณะที่ไม่แตกต่างมากนัก และงวงตาล
ไม่เกิดความเสียหายจากการบีบนวด

5. บทสรุป
จากผลการทดสอบสามารถสรุ ป ได้ ว ่ า เครื ่ อ งเก็ บ เกี ่ ย ว
น้ำตาลโตนดอัตโนมัติ มีการทำงานในส่วนการควบคุม การ
ตรวจจับ และการเคลื่อนที่ สามารถทำงานได้โดยไม่มีความ
ผิดพลาด เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการทำงานระหว่าง
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การศึกษาเปรียบเทียบการทำงานของอินเวอร์เตอร์ 5 ระดับ ระหว่าง
ฟลายอิ้งคาปาซิเตอร์และไดโอดแคลมป์ ด้วยเทคนิคพีดับบลิวเอ็ม
ชนิดแคเรียร์หลายระดับที่มีลักษณะแคเรียร์ซอ้ นกัน (COPWM)
A Comparative Study of Five-level Inverter Between Flying-capacitor
and Diode-clamped Inverter with Multi-Carrier in Sinusoidal Pulse
Width Modulation Carrier Overlapping (COPWM)
สถิตย์พร เกตุสกุล
Satitporn Ketsakoon
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Department of Industrial Technology, Faculty of Industrial Technology, Thepsatri Rajabhat University
Email: satitporn123g@gmail.com

บทคัดย่อ
บทความนี้นำเสนอการศึกษาเปรียบเทียบอินเวอร์เตอร์ 5 ระดับระหว่างฟลายอิ้งคาปาซิเตอร์และไดโอดแคลมป์
ด้วยเทคนิคพีดับบลิวเอ็ม ชนิดแคเรียร์หลายระดับที่มีลักษณะแคเรียร์ซ้อนกัน (COPWM) ในสภาวะขณะจ่ายโหลดขนาด 3.2
kVA ตัวประกอบกำลัง 0.8 ล้าหลัง ซึ่งการทดสอบจะดำเนินการจำลองและสร้างแบบจำลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดย
อินเวอร์เตอร์ทั้ง 2 ชนิด จะทำงานที่พารามิเตอร์เดี ยวกัน คือ แรงดันดีซีลิ้งค์ 400 V ความถี่สัญญาณสวิตช์กำลัง 3 kHz ที่
อัตราส่วนความถี่แคเรียร์ต่อสัญญาณมูลฐาน 60 ผลที่ได้จากการเปรียบเทียบนำมาคำนวณและแสดงค่าผลรวมแรงดันฮาร์มอ
นิกส์ (THDv) ผลรวมกระแสฮาร์มอนิกส์ (THDi) และผลการรักษาระดับพลังงานที่ตัวเก็บประจุของอินเวอร์เตอร์ ผลที่ได้จาก
การศึกษาทำให้ทราบว่าเทคนิคการพีดับบลิวเอ็มที่นำเสนอมีข้อจำกัด หากทำงานที่ค่ามอดูเลตสูงในช่วง 0.7 < ma < 1.0
เทคนิคการพีดับบลิวเอ็ม COPWM สามารถทำงานได้เทียบเท่ากับเทคนิค IPDPWM (เทคนิคการพีดับบลิวเอ็มที่ดีที่สุดจาก
งานวิจัยก่อนหน้า) ประสิทธิภาพ 90% และสามารถทำงานได้กับอินเวอร์เตอร์ได้ทั้ง 2 ชนิด โดยจะต้องมีเทคนิคเพิ่มเติมในการ
รักษาระดับพลังงานที่ตัวเก็บประจุ
คำสำคัญ : อินเวอร์เตอร์ 5 ระดับ, ฟลายอิ้งคาปาซิเตอร์, ไดโอดแคลมป์, แคเรียร์ซ้อนกัน

Abstract
This paper presents a comparative study of five-level Inverter between flying-capacitor and diodeclamped inverter with multi-carrier in sinusoidal pulse width modulation carrier overlapping (COPWM). In a
3.2 kVA load condition at a power factor of 0.8 lagging and in operating conditions at 400 V DC-link, the
switching frequency of 3 kHz, the frequency ratio of 60. The simulation results are interested in the total
harmonic distortion percentage of the voltage (THDv), percentage total harmonic distortion of current (THDi)
and the effect of maintaining the energy level at the capacitor of the inverter. From the simulation results,
it is known that the PWM technique presented is limited if working at high modulation values in the range
of 0.7 < ma <1.0. COPWM technique can work as well as IPDPWM technique (the best from previous research
results) The efficiency is close to 90% and can work with both types of inverters, requiring additional
techniques to maintain power at capacitors.
Keywords : Five-level inverter, Flying-capacitor, Diode-clamped, Carrier overlapping pulse width modulation
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modulation) ในสภาวะขณะจ่ายโหลดขนาด 3.2 kVA ตัว
ประกอบกำลัง 0.8 ล้าหลัง ด้วยโปรแกรมจำลองทางไฟฟ้า
ของอินเวอร์เตอร์ทั้ง 2 ชนิด คือ อินเวอร์เตอร์ 5 ระดับ
ระหว่าง DCI และ FCI โดยผลการทดสอบ THDv และ THDi
(Total harmonics distortion of current) แ ล ะ
ผลการรักษาระดับพลังงานที่ตัวเก็บประจุของอินเวอร์เตอร์

1. บทนำ
ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการประยุกต์ใช้พลังงานจากเซลล์
แสงอาทิ ต ย์ ม ี ใ ช้ อ ย่ า งแพร่ ห ลายเพิ ่ ม ขึ ้ น ซึ ่ ง อุ ป กรณ์
อิ น เวอร์ เ ตอร์ มี บทบาทสำคั ญในการถู ก นำมาใช้งานเพื่อ
แปลงไฟฟ้ า กระแสตรงไปเป็ น ไฟฟ้ า กระแสสลั บ รู ป ที ่ 1
ปัจจุบันเทคโนโลยี อิ นเวอร์เตอร์ หลายระดับมีการศึ ก ษา
สมรรถนะด้ า นการนำมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ั บ อุ ป กรณ์ ขั บ
กระแสสลับกำลังสูงในอุตสาหกรรมเพื่อทำหน้าที่แทนวงจร
ขั บ กระแสสลั บ แบบ 2 ระดั บ ด้ ว ยคุ ณ สมบั ต ิ ท ี ่ ด ี ห ลาย
ประการ ทำให้ได้รับความสนใจศึกษาและวิจัยมีด้วยกัน 3
ชนิด คือ DCI (Diode clamped inverter) CMI (Cascade
multi-cell inverter) หรือ HBC (H-Bridge cell) และ FCI
(Flying capacitor inverter) ซึ่ง Manasa S. [1] ได้ทำการ
ออกแบบและการจำลองอินเวอร์เตอร์หลายระดับชนิด CMI
เป็นการเปรียบเทียบระหว่างอินเวอร์เตอร์ 5 ระดับ และ
อินเวอร์เตอร์ชนิดเดียวกันที่ 7 ระดับด้วยการจำลองผลโดย
โ ป ร แ ก ร ม ค อ ม พ ิ ว เ ต อ ร ์ THDv (Total harmonics
distortion of voltage) จะแปรผั นตามจำนวนระดั บ ของ
แรงดันทางด้านออก ต่อมา Anil D. Matkar [2] ทำการศึกษา
เปรี ย บเที ย บเทคนิ ค PWM (Plus width modulation)
สำหรับอินเวอร์เตอร์หลายระดับชนิด DCI เป็นการจำลอง
โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เทคนิค PWM ที่นำมาใช้จำลอง
แบ่งเป็น SPWM (Sinusoidal PWM) และ SVPWM (Space
Vector PWM) เปรี ย บเที ย บเทคนิ ค การควบคุ ม บน
อินเวอร์เตอร์ 5 ระดับชนิด DCI
จากงานวิ จ ั ย ข้ า งต้ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การศึ ก ษาวิ จั ย
เกี่ยวกับอินเวอร์เตอร์หลายระดับกันอย่างต่อเนื่อง และเนื่อง
ด้ ว ยอิ น เวอร์ เ ตอร์ ป ระเภทดั งกล่ า วมี จำนวนสวิ ตช์ ก ำลัง
จำนวนมากทำให้ความซับซ้อนในการควบคุมมีมากตามไป
ด้วย เทคนิคการ PWM จึงถูกนำมาประยุกต์ทดสอบร่วมกับ
อินเวอร์เตอร์หลายระดับและศึกษาวิจัยกันอย่างแพร่หลาย
โดย S.Narendiran [3] ได้ทำการศึกษาอินเวอร์เตอร์หลาย
ระดั บ โดยการนำเทคนิ ค MCPWM (Multi-carrier pulse
width modulation) มาทำการทดสอบและเปรียบเทียบผล
ก า ร ศ ึ ก ษ า ด ้ ว ย เ ท ค น ิ ค POD (Phase opposition
disposition), APOD (Alternate phase opposition
disposition) และแบบ CO (Carrier overlapping) โดยทำ
การทดสอบที่ค่ามอดูเลตต่างๆ ผลที่ได้ทราบว่าเทคนิค CO
ให้ผลของความเพี้ยนของแรงดันต่ำกว่าเทคนิคอื่นในช่วงการ
มอดูเลตสูงเท่านั้น
ในการวิ จ ั ย ครั ้ ง นี ้ ม ุ ่ ง เน้ น การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บ
อินเวอร์เตอร์ 5 ระดับระหว่าง DCI และ FCI ด้วยเทคนิค
COPWM (Carrier overlapping plus width

Solar cells
Solar cells
Solar cells
Solar cells

Multi-level
Inverter

Load

COPWM
techniques

รูปที่ 1 ไดอะแกรมการทำงานโดยรวม

2. โครงสร้างของอินเวอร์เตอร์
โครงสร้างของอินเวอร์เตอร์หลายระดับไดโอดแคลมป์
หรือเรียกว่า นิวทรัลพอยท์อินเวอร์เตอร์ แสดงดังรูปที่ 2(ก)
ซึ่งจะมีส่วนประกอบหลักด้วยกัน 2 ส่วน คือ ตัวเก็บประจุ
ไดโอด และอุปกรณ์สวิตช์กำลัง โดยตัวเก็บประจุวงนอกสุด
เรียกว่า คอมมอนดีซีลิ้งเป็นตัวสะสมพลังงาน ซึ่งตัวเก็บ
ประจุจะประกอบด้วยกัน 4 ตัว หรือ 4 ระดับแรงดัน โดย
แรงดั น ที ่ได้ ใ นแต่ละระดั บทางด้า นออกจะเกิดจากเลือก
รูปแบบการสวิตช์โดยกำหนดทิศทางการไหลของกระแสด้วย
ไดโอดแคลมป์ ซึ่ งแรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุแต่ละตัว
คือ 1E
โครงสร้างของอินเวอร์เตอร์หลายระดับชนิดฟลายอิ้งคา
ปาซิเตอร์ หรือเรียกว่า คาปาซิเตอร์แคลมป์ แสดงดังรูปที่ 2
(ข) ซึ่งจะมีส่วนประกอบหลักด้วยกัน 2 ส่วน คือ ตัวเก็บ
ประจุ และอุปกรณ์สวิตช์กำลัง โดยตัวเก็บประจุวงนอกสุด
เรียกว่า คอมมอนดีซีลิ้งเป็นตัวสะสมพลังงาน ขณะที่ตัวเก็บ
ประจุตัวอื่นๆ เรียกว่า ตัวเก็บประจุฟลายอิ้งค์ เป็นตัวสร้าง
แรงดันระดับต่างกัน โดยแรงดันที่ได้ในแต่ละระดับ เกิดจาก
ผลรวมของแรงดันที่ตกคร่อมที่ตัวเก็บประจุฟลายอิ้งค์แต่ละ
ตัว ที่ต่ออนุกรมกันตามสถานะการสวิตช์ นั้น ซึ่งแรงดันที่ตก
คร่อมตัวเก็บประจุ ฟลายอิ้งค์ในแต่ละตัว คือ 1E เช่นกัน
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เทคนิคพีดับบลิวเอ็มสำหรับอินเวอร์เตอร์หลายระดับนั้น
สามารถทำได้ โดยอาศั ย พื ้ น ฐานการสร้ า งสั ญ ญาณพี
ดั บ บลิ ว เอ็ ม ของวงจรขั บ แบบ 2 ระดั บ เพี ย งแต่ จ ะเพิ่ ม
จำนวนของแคเรียร์ขึ้นตามจำนวนของสวิตช์กำลัง สำหรับใน
อินเวอร์เตอร์ 5 ระดับ จะใช้สวิตช์กำลังจำนวน 4 ตัว จึงใช้
สัญญาณแคเรียร์จำนวน 4 แคเรียร์ ในการมอดูเลตเพื่อสร้าง
สัญญาณเกตในรูปที่ 3 ซึ่งเป็นตัวอย่างการสร้างสัญญาณเกต
ของเทคนิคการพีดับบลิวเอ็มแบบเลื่อนระดับหลายแคเรียร์ที่
ใช้ในการศึกษาและเปรียบเทียบสมการที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค
การพีดับบลิวเอ็ม
จากข้างต้นความถี่ การสวิตช์ข องอิ นเวอร์เตอร์ส ่ งผล
โดยตรงต่อการปรากฏของประมาณฮาร์มอนิกส์ในแรงดัน
ด้านออกของอินเวอร์เตอร์โดยจะปรากฏขึ้นรอบๆ mf
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(ก) ไดโอดแคลมป์ (DCI) (ข) ฟลายอิ้งคาปาซิเตอร์ (FCI)
รูปที่ 2 อินเวอร์เตอร์ 5 ระดับ 1 กิ่ง
แรงดันด้านออกของอินเวอร์ทั้ง 2 ชนิดมีลักษณะทาง
โครงสร้างที่คล้ายกันคือมีดีซีลิ้งให้ต่อใช้งาน และมีวิธีการ
สร้างแรงดันด้านออกของอินเวอร์เตอร์โดยเกิดจากผลรวม
ของแรงดันที่ตกคร่อมที่ตัวเก็บประจุแต่ละตัว ที่ต่ออนุกรม
กันตามสถานะการสวิตช์ ซึ่งแรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุ
ในแต่ละตัวคือ 1E โดยอินเวอร์เตอร์ที่ศึกษาในบทความนี้
เป็นอินเวอร์เตอร์ประเภท 5 ระดับ (m = 5) ในแต่ละแบบ
จะใช้ อ ุ ป กรณ์ ใ นการสร้ า งแบบจำลองหรื อ การสร้ า ง
อินเวอร์เตอร์ดังกล่าวไม่เท่ากัน ซึ่งจำเป็นต้องนำข้อจำกัด
ดั ง กล่ า วเข้ า ร่ ว มกั น พิ จ ารณาประกอบในการศึ ก ษา
เปรียบเทียบในการศึกษาครั้งนี้ด้วย ซึ่งสมการสามารถสรุป
ได้ดังนี้

ma =

f sw,inv = (m − 1) f sw,dev

เมื่อ

fm

f cr

f sw,dev

สมการเกี่ยวข้องไดโอดแคลมป์อินเวอร์เตอร์ ดังนี้

f sw,inv
SW = (m −1)  2
C = (m −1)

SW
m=
+1
2

(1)
(2)
(3)

mf
ma
m

(m − 1)  (m − 2)
2
SW
m=
+1
2

C=

เมื่อ

SW

C
m

สำหรับ

0  ma  1

(7)
(8)
(9)

คือ ความถี่ของสัญญาณมูลฐาน, Hz
คือ ความถี่ของสัญญาณพาหะ, Hz
คือ ความถี่ของอุปกรณ์สวิตช์กำลัง, Hz
คือ ความถี่การสวิตช์ของอินเวอร์เตอร์, Hz
คือ ความถี่การมอดูเลต ( fcr/fm )
คือ มอดูเลต
คือ ระดับแรงดัน, Level

vcr1

สมการเกี่ยวข้องฟลายอิ้งคาปาซิเตอร์อินเวอร์เตอร์ ดังนี้
SW = (m −1)  2

Vm

V cr (m− 1)
fcr
f sw,dev =
(m − 1)

vcr2
vcr3
vcr4

(4)
(5)

S1
S2
S3
S4

(6)

รูปที่ 3 ตัวอย่างพีดับบลิวเอ็มแบบสัญญาณพาหะซ้ อนกัน
(Carrier overlapping plus width modulation, COPWM)

คือ จำนวนสวิตช์กำลัง, Each
คือ จำนวนตัวเก็บประจุที่ใช้, Each
คือ ระดับแรงดัน, Level
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ตารางที่ 1 กำหนดการทำงานของอินเวอร์เตอร์
พารามิเตอร์
ปริมาณ
แรงดันดีซีลิ้งค์
400 V
ความถี่ของสัญญาณด้านออก
50 Hz
อัตราส่วนความถี่แคเรียร์ต่อสัญญาณมูลฐาน
60
ความถี่สัญญาณแคเรียร์
3 kHz
ค่าการมอดูเลตสัญญาณ
1.0
ตัวเก็บประจุ
4,700 F
โหลดตัวต้านทานต่อเฟส
40 
โหลดตัวเหนี่ยวนำต่อเฟส
0.0955 H
ตัวประกอบกำลัง
0.8 lagging

4. การจำลองและผลการจำลอง
แบบจำลองทางไฟฟ้าที่ใช้ในการเปรียบเทียบสมรรถนะ
การทำงานอินเวอร์เตอร์ชนิด DCI แสดงดังรูปที่ 4 และชนิด
FCI แสดงดังรูปที่ 5 อินเวอร์เตอร์ทั้ง 2 ชนิดจะใช้เทคนิค
การพีดับบลิวเอ็มชนิดเดียวกัน คือ เทคนิค COPWM โดย
กำหนดเงื ่ อ นไขการทำงานของอิ น เวอร์ เ ตอร์ ด ั งแสดงใน
ตารางที่ 1

iA

iC

0
Load
p.f. = 0.8 laging
iB
idc

P
iC1

C1

D1

(4E)

iC2

C2
DC
Link
(VDC)

S1

S1

S2

S2

S3

S3

THDv=20.67%,S THDi=1.79%

S4

S4

S4

S1'

S1'

S1'

S2'

S2'

S2'

S3'

S3'

S3'

S4'

S4'

S2

3

D2

D1'

D3

(3E)
iC3

C3

D2'

(2E)

D3'

iC4

C4

S4'

(1E)

3

S1

N

รูปที่ 4 แบบจำลองทางไฟฟ้าของอินเวอร์เตอร์ 5 ระดับ ชนิดไดโอดแคลมป์ 3 เฟส
iA

iC
0
Load
p.f. = 0.8 laging
iB

idc

P
S1

(3E)

C4
(2E)

C4
DC
Link
(VDC)
(4E)

C3

(1E)

C2
C1

C3
C2

C4
C3
C4

S1

S1

S2

S2

S2

S3

S3

S3

S4

S4

S4

S4'

S4'

S4 '

S3'

S3'

S3 '

S2'

S2'

S2 '

S1'

S1 '

iC1

S1'

N

รูปที่ 5 แบบจำลองทางไฟฟ้าของอินเวอร์เตอร์ 5 ระดับ ชนิดฟลายอิ้งคาปาซิเตอร์ 3 เฟส
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4.1 ผลการจำลองด้านคุณภาพแรงดันด้านโหลด
เมื่อนำผลการจำลองด้านโหลดของอินเวอร์เตอร์ มาทำ
การคำนวณโดยพิจารณาฮาร์มอนิกส์ ถึงอันดับที่ 100th ใน
รูปที่ 6 เป็นผลการจำลองของ DCI และผลการจำลองของ
FCI แสดงในรูปที่ 9 ซึ่งผลที่จากอินเวอร์เตอร์ทั้ง 2 ชนิด
ให้ผลคล้ายกันมากและมีความเพี้ยนแรงดันด้านโหลดต่ำ
หรือมีพฤติใกล้เคียงสัญญาณไซน์มาก รวมไปถึง THDv และ
THDi ด้วย ในการจำลองผลจะทำในทุกค่ ามอดู -เลตตั้ งแต่
0.1 ถึง 1.0 เพื่อนำมาสรุปในภาพรวมตลอดช่วงการมอดูเลต
สัญญาณ เบื้องต้นจะเห็นได้ว่า DCI เป็นเทคนิคที่ดีกว่า FCI
เล็กน้อย ด้านความเพี้ยนของแรงดันด้านโหลดตลอดช่วงการ
มอดู เ ลต ซึ ่ ง ผลจำลองการทำงานบางส่ ว นนำมาจาก
ผลการวิจัยก่อนหน้า [4-6]

รูปที่ 7 ผลการจำลองกระแสโหลดอินเวอร์เตอร์ DCI

รูปที่ 8 ผลระดับพลังงานที่ตัวเก็บประจุของ DCI

4.2 ผลการจำลองด้านคุณภาพกระแสด้านโหลด
กรณีผลการทดสอบด้านด้านโหลด กำหนดให้เป็นโหลด
ประเภท RL ทำให้ความเพี้ยนกระแสด้านโหลดต่ำตลอดช่วง
การมอดูเลตโดยไม่จำเป็นต้องใส่อุปกรณ์เสริมช่วยในการ
กรอกสัญญาณด้านออก ดังแสดงในรูปที่ 7 และรูปที่ 10
THDv=24.56%

รูปที่ 9 ผลการจำลองแรงดันอินเวอร์เตอร์ FCI
THDv=20.67%

รูปที่ 6 ผลการจำลองแรงดันอินเวอร์เตอร์ DCI
THDi=2.11%

รูปที่ 10 ผลการจำลองกระแสโหลดอินเวอร์เตอร์ FCI
THDi=1.79%

17

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 (ITECH CON 2019)
รั ก ษาระดั บ พลั ง งานได้ หากไม่ ม ี เ ทคนิ ค การสวิ ต ช์ ห รื อ
กระบวนการอื่นๆ ร่วมด้วยจึงจะสามารถทำงานได้ แสดงดัง
รูปที่ 8 และรูปที่ 11 โดยแนวโน้มระดับพลังงานที่ตัวเก็บ
ประจุให้ผลคล้ายกัน คือ ระดับพลังงานที่ตัวเก็บประจุ C1
(แรงดันตกคร่อม 3E) ลดระดับลงอย่างรวดเร็วเป็นผลมาจาก
รูปแบบการสวิตช์กำลังเฉลี่ยแต่ละตัวไม่เท่ากัน และตัวเก็บ
ประจุ C3 (แรงดั น ตกคร่ อ ม 1E) เพิ ่ ม ระดั บ หรื อ สะสม
พลังงานเพิ่มสูงขึ ้น ส่งผลให้อินเวอร์เตอร์สร้างสัญ ญาณ
แรงดันด้านโหลดมีความเพี้ยนสูงตามด้วย

5. สรุป

รูปที่ 11 ผลระดับพลังงานที่ตัวเก็บประจุของ FCI

จากผลการจำลองในแง่ของคุณภาพของแรงดันด้านออก
พบว่าอินเวอร์เตอร์ให้ THDv ที่ดีใกล้เคียงกันตลอดช่วงการ
มอดู-เลต และด้วยคุณสมบัตขิ องอินเวอร์เตอร์ตามที่นำเสนอ
ในบทความข้างต้น ค่า THDv (รูปที่ 12) DCI ดีกว่าเล็กน้อย
และผล THDi (รูปที่ 13) ใกล้เคียงกันตลอดช่วง ทำให้ทราบ
ว่าเทคนิคที่นำเสนอมีข้อจำกัด หากทำงานที่ค่ามอดูเลตสูง
ในช่วง 0.7 < ma < 1.0 อินเวอร์เตอร์ทั้ง 2 ชนิดสามารถ
ทำงานได้ เ ที ย บเท่ า กั บ เทคนิ ค IPDPWM (เทคนิ ค การพี
ดับบลิวเอ็มที่ดีที่สุดจากงานวิจัยก่อนหน้า [6]) ประสิทธิภาพ
90% โดยจะต้องมีเทคนิคเพิ่มเติมในการรักษาระดับพลังงาน
ที่ตัวเก็บประจุแต่ละตัว

6. เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 12 สรุปผล THDv ที่ค่าต่าง ๆ

[1] Manasa S., Balaji Ramakrishna S., Madhura S.
and Mohan H. M., “Design and Simulation of
Three Phase Five Level and Seven Level
Inverter Fed Induction Motor Drive with Two
Cascaded
H-Bridge
Configuration,”
International Journal of Electrical and
Electronics Engineering (IJEEE), Vol-1, ISSN
(PRINT): 2231 – 5284, 2012.
[2] Anil D. Matkar and Prasad M. Joshi,
“COMPARATIVE STUDY OF PWM TECHNIQUES
FOR DIODECLAMPED MULTILEVEL-INVERTER,”
International Journal of Industrial Electronics
and Electrical Engineering, ISSN: 2347-6982,
2015.
[3] S.Narendiran and Sarat Kumar Sahoo, “A Single
Phase Reduced Device Count Multlevel
Inverter Topology Using MCPWM for
Renewable Energy Systems,” PECCON-2017,
March 2017, pp. 244-251.

รูปที่ 13 สรุปผล THDi ที่มอดูเลตค่าต่าง ๆ
4.3 ผลการจำลองด้านการรักษาระดับพลังงานที่ตัวเก็บ
ประจุ
ด้ า นการรั ก ษาระดั บ พลั ง งานที ่ ต ั ว เก็ บ ประจุ ข อง
อินเวอร์เตอร์ทั้ง 2 ชนิดที่นำเสนอ โดยภาพรวมไม่สามารถ

18

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 (ITECH CON 2019)
[4] สถิตย์พร เกตุสกุล สุรสิทธิ์ ประกอบกิจ และ ธาดา คำ
แดง, “การเปรียบเทียบสมรรถนะไดโอดแคลมป์และฟ
ลายอิ ้ งคาปาซิ เ ตอร์ ใ นอิ น เวอร์ เ ตอร์ 5 ระดั บ ด้ ว ย
เทคนิคพีดับบลิวเอ็มแบบเลื่อนระดับหลายแคเรียร์ ”,
การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย,
ครั้งที่ 13, 2560, หน้า. 469-473.
[5] Harin.M.Mohan, Vanitha. V and M.Jayakumar,
“Comparison of PWM Techniques for a three
level Modular Multilevel Inverter,” Research
Journal of Elsevier Ltd., Energy Procedia 117
(2017), pp.666-673, 2017.
[6] สถิตย์พร เกตุสกุล สุรสิทธิ์ ประกอบกิจ และไชยวัฒน์
ทองช้อย, “การศึกษาเปรียบเทียบเทคนิคพีดับบลิวเอ็ม
แบบหลายสัญญาณแคเรียร์ระหว่างแบบสัญญาณแค
เรี ย ร์ ซ ้ อ นกั น และแบบสั ญญาณแคเรี ย ร์ เลื ่ อ นระดับ
ตรงกันสำหรับอินเวอร์เตอร์ 5 ระดับชนิดไดโอดแค
ลมป์”, วารสารวิชาการเทพสตรี I-TECH, ปีที่ 14 ฉบับ
ที่ 1, มกราคม – มิถุนายน 2562, หน้า. 17-24.

19

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 (ITECH CON 2019)

การออกแบบและทดลองเครื่องย่อยเปลือกสับปะรด
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
Designing and experiment of Pineapple peel Chipper machine
to improve Production Efficiency
เนตรตะวัน โสมนาม1,2*, จินตศักดิ์ กาญจนอโนทัย3 และ ทองแท่ง ทองลิ่ม4
Nettawan Somnam1,2*, Jintasak Kanchanaanothai3 and Tongtang Tonglim4
1สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
3สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
4สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
1Department of Industrial Technology Management, Faculty of Industrial Technology,
Muban Chombueng Rajabhat University
2Department of Community Development, Faculty of Humanities and Social Sciences,
Muban Chombueng Rajabhat University
3 Department of Manufacturing Industrial Technology, Faculty of Industrial Technology,
Muban Chombueng Rajabhat University
4Department of Industrial Technology Management, Faculty of Industrial Technology,
Muban Chombueng Rajabhat University
*Email : nettawan25221979@gmail.com
2สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) การออกแบบเครื่องย่อยเปลือกสับปะรดและทดลองการย่อยเปลือกสับปะรด
ของเครื่องย่อยเปลือกสับปะรดและแรงงานคน และ 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพเครื่องย่อยเปลือกสับปะรดและวิเคราะห์
จุดคุ้มทุน ผลการวิจัยพบว่า 1) เครื่องย่อยเปลือกสับปะรดมีขนาดความกว้าง 40 เซนติเมตร ความยาว 100 เซนติเมตร ความ
สูง 140 เซนติเมตร มีกรวยสำหรับป้อนเปลือกสับปะรด ขนาด 30X50 เซนติเมตร ติดตั้งระบบส่งกำลัง ใช้มอเตอร์กำลังไฟฟ้า
220 V A.C 1 เฟส มอเตอร์ 1 แรงม้า เป็นตัวต้นกำลังและส่งกำลังจากเพลาของมอเตอร์ผ่านสายพานไปยังใบมีด กรวยและ
ใบมีดเป็นเหล็ก กรวยใส่เปลือกมีขนาด 40X51 เซนติเมตร ระบบไฟฟ้าและการควบคุม ใช้สวิตซ์ปิด-เปิดเป็นตัวควบคุม การ
ทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า 2) ผลการทดลองย่อยเปลือกสับปะรดโดยเครื่องจักร จำนวน 1 กระสอบ น้ำหนัก 30 กิโลกรัม ซึ่งได้
ทำการทดลอง จำนวน 5 ครั้ง มีค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้ คือ 1.23 นาที สำหรับผลการทดลองสับเปลือกสับปะรดด้วยมือ จำนวน 1
กระสอบ น้ำหนัก 30 กิโลกรัม โดยใช้แรงงานคน จำนวน 2 คน ซึ่งได้ทำการทดลอง จำนวน 5 ครั้ง มีค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้ คือ
8.14 นาที 3) ผลการประเมินความพึงพอใจประสิทธิภาพการทำงานของเครื่ องย่อยเปลือกสับปะรดทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านทาง
กายภาพด้านการใช้งานและด้านการบำรุงรักษา โดยภาพรวมอยู่เกณฑ์ที่ดี โดยมีค่าเฉลี่ย 4.26 และ 4) ต้นทุนคงที่ เครื่องย่อย
เปลือกสับปะรดเครื่องละ 16,000 บาท ต้นทุนแปรผันที่ใช้ในการย่อยเปลือกสับปะรด 1.59 บาท ราคาขายต่อหน่วย สามารถ
ขายเปลือกย่อยสับปะรดที่ย่อยแล้วได้กระสอบละ 15 บาท ดังนั้น ต้องขายเปลือกสับปะรด 1,194 กระสอบ จึงจะมีความ
คุ้มทุน
คำสำคัญ : การออกแบบ, การทดลอง, เครื่องย่อย, สับปะรด, ประสิทธิภาพการผลิต
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Abstract
The purposes of this research were: 1) designing of pineapple peel shredder machine and
experiment on pineapple peel shredding of pineapple peel shredders machine and human labor and 2)
evaluating the efficiency of pineapple peel shredders machine and breakeven point analysis. The results
showed that 1) Pineapple peel shredder machine has a width of 40 cm, length 100 cm, height 140 cm, with
a cone for feeding pineapple peels, size 30X50 cm. Installed power transmission system using a 220 V A.C
1 phase electric motor, 1 horsepower motor is the power source and transmits power from the shaft of the
motor through the belt to the blade. Cone and blade are steel. The shell cone has a size of 40X51 cm.
The electrical system and the control use the ON-OFF switch to control the operation of the electric motor.
2) The results of the experiment on pineapple peel shredding by machine, 1 sack/30 kg, which were tested
5 times with the average time used, is 1.23 minutes. For the experiment, shredded pineapple peel by hand,
1 sack / 30 kg by labor 2 people which were tested 5 times with the average time used is 8.14 minutes and
maintenance. Overall, the criteria are good with an average of 4.26 and 4) fixed costs for pineapple peel
shredders machine, 16,000 baht per unit, variable costs used for shredding pineapple peel, 1.59 baht per
unit price and can be able to sell shredded-pineapple peel about 15 baht per bag. Therefore, 1,194 bags
of shredded pineapple peels must be sold to be cost-effective.
Keywords : Designing, Experiment, Shredders machine, Pineapple, Production Efficiency
มากทุ ก ปี ร ะหว่ า งเดื อ นเมษายนถึ ง เดื อ นมิ ถ ุ น ายนและ
ระหว่างพฤศจิกายนถึงมกราคม ในช่วงเวลาอื่นจะมีน้อย [3]
เปลื อ กหรื อ กากสั บ ปะรดสามารถใช้ เ ป็ น อาหารสัตว์
ได้ผลดี โดยเฉพาะในสัตว์เคี้ยวเอื้อง เช่น โคเนื้อ โคนม ฯลฯ
โดยสามารถใช้ได้หลายรูปแบบ คือ ในสภาพสด หมักและ
แห้งในโรงงานขนาดเล็กที่รับซื้อเปลือกสับปะรดในชุมชน [4]
อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาในเรื่องการย่อยเปลือกสับปะรดให้
มีขนาดเล็กเพื่อนำไปทำปุ๋ยหมักและอาหารสัตว์ จำนวนมาก
การย่ อ ยเปลื อ กสั บ ปะรดแบบเดิ ม ของชุ ม ชน จะใช้
แรงงานคนย่ อ ยเปลื อ กสั บ ปะรดด้ ว ยมี ด เป็ น อุ ป กรณ์ ใ น
การย่อยเปลือก ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดและออกแบบการสร้ าง
เครื่องย่อยเปลือกสับปะรดขึ้นมา เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ของชุมชนที่ย่อยเปลือกสับปะรดจำนวนมาก

1. บทนำ
สับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับ
ประเทศประมาณปี ล ะ 23,000–25,000 ล้ า นบาท โดยมี
ผลิตภัณฑ์ส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ สับปะรดกระป๋องและน้ำ
สับปะรด คิดเป็นร้อยละ 45 ของมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์
ผลไม้แปรรูป โดยไทยเป็นประเทศผูส้ ่งออกสับปะรดกระป๋อง
เป็นอันดับ 1 ของโลก มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ
50 อุตสาหกรรมสับปะรดนั้นมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจทั้ง
ในระดับมหภาคและระดับไร่นา กล่าวคือ ในระดับมหภาค
สั บ ปะรดเป็ น อุ ต สาหกรรมเกษตรที ่ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ ่ มจาก
การใช้วัตถุดิบภายในประเทศ รวมทั้งเป็นอุตสาหกรรมที่
ก่ อ ให้ เ กิ ด การจ้ า งแรงงานเป็ น จำนวนมาก เนื ่ อ งจากมี
กระบวนการผลิตหลายขั้นตอนที่ไม่สามารถใช้เครื่องจักร
แทนแรงงานได้ [1] สับปะรดจัดเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับ 2
ของจังหวัดราชบุรี ในปี พ.ศ.2554 โดยมีการปลูกมากอยู่ที่
อำเภอบ้านคา อำเภอปากท่อและอำเภอสวนผึ้ง [2] จาก
ข้อมูลทางสถิติที่มีการปลูกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเทียบ
อั ต ราผลผลิ ตต่ อ ปีโ ดยทั่ ว ไปสั บปะรดมี ผลผลิ ตประมาณ
3,870 กิ โลกรั มต่อ ไร่ สับปะรดหนึ่ งผลจะหนักประมาณ
1,754 กรัม เมื่อเข้าแปรรูปในโรงงาน จะมีเศษเหลือใช้จาก
การทำสับปะรดกระป๋องประมาณ 1,228 กรัม /ผล (หรือ
ร้อยละ 70 ของผล) ในพื้นที่ 1 ไร่ จะได้เปลือกสับปะรด
เฉลี่ย 2,700 กิโลกรัม เศษเหลือและผลพลอยได้เหล่านี้จะมี

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อออกแบบและทดลองเครื่องย่อยเปลือกสับปะรดและ
ทดลองการย่อยเปลือกสับปะรด
2.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพเครื่องย่อยเปลือกสับปะรด
และวิเคราะห์จุดคุ้มทุน

3. ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการออกแบบและทดลองเครื่องย่อย
เปลือกสับปะรดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต มีขนาด
ความกว้าง 40 เซนติเมตร ความยาว 100 เซนติเมตร ความ
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สูง 140 เซนติเมตร มีกรวยสำหรับป้อนเปลือกสับปะรด
ขนาด 30X50 เซนติเมตร

4.2.5 นำใบมีดประกอบกับเพลา
4.2.6 ทำการนำเพลาที่ประกอบใบมีดแล้ว ประกอบเข้า
กับชุดโครงสร้าง
4.2.7 ติดตั้งมอเตอร์ประกอบพูลเล่ย์และสายพาน
4.2.8 ทำกรวยสำหรับป้อนเปลือกสับปะรด
4.2.9 ทำการทาสีรองพื้น
4.2.10 ทดสอบเครื่องและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

4. วิธีการวิจัย
4.1 การออกแบบเครื่องย่อยเปลือกสับปะรด
ในการออกแบบ การคำนวณและการสร้างเครื่องย่อย
เปลือกสับปะรด ผู้วิจัยได้ใช้หลักการและทฤษฎีต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อมาประกอบเนื้อหาในการดำเนินการ ภายหลัง
จากการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ การสร้างย่อยเปลือกสับปะรด
โดยการออกแบบสามารถแบ่งเป็นรายละเอียด ดังนี้
4.1.1 ขนาดของเครื่องย่อยเปลือกสับปะรดโดยรวมมี
ความยาว 100 เซนติเมตร ความกว้าง 50 เซนติเมตร สูง
140 เซนติเมตร
4.1.2 โครงสร้างของฐานเครื่องย่อยเปลือกสับปะรดใช้
เหล็กทำเป็นโครง ตัวเครื่องและกรวยใส่เปลือกสับปะรดเป็น
เหล็กทั้งหมด
4.1.3 การติดตั้งระบบส่งกำลัง ใช้มอเตอร์กำลังไฟฟ้า
220 V A.C 1 เฟส มอเตอร์ 1 แรงม้า เป็นตัวต้ นกำลังและ
ส่งกำลังจากเพลาของมอเตอร์ผ่านสายพานไปยังใบมีด
4.1.4 กรวยและใบมีดเป็นเหล็ก กรวยใส่เปลือกมีขนาด
40X51 เซนติเมตร
4.1.5 ระบบไฟฟ้าและการควบคุมใช้สวิตซ์ ปิด-เปิดเป็น
ตัวควบคุมการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า

รูปที่ 2 เครื่องย่อยเปลือกสับปะรด
4.3.การทดสอบเครื่องเบื้องต้น
4.3.1 ตรวจสอบการทำงานของเครื ่ อ งย่ อ ยเปลื อ ก
สับปะรด
4.3.2 ทดลองการทำงานของเครื่องย่อยเปลือกสับปะรด
4.3.3 ตรวจสอบข้อบกพร่องและทำการปรับแก้
4.3.4 ทำการย่อยเปลือกสับปะรดตามวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตที่กำหนด
4.3.5 บันทึกผลการทำงานวิเคราะห์และสรุป

5. การวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 ผลการทดลองเครื่องย่อยเปลือกสับปะรด
จากการออกแบบและสร้างเครื่องย่อยเปลือกสับปะรด
ผู้วิจัยได้นำมาทำการทดลอง ดังนี้
รูปที่ 1 การออกแบบเครื่องย่อยเปลือกสับปะรด

ตารางที่ 1 การทดลองย่อยเปลือกสับปะรดโดยเครื่องจักร
ครั้งที่
เวลาที่ใช้ (นาที)
1
1.16
2
1.26
3
1.20
4
1.28
5
1.23
ค่าเฉลี่ย
1.23

4.2 การดำเนินการสร้างเครื่องย่อยเปลือกสับปะรด
4.2.1 กำหนดหัวข้อและศึกษาข้อมูล
4.2.2 ออกแบบรูปร่างและชิ้นส่วนของเครื่อง
4.2.3 จัดซื้อวัสดุที่ใช้ ในการสร้า งรวบรวมทั ้งอุ ป กรณ์
มาตรฐานและอุปกรณ์ต่าง ๆ
4.2.4 เชื่อมประกอบเหล็กโครงสร้าง
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จากตารางที ่ 1 พบว่ า ผลการทดลองย่ อ ยเปลื อ ก
สับปะรด จำนวน 1 กระสอบ น้ำหนัก 30 กิโลกรัม ซึ่งได้ทำ
การทดลอง จำนวน 5 ครั้ง มีค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้คือ 1.23 นาที

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านทางกายภาพ
ความพึงพอใจ แปล
รายละเอียด
S.D. ความ
X
1. ค วา ม เ ห ม าะ สมของ 4.40 0.55
ดี
โครงสร้างของเครื่อง
2. ความเหมาะสมของวัสดุที่ 4.20 0.45
ดี
ใช้ทำเครื่อง
3. ค วา ม เ ห ม าะ สมของ 3.80 0.45
ดี
น้ำหนัก
4. ความเหมาะสมของขนาด 4.40 0.55
ดี
เครื่อง
รวม
4.20 0.50
ดี
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการใช้งาน
ความพึงพอใจ แปล
รายละเอียด
S.D. ความ
X
1. ค วา ม ส ะด วกในการ 4.80 0.45 ดีมาก
เคลื่อนย้าย
2. ความสะดวกรวดเร็ ว ใน 4.40 0.55
ดี
การใช้งาน
3. อุปกรณ์ป้องกันและความ 3.60 0.55 ดีมาก
ปลอดภัย
4. ความสามารถในการย่อย 4.20 0.45
ดี
รวม
4.50 0.50
ดี

รูปที่ 3 เปลือกสับปะรดทีผ่ ่านการย่อยแล้ว
ตารางที่ 2 การทดลองย่อยเปลือกสับปะรดด้วยมือ โดยใช้
แรงงานคน จำนวน 2 คน
ครั้งที่
เวลาที่ใช้ (นาที)
1
5.28
2
6.76
3
7.03
4
9.18
5
12.44
ค่าเฉลี่ย
8.14

จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจด้าน
การใช้งานของเครื่องย่อยเปลือกสับปะรดได้ค่าเฉลี่ยรวมเท่า
4.50 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 ซึ่งถือว่าอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการทดลองสับเปลือกสับปะรด
ด้วยมือ จำนวน 1 กระสอบ น้ำหนัก 30 กิโลกรัม โดยใช้
แรงงานคน จำนวน 2 คน ซึ่งได้ทำการทดลอง จำนวน 5
ครั้ง มีค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้ คือ 8.14 นาที

ตารางที่ 5 ผ ล ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ค ว า ม พ ึ ง พ อ ใ จ ด ้ า น
การบำรุงรักษา
ความพึงพอใจ แปล
รายละเอียด
S.D. ความ
X
1. ความเหมาะสมต่อการ 3.80 0.45
ดี
ถอดแลประกอบ
2. ความสะดวกต่ อ การ 4.00 0.00
ดี
ซ่อมบำรุง
3. ความสะดวกการทำ 4.20 0.45
ดี
ความสะอาด
4. ความสะดวกต่ อ การ 4.40 0.55
ดี
ตรวจสอบอุปกรณ์
รวม
4.10 0.36
ดี

5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจประสิทธิภาพเครื่องย่อย
เปลือกสับปะรด
จากการทดลองใช้เครื่องย่อยเปลือกสับปะรด ผู้วิจัยได้
ทำประเมินความพึงพอใจประสิทธิภาพจากผู้ประกอบการ
และพนักงานย่อยเปลือกสับปะรด จำนวน 5 ท่าน ดังนี้
จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจด้าน
ทางกายภาพของเครื่องย่อยเปลือกสับปะรด ได้ค่าเฉลี่ยรวม
เท่า 4.20 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 ซึ่งถือว่า
อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
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จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจด้าน
การบำรุ งรั ก ษาของของเครื ่ อ งย่ อ ยเปลื อ กสั บ ปะรด ได้
ค่าเฉลี่ยรวมเท่า 4.10 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.36 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

7. บทสรุป
จากการออกแบบและทดลองเครื่องย่อยเปลือกสับปะรด
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต สามารถสรุปได้ดังนี้
7.1 ผลการทดลองย่ อ ยเปลื อ กสั บ ปะรด จำนวน 1
กระสอบ น้ำหนัก 30 กิโลกรัม ซึ่งได้ทำการทดลอง จำนวน
5 ครั้ง มีค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้ คือ 1.23 นาที
7.2 ผลการทดลองสับเปลือกสับปะรดด้วยมือ จำนวน 1
กระสอบ น้ำหนัก 30 กิโลกรัม โดยใช้แรงงานคน จำนวน 2
คน ซึ่งได้ทำการทดลอง จำนวน 5 ครั้ง มีค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้
คือ 8.14 นาที
7.3 ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจประสิ ท ธิ ภ าพ
การทำงานของเครื่องย่อยเปลือกสับปะรดทั้ง 3 ด้าน โดย
ภาพรวมอยู่เกณฑ์ที่ดี โดยมีค่าเฉลี่ย 4.26
7.4 ต้นทุนคงที่ เครื่องย่อยเปลือกสับปะรดเครื่อ งละ
16,000 บาท ต้นทุนแปรผันที่ใช้ในการย่อยเปลือกสับปะรด
1.59 บาท ราคาขายต่ อ หน่ ว ย สามารถขายเปลื อ กย่ อย
สับปะรดที่ย่อยแล้วได้กระสอบละ 15 บาท ดังนั้น ต้องขาย
เปลือกสับปะรด 1,194 กระสอบ จึงจะมีความคุ้มทุน

ตารางที ่ 6 ผลการประเมิ น ความพึงพอใจประสิท ธิภาพ
การทำงานของเครื่องย่อยเปลือกสับปะรดทั้ง 3 ด้าน
รายละเอียด

ความพึงพอใจ

แปล
ความ

1. ด้านทางกายภาพ
2. ด้านการใช้งาน

4.20
4.50

S.D.
0.50
0.50

3. ด้านการบำรุงรักษา

4.10

0.36

ดี

4.26

0.45

ดี

X

รวม

ดี
ดี

จากตารางที่ 6 พบว่า ผลการประเมิน ความพึงพอใจ
ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องย่อยเปลือกสับปะรดทั้ง
3 ด้าน ได้ค่าเฉลี่ยรวมเท่า 4.26 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.45 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
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5.3 ผลการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล หาต้น ทุ น คง ต้ น ทุ น รวม รายได้ และ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุนจากการย่อยเปลือกสับปะรดที่สร้างขึ้น
โดยพิจารณาต้นทุนและผลตอบแทนต่อหน่วยที่ทำการผลิต
ต้นทุนคงที่ เครื่องย่อยเปลือกสับปะรดเครื่องละ 16,000
บาท
ต้นทุนแปรผัน ที่ใช้ในการย่อยเปลือกสับปะรด 1.59
บาท
ราคาขายต่อหน่วย สามารถขายเปลือกย่อยสับปะรดที่
ย่อยแล้วได้กระสอบละ 15 บาท
ดังนั้น ต้องขายเปลือกสับปะรด 1,194 กระสอบ จึงจะมี
ความคุ้มทุน

6. อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่องการออกแบบและทดลองเครื่องย่ อย
เปลือกสับปะรดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต สามารถ
นำมาอภิปรายผลได้ดังนี้
การทดลองย่อยเปลือกสั บปะรด จำนวน 1 กระสอบ
น้ำหนัก 30 กิโลกรัม จำนวน 5 ครั้ง ถือว่ามีประสิทธิภาพ
การทำงานอยู่ในเกณฑ์ดีและมีความพึงพอใจการทำงานทั้ง
3 ด้าน โดยภาพรวมอยู่เกณฑ์ที่ดี
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การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ในงานขึ้นรูปตัดเกือกม้าสำหรับรองเท้า
Design and build a horseshoe shearing die mold for shoes.
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ขึ้นรูปตัดเกือกม้าสำหรับรองเท้า มีวัตถุประสงค์คือ 1) พัฒนาแม่พิมพ์
ขึ้นรูปตัดเกือกม้าสำหรับรองเท้า 2) ประเมินประสิทธิภาพของแม่พิมพ์ขึ้นรูปตัดเกือกม้าสำหรับรองเท้า และ 3) ศึกษาอายุการ
ใช้งานของแม่พิมพ์ขึ้นรูปตัดเกือกม้าสำหรับรองเท้าที่ขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาแม่พิมพ์
ขึ้นรูปตัดเกือกม้าสำหรับรองเท้ามีความเหมาะสม จากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน โดยใช้แบบสอบถาม แยก
เป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพการทำงานของแม่พิมพ์ขึ้นรูปตัดเกือกม้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ด้านคุณสมบัติในการปฏิบัติงาน
ของแม่พิมพ์ขึ้นรูปตัดเกือกม้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ด้านสมบัติทางกายภาพแม่พิมพ์ขึ้นรูปตัดเกือกม้า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20
และด้านการผลิตและประกอบแม่พิมพ์ขึ้นรูปตัดเกือกม้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 2) ผลการประเมินประสิทธิภาพแม่พิมพ์มี
ขนาดครีบที่สามารถยอมรับได้ทั้งหมด 3) อายุการใช้งานของแม่พิมพ์ มีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ของชิ้นงานที่ผลิตได้
คำสำคัญ : แม่พิมพ์ในงานขึ้นรูปตัด, เกือกม้า

Abstract
This research is the design and builds a horseshoe shearing die mold for shoes. The objectives
were 1) to develop horseshoe shearing die mold for shoes 2) to assess the efficiency of the horseshoe
shearing die mold for shoes and 3) to study the lifetime of horseshoe shearing die mold for continuous
molded shoes. The results showed that 1) The development of horseshoe shearing die mold for shoes is
suitable as evaluated by 5 experts using questionnaire divided into 4 areas Including : the working
conditions of the horseshoe shearing die mold With an average of 4.20 , the operational features of the
horseshoe shearing die mold with an average of 4.10, the physical properties of the horseshoe shearing
die mold The average value is 4.20, and the production and assembly of a horseshoe shearing die mold
with an average of 4.10 2) the mold performance evaluation results have all acceptable fin sizes 3) mold
lifetime with a level of confidence of 95 percent of the work produced.
Keywords : Shearing die mold, Horseshoe
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2.3 เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแม่พิมพ์ขึ้นรูปตัดเกือกม้า
สำหรับรองเท้า

1. บทนำ
ในปั จ จุ บั น รองเท้ า นั บ ว่ าเป็ น เครื่ อ งแต่ งกายที่ มี ค วาม
ความจำเป็ น ต่ อ บุ ค คลทุ ก คนเพื่ อ ความปลอดภั ย และ
บุคลิกภาพที่ดีของผู้สวมใส่ รองเท้าที่สวมใส่ทุกวันไม่ว่าจะ
ช้าหรือเร็วจะมีการสึกหรอไปตามอายุการใช้งานขึ้นอยู่กับ
ลักษณะการใช้งาน ประสิทธิภาพของวัสดุ และการออกแบบ
ที่ เหมาะสม ดั งนั้ น จึ ง มี ค วามจำเป็ น ต้ อ งมี ก ารคิ ด ค้ น หา
วิธีการเพื่อยืดอายุการใช้งานและป้องกันการสึกหรอของพื้น
รองเท้า เกือกม้ารองเท้าคืออุปกรณ์ทพี่ ัฒนาขึ้นเพื่อนำมาใส่
รองส้นรองเท้าป้องกันการสึกหรออันเกิดจากการสัมผัสกับ
พื้ น ผิ วบริเวณต่ างๆ เช่ น ชุด เครื่อ งแบบในการฝึก ทหารมี
ความจำเป็ น ต้ อ งใช้ เกื อ กม้ าสำหรับ รองเท้ า ที่ รู้จั ก กั น ดี ว่ า
รองเท้าคอมแบทอย่างมาก เพราะในการฝึกทหารต้องมี ชุด
เครื่องแบบที่เหมาะสมกับ ขั้นตอนการฝึก รวมทั้งลักษณะ
ของรองเท้ า คอมแบทที่ ต้ อ งมี ส ภาพดี แข็ งแรง เนื่ อ งจาก
ทหารจะมีการฝึกอย่างหนัก หากสภาพพื้น รองเท้า สึกเร็ว
อาจจะทำให้เกิดอันตรายและเป็นอุปสรรคต่อจากการฝึกได้
การสวมใส่รองเท้าที่มีเกือกม้าแข็งแรง ไม่สึกหรอง่าย จึงมี
ความจำเป็นอย่างยิ่ง
แม่ พิ ม พ์ ตั ด (Shearing Die) [1] คือ เครื่อ งมื อ พื้ น ฐาน
ของงานขึ้นรูปโลหะแผ่น เป็นกระบวนการตัดจากคมตัดของ
แท่งพันซ์ (Punch) และดาย (Die) โดยการนำแผ่นเปล่าที่ได้
จากการตัดไปใช้งาน หรือเข้าสู่กระบวนการผลิตลำดับต่อไป
เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพสูง เพื่อลด
ขั้นตอนและต้นทุนในการผลิต จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยจึง
สนใจออกแบบและสร้างแม่พิมพ์เกือกม้าสำหรับรองเท้า [2]
โดยใช้แนวคิดในการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้า ด้วยการ
ใช้แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ซึ่งจะสามารถผลิตสินค้าได้จำนวนมาก
และมีรูป ร่างเหมื อนกัน นอกจากนี้ [3] ชิ้น งานที่ผลิต ด้วย
แม่พิมพ์ คือ ชิ้นงานที่ต้องการผลิตเป็นจำนวนมาก ต้องการ
ความแม่นยำสูง ซึ่งไม่สามารถผลิตด้วยวิธีการอื่นได้ เพราะ
แม่พิมพ์มีต้นทุนในการผลิตสูงและต้องอาศัยทักษะในการ
ออกแบบและผลิต งานวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งพัฒนาต้นแบบของ
เครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ในชุมชน สร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิต
แม่ พิ ม พ์ ขึ้ น รู ป ตั ด เกื อ กม้ า รองเท้ า ในรู ป แบบใหม่ ที่ มี
เหมาะสมกับรองเท้าคอมแบท มีประสิทธิภาพ และมีความ
ทนทานต่อการใช้งานมากกว่าพื้นรองเท้ารุ่นเดิม

3. ขอบเขตการวิจัย
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ขึ้นรูปตัดเกือกม้าสำหรับ
รองเท้า
3.2 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล
ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและการออกแบบโลหะ จำนวน
5 คน
3.3 ขอบเขตด้านตัวแปร
มี 4 ด้ าน ประกอบด้ วย 1) ด้านสภาพการทำงานของ
แม่พิมพ์ขึ้นรูปตัดเกือกม้า2) ด้านคุณสมบัติในการปฏิบัติงาน
ของแม่ พิ ม พ์ ขึ้น รูป ตัด เกือกม้ า 3) ด้ านสมบั ติ ท างกายภาพ
แม่พิมพ์ขึ้นรูปตัดเกือกม้าและ 4) ด้านการผลิตและประกอบ
แม่พิมพ์ขึ้นรูปตัดเกือกม้า

4. วิธีการวิจัย
4.1 การออกแบบแม่พิมพ์เกือกม้า
ในการออกแบบ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับขนาดและ
ความหนาของเกือกม้าตามท้องตลาด แล้วนำข้อมูลมาศึกษา
มาทำการออกแบบแนวคิดเบื้องต้น เพื่อพิจารณารูปแบบ
ของการออกแบบ และนำแนวคิดในการออกแบบมาคำนวณ
เพื่อหาค่าเคลียแรนซ์ที่เหมาะสมต่อความแข็งแรง การตัด
เฉือนของวัสดุชนิดต่างๆ [4] ในการเริ่มออกแบบแม่พิมพ์นั้น
ต้ อ งคำนึ งถึ ง ระยะเคลี ย แรนซ์ ค มตั ด แม่ พิ ม พ์ เป็ น สำคั ญ
เพราะเมื่อระยะเคลียแรนซ์เพิ่มมากขึ้นจะทำให้เกิดการสึก
หรอของแม่พิมพ์เร็วขึ้น เนื่องจากแรงที่กระทำกับคมตัดและ
การเสียดสีระหว่างคมตัดกับชิ้นงานมีมาก แต่ถ้าหากแม่พิมพ์
มีเคลียแรนซ์น้อยก็จะเกิดการสึกหรอมากเช่นกัน เนื่องจาก
ต้องใช้แรงในการตัดสูง และเมื่อเกิดการสึกหรอขึ้นก็จะเกิด
ค รี บ เพิ่ ม สู งขึ้ น บ น ชิ้ น งาน ผู้ วิ จั ย ได้ เขี ย น แ บ บ ร่ า ง
ทำการศึกษารายละเอียดของแบบร่าง ดังนี้

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาแม่พิมพ์ขึ้นรูปตัดเกือกม้าสำหรับรองเท้า
2.2 เพื่อศึกษาอายุการใช้งานของแม่พิมพ์ขึ้นรูปตัดเกือกม้า
สำหรับรองเท้าที่ขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง
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ตารางที่ 1 ค่ าเคลี ย แรนซ์ ที่ เหมาะสมและความแข็ งแรง
เฉือนของวัสดุชนิดต่างๆ
วัสดุ
เคลียแรนซ์ ความต้านทาน
(ข้างเดียว)
แรงเฉือน
(%t)
(kgf/mm2)
เหล็ก (Iron)
6-9
25-32
เหล็กกล้าละมุน (Mild
6-9
32-40
steel)
เหล็กกล้าแข็ง (Hard
8-12
55-90
steel)
เหล็กกล้าผสมซิลิคอน
7-11
45-56
(Silicon steel)
เหล็กกล้าไร้สนิม
7-11
52-56
(Stainless steel)
ทองแดง (แข็ง)
6-10
25-30
ทองแดง (อ่อน)
6-10
18-22
ทองเหลือง (แข็ง)
6-10
35-40
ทองเหลือง (อ่อน)
6-10
22-30
บร๊อนซ์ (Phosphor
6-10
50
bronze)
โลหะผสมเงิน-นิกเกิล
6-10
44
(Alberta)
อลูมิเนียม (แข็ง)
6-10
13-18
อลูมเิ นียม (อ่อน)
5-8
7-11
อลูมิเนียมผสม (แข็ง)
6-10
38
อลูนิเนียมผสม (อ่อน)
6-10
22
ตะกั่ว (Lead)
6-9
2-3
เหล็กกล้าผสมนิกเกิล
5-8
52
(Perm alloy)
ที่มา (วารุณี เปรมานนท์, 2556) [5]

T

=

T =
แทนค่า s =
=

1.5 + 0.135
1.635 มิลลิเมตร

รูปที่ 1 แม่พิมพ์ในงานขึน้ รูปตัดเกือกม้า 2 มิติ
ในการออกแบบ 2 มิติ มีค วามกว้างกับ ความยาวไม่ มี
ความหนา เกิดจากเส้นรอบนอกที่แสดงพื้นที่ขอบเขตของรูป
ต่างๆ เขียนโดยโปรแกรมออกแบบ ดังรูปที่ 1

รูปที่ 2 แม่พิมพ์ในงานขึ้นรูปตัดเกือกม้า 3 มิติ

หาค่าร้อยละต่อวัสดุของงาน
t = ความหนาของชิ้นงาน
s = ค่าร้อยละต่อชิ้นงาน
d = ค่าเคลียร์แรนซ์ที่กำหนด
T = ค่าพิกัดรวมร้อยละต่อชิ้นงาน
S

=
=

การเขี ย นแบบ 3 มิ ติ เป็ น การเขี ย นภาพโดยการนำ
พื้ น ผิ ว แต่ ล ะด้ า นของชิ้ น งานมาเขี ย นประกอบกั น เป็ น รู ป
เดี ยว ทำให้ สามารถมองเห็น ลักษณะรูปร่าง พื้ นผิ ว ได้ ทั้ ง
ความกว้าง ความยาวและความหนาของชิ้นงาน เขียนโดย
โปรแกรมออกแบบ ดังรูปที่ 2
เมื่ อ ทำการเขี ย นแบบเสร็ จ สิ้ น แล้ ว นำไปปรึ ก ษา
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อการสร้างแม่พิมพ์เกือกม้า
4.2 การดำเนินการสร้างแม่พิมพ์เกือกม้า
4.2.1 ศึ ก ษาข้ อ มู ล เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ ที่ ใช้ ในการ
สร้างแม่พิมพ์

dxt
100
s+t
1.5 x 0.09
100
0.135 มิลลิเมตร
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4.2.2 เตรี ย มเครื่ อ งมื อ วัด ละเอี ย ดและอุ ป กรณ์ ได้ แ ก่
ฉาก เวอร์เนียคาลิเปอร์ เกจวัดขนาด เครื่องวัดไมโครมิเตอร์
ค้อนหัวเหล็ก ค้อนหัวพลาสติก และ ตะไบ
4.2.3 ออกแบบเขียนแบบชิ้นงานเข้าสู่กระบวนการสร้าง
แม่พิมพ์
4.3.ประเมินประสิทธิภาพ มีขั้นตอนดังนี้
4.3.1 ศึกษารูปแบบของแบบประเมิน
4.3.2 ร่างแบบประเมินกับประสิทธิภาพด้านคุณภาพของ
แม่พิมพ์ตัดเจาะเกือกม้า
4.3.3 นำเสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
4.3.4 ปรับปรุงแก้ไข
4.3.5 วิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง
4.3.6 นำไปเก็บข้อมูล
4.3.7 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล

ขนาดครีบที่ไม่เกินค่าพิกัดความเผื่อสูงสุด 1.635 มิลลิเมตร
ชิ้นงานจำนวน 100 ชิ้น สามารถยอมรับได้ทั้งหมด
ตารางที่ 3 การทดลองวัดครีบด้านนอกจำนวน 100 ชิ้น

5. การวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแม่พิมพ์
ขึ้นรูปตัดเกือกม้า
จากการออกแบบและสร้างแม่ พิ มพ์ ขึ้น รูปตั ดเกือ กม้ า
ผู้วิจัยได้น ำมาทำการทดสอบ โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ
1) การประเมินประสิทธิภาพในการปั๊มขึ้นรูปแม่พิมพ์ โดย
การทดลองวัดครีบด้านใน ครีบด้านนอก และครีบรู จำนวน
100 ชิ้น ผลมีดังนี้

จากตารางที่ 3 การทดลองครีบด้ านนอกจำนวน 100
ชิ้น กำหนดให้ ชิ้น งานมี ขนาดของครีบ ด้านในขนาดสูงสุ ด
1.635 มิลลิเมตร จากค่าพิกัดความเผื่อสูงสุดที่ได้คำนวณ ถ้า
ชิ้นงานเกินขนาดกำหนดไว้ 1.635 มิลลิเมตร ซึ่งจะมีขนาด
ของครีบที่มากเกินไปและจะปฏิเสธชิ้นงานชิ้นนั้นและการวัด
ชิ้นงานจำนวน 100 ชิ้น มีขนาดครีบที่ไม่เกินค่าพิกัดความ
เผื่ อ สู งสุ ด 1.635 มิ ล ลิ เมตร ชิ้ น งาน 100 ชิ้ น สามารถ
ยอมรับได้หมด

ตารางที่ 2 การทดลองวัดครีบด้านใน จำนวน 100 ชิ้น

ตารางที่ 4 การทดลองวัดครีบรูจำนวน 100 ชิ้น

จากตารางที่ 2 การทดลองวัด ครีบด้านในจำนวน 100
ชิ้น กำหนดให้ ชิ้น งานมี ขนาดของครีบ ด้านในขนาดสูงสุ ด
1.635 มิ ล ลิ เมตร ซึ่ งจะมี ข นาดของครี บ ที่ ม ากเกิ น ไปจะ
ปฏิเสธชิ้นงานชิ้นนั้นและการวัดชิ้นงานจำนวน 100 ชิ้น มี

จากตารางที่ 4 การทดลองครีบด้ านนอกจำนวน 100
ชิ้น กำหนดให้ ชิ้น งานมี ขนาดของครีบ ด้านในขนาดสูงสุ ด
1.635 มิลลิเมตร จากค่าพิกัดความเผื่อสูงสุดที่ได้คำนวณ ถ้า
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ชิ้นงานเกินขนาดกำหนดไว้ 1.635 มิลลิเมตร ซึ่งจะมีขนาด
ของครีบที่มากเกินไปและจะปฏิเสธชิ้นงานชิ้นนัน้ และการวัด
ชิ้นงานจำนวน 100 ชิ้น มีขนาดครีบที่ไม่เกินค่าพิกัดความ
เผื่ อ สู งสุ ด 1.635 มิ ล ลิ เมตร ชิ้ น งาน 100 ชิ้ น สามารถ
ยอมรับได้หมด
การทดลองวัดครีบด้านใน ครีบด้านนอกและครีบรูเพื่อ
ศึกษาครีบ ของชิ้นงานที่ อยู่ในช่วงพิ กัดความเผื่ อที่ สูงที่สุ ด
และพิกัดความเผื่อที่ต่ำที่สุดถ้าชิ้นงานเกินพิกัดความเผื่อจะ
ถูกปฏิเสธ
การทดลองวัดชิ้นงานและครีบบริเวณด้านใน

รูปที่ 4 กราฟแสดงการทดลองวัดครีบด้านใน
จำนวน 100 ชิ้น
การทดลองวัดครีบด้านนอก

รูปที่ 3 ครีบบริเวณด้านใน
รูปที่ 5 ครีบด้านนอก

การหาค่าเฉลี่ยของชิ้นงานและครีบด้านใน แบ่งออกเป็น
10 ช่วง ช่วงละ 10 ชิ้น เพื่อหาค่าเฉลี่ยโดยรวมของชิ้นงาน
และครีบ ด้านในทั้ งหมดจำนวน 100 ชิ้น รวมถึงวิเคราะห์
กราฟโดยรวมของค่าเฉลี่ย

การหาค่าเฉลี่ยของชิ้นงานและครีบด้านใน แบ่งออกเป็น
10 ช่วง ช่วงละ 10 ชิ้น เพื่อหาค่าเฉลี่ยโดยรวมของชิ้นงาน
และครีบด้านในทั้งหมดจำนวน 100 ชิ้น รวมถึงวิเคราะห์
กราฟโดยรวมของค่าเฉลี่ย

ตาราง 5 การทดลองวัดชิ้นงานและครีบด้านในจำนวน 100
ชิ้น
จำนวน
ชิ้นงาน
1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100

ตาราง 6 การทดลองวัด ชิ้ นงานและครีบ ด้านนอกจำนวน
100 ชิ้น

ค่าเฉลี่ยความหนารวมชิ้นงานและครีบ/10ชิ้น (มิลลิเมตร)
1.621
1.623
1.621
1.624
1.623
1.623
1.621
1.625
1.622
1.626

จำนวน
ชิ้นงาน
1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100

จากตารางที่ 5 การทดลองวัดครีบด้านในจำนวน 100
ชิ้น หาค่าเฉลี่ยครั้งละ 10 ชิ้น นับจากชิ้นที่ 1 ถึง 10 จนถึง
ชิ้นที่ 100 โดยกำหนดให้ ชิ้นงานมี ขนาดค่าพิกั ดความเผื่ อ
สูงสุดของครีบด้านในขนาด 1.635 มิลลิเมตร ตามที่คำนวณ
ไว้ ถ้าชิ้นงานเกินขนาดที่กำหนดไว้ 1.635 มิลลิเมตร ซึ่งจะมี
ขนาดของครีบที่มากเกินไปและจะปฏิเสธชิ้นงานชิ้นนั้น การ
วัดชิ้นงานจำนวน 100 ชิ้น ค่าเฉลี่ยรวม 1.622 มิลลิเมตร มี
ขนาดครีบที่สามารถยอมรับได้ทั้งหมด

ค่าเฉลี่ยความหนารวมชิ้นงานและครีบ/10ชิ้น (มิลลิเมตร)
1.622
1.621
1.621
1.622
1.624
1.624
1.625
1.626
1.627
1.627

จากตารางที่ 6 การทดลองวัดครีบด้านนอกจำนวน 100
ชิ้น หาค่าเฉลี่ยครั้งละ 10 ชิ้น นับจากชิ้นที่ 1 ถึง 10 จนถึง
ชิ้นที่ 100 โดยกำหนดให้ ชิ้นงานมี ขนาดค่าพิกั ดความเผื่ อ
สู งสุ ด ของครี บ ด้ า นนอกขนาด 1.635 มิ ล ลิ เ มตร ตามที่
คำนวณไว้ ถ้าชิ้นงานเกินขนาดที่กำหนดไว้ 1.635 มิลลิเมตร
ซึ่งจะมีขนาดของครีบที่มากเกินไปและจะปฏิเสธชิ้นงานชิ้น
นั้ น การวั ด ชิ้ น งานจำนวน 100 ชิ้ น ค่ า เฉลี่ ย รวม 1.623
มิลลิเมตร มีขนาดครีบที่สามารถยอมรับได้ทั้งหมด
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รูปที่ 8 กราฟแสดงทดลองวัดครีบรูจำนวน 100 ชิ้น

รูปที่ 6 กราฟแสดงการทดลองวัดครีบด้านนอก
จำนวน 100 ชิ้น

5.2 การทดสอบอายุการใช้งานของแม่พิมพ์ขึ้นรูปตัดเกือกม้า
การศึกษาอายุการใช้งานของแม่พิมพ์ตัดเฉือนเกือกม้า
สำหรับรองเท้า ศึกษาขอบตัดเฉือนของชิ้นงานหลังจากขึ้น
รูป จากการศึก ษาขอบตัดเฉือนของชิ้นงานหลัก การขึ้น รูป
ด้วยการใช้กล้องจุลทรรศน์ตามตำแหน่งของชิ้นงานและได้
ทดลองสุ่ ม ชิ้ น งานขึ้ น มาตรวจวั ด จำนวน 3 ชิ้ น เพื่ อ
ตรวจสอบขนาดที่ถูกต้องของชิ้นงาน ว่าเป็นไปตามพิกัดที่
ระบุไว้หรือไม่ ซึ่งตำแหน่งการวัดขนาดของชิ้นงาน จะมีอยู่ 3
ตำแหน่ง ผลการวัดของชิ้นงานแต่ละตำแหน่งจำนวน 100
ชิ้นได้ และผลจากการคำนวณได้สุ่มมา 3 ชิ้น ครีบด้านนอก
ครีบด้านใน รูครีบ ผลจากการคำนวณหางานชิ้นที่ 1 ชิ้นที่
50 และชิ้ น ที่ 100 มี ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น ร้ อ ยละ 95 ของ
ชิ้นงานที่ผลิตได้

การทดลองวัดชิ้นงานและครีบบริเวณในรู

รูปที่ 7 ครีบบริเวณรู
การหาค่าเฉลี่ ยของชิ้น งานและครีบ ในรู แบ่ งออกเป็ น
10 ช่วง ช่วงละ 10 ชิ้น เพื่อหาค่าเฉลี่ยโดยรวมของชิ้นงาน
และครีบด้านในทั้งหมดจำนวน 100 ชิ้น รวมถึงวิเคราะห์
กราฟโดยรวมของค่าเฉลี่ย
ตาราง 7 การทดลองวัดชิ้ น งานและครีบ ในรูจำนวน 100
ชิ้น
จำนวน
ชิ้นงาน
1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100

ค่าเฉลี่ยความหนารวมชิ้นงานและครีบ/10ชิ้น (มิลลิเมตร)

ชิ้นงานชิ้นที่ 1

1.621
1.620
1.622
1.621
1.624
1.622
1.625
1.624
1.626
1.627

ชิ้นงานชิ้นที่ 50

จากตารางที่ 7 การทดลองวัดครีบรูจำนวน 100 ชิ้น หา
ค่าเฉลี่ยครั้งละ 10 ชิ้น นั บจากชิ้ นที่ 1 ถึง 10 จนถึง ชิ้นที่
100 โดยกำหนดให้ ชิ้น งานมีขนาดค่าพิ กัดความเผื่อสูงสุด
ของครี บ รู ข นาด 1.635 มิ ล ลิ เมตร ตามที่ ค ำนวณไว้ ถ้ า
ชิ้นงานเกินขนาดที่กำหนดไว้ 1.635 มิลลิเมตร ซึ่งจะมีขนาด
ของครีบที่ม ากเกิน ไปและจะปฏิเสธชิ้นงานชิ้ นนั้น การวัด
ชิ้น งานจำนวน 100 ชิ้น ค่าเฉลี่ยรวม 1.623 มิลลิเมตร มี
ขนาดครีบที่สามารถยอมรับได้ทั้งหมด

ชิ้นงานชิ้นที่ 100
รูปที่ 9-11 การทดลองสุ่มชิ้นงานมาวัดชิ้นที่ 1 ชิ้นที่ 50
และชิ้นที่ 100
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5.3 ผลการประเมิน ประสิทธิภาพของแม่พิมพ์ขึ้นรูป
ตัดเกือกม้าสำหรับรองเท้าโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
จากการประเมิ น โดยใช้ แ บบสอบถามโดยผู้ เชี่ ยวชาญ
จำนวน 5 คน โดยแบ่ งเป็ น 4 ด้าน คือ 1) ด้านสภาพการ
ทำงานของแม่พิมพ์ขึ้นรูปตัดเกือก2) ด้านคุณสมบัติในการ
ปฏิ บั ติ งานของแม่ พิ ม พ์ ขึ้ น รู ป ตั ด เกื อ ก3) ด้ านสมบั ติ ท าง
กายภาพแม่ พิ ม พ์ ขึ้ น รู ป ตั ด เกื อ กม้ า 4) ด้ า นการผลิ ต และ
ประกอบแม่พิมพ์ขนึ้ รูปตัดเกือกม้าโดยผลการประเมินมีดังนี้

จากตารางที่ 9 ผลการประเมิ นด้ านคุณ สมบั ติในการ
ปฏิบัติงาน จำนวนชิ้นที่ต้องการค่าเฉลี่ย 4.4 ความพึงพอใจ
อยู่ ในระดั บ ดี สามารถลดเวลาการผลิ ต ได้ ค่ า เฉลี่ ย 4.2
ความพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ ดี มี ค วามสู ญ เสี ย น้ อ ยที่ สุ ด
ค่ า เฉลี่ ย 4.0 ความพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ ดี การติ ด ตั้ ง ที่
เหมาะสมค่าเฉลี่ย 4.2 ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีและไม่
จำเป็นต้องชำนาญในการใช้แม่พิมพ์ ค่าเฉลี่ย 3.8 ความพึง
พอใจอยู่ในระดับดีและค่าเฉลี่ยรวม 4.1 จากการประเมิ น
ของผู้ เ ชี่ ย วชาญทั้ ง 5 คน ซึ่ ง ผลจากการประเมิ น ด้ า น
คุณสมบัติในการปฏิบัติงานนั้นความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
ตามระดับที่ได้กำหนดไว้จากการเก็บรวบรวมผลการประเมิน
ข้อมู ล จากผู้ เชี่ย วชาญ พบว่าแม่ พิ ม พ์ มีป ระสิท ธิภ าพด้ าน
คุณ สมบัติในการปฏิบั ติงานอย่างมีความเหมาะสมต่อการ
ผลิตชิ้นงานได้อย่างต่อเนื่อง

ตารางที่ 8 ผลการประเมินด้านสภาพการทำงานแม่พิมพ์ขึ้น
รูปตัดเกือกม้า
ที่
1
2
3
4
5

ด้านสภาพการทำงานของแม่พิมพ์ขึ้น
รูปตัดเกือกม้า
แม่พิมพ์ขึ้นรูปตัดเกือกม้าเพื่อการผลิต
ที่มีความเหมาะสม
แม่พิมพ์ขึ้นรูปตัดเกือกม้าทีม่ ีการใช้งาน
ง่าย
แม่พิมพ์ขึ้นรูปตัดเกือกม้าเพื่อการผลิต
ชิ้นงานต่อชั่วโมง
แม่พิมพ์ขึ้นรูปตัดเกือกม้าเพื่อการผลิต
ชิ้นงานมีอัตราการผลิตสูง
แม่พิมพ์ขึ้นรูปตัดเกือกม้าเพื่อการผลิต
ชิ้นงานอย่างต่อเนื่อง
รวม

X

S.D.

4.4

0.55

แปล
ความหมาย
ความพึงพอใจ
ดี

4.4

0.55

ดี

4.2

0.84

ดี

4.2

0.84

ดี

4

1.00

ดี

ที่

4.2

0.75

ดี

ตารางที่ 10 ผลการประเมิ นด้ านสมบั ติ ทางกายภาพของ
แม่พิมพ์ขึ้นรูปตัดเกือก

จากตารางที่ 8 ผลการประเมินด้านสภาพการทำงาน มี
ความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.4 ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
การผลิตชิ้นงานต่อชั่วโมง ค่าเฉลี่ย 4.2 ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี การผลิตชิ้นงานมีอัตราผลิตสูง ค่าเฉลี่ย 4.2 ความ
พึงพอใจอยู่ในระดับดีและค่าเฉลี่ยรวม 4.2 จากการประเมิน
ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน ซึ่งผลจากการประเมินด้านคุณภาพ
ของการทำงานของแม่พิ มพ์ นั้นอยู่ในระดั บดี ตามระดั บที่
กำหนดไว้ จากการเก็บรวบรวมผลการประเมินและข้อมูล
จากผู้ เชี่ ย วชาญ พบว่ า แม่ พิ ม พ์ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ า นการ
ทำงานอย่ า งมี ค วามเหมาะสมต่ อ การผลิ ต ชิ้ น งานและ
สามารถนำไปใช้ในการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

1
2
3
4
5

ด้านสภาพการทำงานของแม่พิมพ์ขึ้น
รูปตัดเกือกม้า
การผลิตชิ้นงานได้ตามจำนวนชิ้นที่
ต้องการ
การผลิตชิ้นงานสามารถลดเวลาและ
การผลิตได้
การผลิตชิ้นงานทีม่ ีความสูญเสียน้อย
ที่สุด
การผลิตและการติดตั้งที่เหมาะสม
การผลิตไม่จำเป็นต้องชำนาญในการใช้
แม่พิมพ์
รวม

X

S.D.

4.4

0.55

แปล
ความหมาย
ความพึงพอใจ
ดี

4.2

0.45

ดี

4

0.71

ดี

4.2

0.4

ดี

3.8

0.84

ดี

4.1

0.68

ดี

S.D.

3.8

0.84

แปล
ความหมาย
ความพึงพอใจ
ดี

2

การผลิตสามารถดูแลรักษาง่าย

4.2

0.84

ดี

3

การผลิตที่ใช้แรงงานคนน้อย

4.2

1.10

ดี

4

การผลิตชิ้นงานทีม่ ีอุปกรณ์ SAVETY

4.4

0.55

ดี

5

การผลิตชิ้นงานทีม่ ีรปู ทรงตาม
มาตรฐานของอุตสาหกรรม
รวม

4.4

0.55

ดี

4.2

0.77

ดี

จากตารางที่ 10 ผลการประเมิ น ด้ า นสมบั ติ ท าง
กายภาพ มีความแข็งแรง ค่าเฉลี่ย 3.8 ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี สามารถดูแลรักษาง่าย ค่าเฉลี่ย 4.2 ความพึงพอใจ
อยู่ในระดับดี ใช้แรงงานคนน้อย ค่าเฉลี่ย 4.2 ความพึงพอใจ
อยู่ ในระดั บ ดี มี อุ ป กรณ์ SAVETY ค่ า เฉลี่ ย 4.4 ความพึ ง
พอใจอยู่ ใ นระดั บ ดี และมี รู ป ทรงตามมาตรฐานของ
อุตสาหกรรม ค่าเฉลี่ย 4.4 ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ตาม
ระดับที่กำหนดไว้ จากการเก็บรวบรวมผลการประเมินและ
ข้อมู ล จากผู้ เชี่ย วชาญ พบว่าแม่ พิ ม พ์ มีป ระสิท ธิภ าพด้ าน
สมบัติทางกายภาพมีความเหมาะสมต่อการผลิตชิ้นงานและ
มีรูปทรงตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม

ตารางที่ 9 ผลการประเมินด้านคุณสมบัติในการปฏิบัติงาน
แม่พิมพ์ขึ้นรูปตัดเกือกม้า
ที่

X

1

ด้านสภาพการทำงานของแม่พิมพ์ขึ้น
รูปตัดเกือก
การผลิตทีม่ ีความแข็งแรง

32

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 (ITECH CON 2019)
ตารางที่ 11 ผลการประเมิ น ด้ านการผลิ ต และประกอบ
แม่พิมพ์ขึ้นรูปตัดเกือกม้า
ที่
1
2
3
4
5

ด้านสภาพการทำงานของแม่พิมพ์ขึ้น
รูปตัดเกือกม้า
อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตแม่พมิ พ์ เพื่อ
การผลิตชิ้นงาน
มีระบบในการทำงานอย่างต่อเนือ่ งไม่
ติดขัด
มีการควบคุมง่ายไม่ซับซ้อน
การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด
ง่าย ไม่เป็นสนิม
มีความเหมาะสมสำหรับการทำงานใน
โรงงานอุตสาหกรรม
รวม

X

S.D.

4

0.71

แปล
ความหมาย
ความพึงพอใจ
ดี

4.4

0.89

ดี

3.8

0.84

ดี

3.8

0.45

ดี

4.4

0.89

ดี

4.1

0.76

ดี

การศึกษาจุดประสงค์ทั้งหมด 3 ด้านพบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
และพึงพอใจต่อผู้วิจัย

7. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ เครือ ข่ ายผู้ ร่ วมจัด งาน ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ การ
ประชุ ม วิ ช าการเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติครั้งที่ 5 ขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม
บึง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณบดี ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.
วสัน ต์ นาคเสนีย์ รองคณบดี ดร.นพดล อ่ำดี ผศ.ดร.ทอง
แท่ ง ทองลิ่ ม อาจารย์ ด ร.เชิ ด ชั ย ธุ ร ะแพง อาจารย์ ดร.
ประภัสสร มีน้อย และผศ.วีระยุทธ สุริคำ รวมทั้งคณาจารย์
เจ้าหน้าที่ และทีมนักศึกษา พลอยอำไพ พีรกานต์ และสิทธิ
พลในสาขาวิ ช าการผลิ ต สุ ด ท้ า ยกราบขอบพระคุ ณ คุ ณ
พ่ อ คุ ณ แม่ ขอบพระคุ ณ เพื่ อ นร่ ว มรุ่ น 1 และรุ่ น 2 การ
จัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่คอยให้กำลังใจช่วยเหลือ
รวมถึงให้ความร่วมมือในการทำวิจัยครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี

จากตารางที่ 11 ผลการประเมิ น ด้ า นการผลิ ต และ
ประกอบ มี อุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิตแม่พิ มพ์ เพื่ อการผลิ ต
ชิ้นงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0 ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี มี
ระบบในการทำงานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งไม่ ติ ด ขั ด ค่ า เฉลี่ ย 4.4
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีและค่าเฉลี่ยรวม 4.1 จากการ
ประเมินของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน ซึ่งผลการประเมินด้านการ
ผลิตและประกอบนั้นความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ตามระดับ
ที่กำหนดไว้ จากการเก็บรวบรวมผลการประเมินและข้อมูล
จากผู้เชี่ยวชาญ พบว่าแม่พิมพ์มีประสิทธิภาพด้านการผลิต
และประกอบมี ค วามเหมาะสมต่ อ การผลิ ต ชิ้ น งานและ
สามารถผลิตชิ้นงานได้อย่างไม่ติดขัดและไม่ซับซ้อน
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6. ผลการวิจัย
จากการศึกษาการทดลองแม่พิมพ์ขึ้นรูปตัดเกือกสำหรับ
รองเท้าจากจุดประสงค์เพื่อพัฒ นาแม่พิมพ์ ขึ้น รูปตัดเกือก
สำหรับรองเท้า ศึกษาประสิทธิภาพของการออกแบบพัฒนา
แม่พิมพ์ขึ้นรูปตัดเกือกสำหรับรองเท้าและศึกษาอายุการใช้
งานของแม่ พิ ม พ์ ขึ้ น รู ป ตั ด เกื อ กสำหรั บ รองเท้ า จาก
จุ ด ประสงค์ ที่ 1 สภาพการทำงานของแม่ พิ ม พ์ ด้ า น
คุณ สมบัติ ในการปฏิ บัติงานของแม่พิ มพ์ด้านการผลิตและ
ประกอบรวมถึงด้านสมบัติทางกายภาพ จากการประเมิน
ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน ซึ่งผลการประเมินนั้นอยู่ในระดับ
ความพึงพอใจ ดี ตามระดับที่กำหนดไว้ จากจุดประสงค์ข้อ
ที่ 2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแม่พิมพ์ขึ้นรูปตัดเกือกโดย
ศึกษาจากการวัดครีบชิ้นงาน 3 ด้าน ครีบด้านใน ครีบด้าน
นอกและครีบรูพบว่าชิ้นงานที่วัดได้ทั้งหมด 100 ชิ้น อยู่ใน
ระดับเกณฑ์ที่ยอมรับได้ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาด้านประสิทธิภาพ
ของแม่พิมพ์ จากจุดประสงค์ข้อที่ 3 ศึกษาอายุการใช้งาน
ของแม่พิมพ์ ขึ้นรูป ตัดเกือกม้าสำหรับ รองเท้าโดยใช้กล้อง
ขยายเพื่อศึกษารอยตัดเฉือน รอยฉีกขาดของชิ้นงานที่สุ่มมา
ทั้ งหมด 3 ชิ้ น ชิ้ น ที่ 1 ชิ้ น ที่ 50 และชิ้ น ที่ 100 พบว่ า มี
ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ร้ อ ยละ 95 ชิ้ น งานที่ ผ ลิ ต ได้ จาก
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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นการศึกษาหาประสิทธิภาพของเครื่องให้ปุ๋ยน้ำโดยการควบคุมกึ่งอัตโนมัติในแปลงหน่อไม้ฝรั่ง ซึ่งใน
งานวิจัยมีจุดประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องให้ปุ๋ยน้ำโดยการควบคุมกึ่งอัตโนมัติในแปลงหน่อไม้ฝรั่ งใช้ในการเกษตรและ
ศึกษาผลการทดลองระบบการให้น้ำและปุ๋ยผ่านท่อจ่ายไปยังหัวสปริงเกลอร์โดยเปรียบเทียบการเพิ่มจำนวนและขนาดพื้นที่ท่มี ีผล
ต่อการให้น้ำและปุ๋ย ซึ่งมีการควบคุมการให้น้ำและปุ๋ยด้วยการตั้งค่าเวลาด้วยไทม์เมอร์พบว่าที่การติดตั้งหัว สปริงเกลอร์ 12, 20,
25 และ 30 หัว จะให้ค่าการสเปรย์น้ำเท่ากับ 42, 34.8, 62.5 และ 60 ตารางเมตร ต่อมาพบว่าจำนวนการให้ปุ๋ยน้ำจำนวนครั้งต่อ
วันส่งผลทำให้การเจริญเติบโตของหน่อไม้ฝรั่งที่ 1 ครั้งต่อวัน ต้นหน่อไม้ฝรั่งมีสีเขียวสมบูรณ์ลำต้นมีขนาดใหญ่และมีความยาว ลำ
ต้นเท่ากับ 25 – 35 เซนติเมตรตรงตามคุณภาพที่ตลาดรับซื้อ
คำสำคัญ : เครื่องให้ปุ๋ยน้ำ, การควบคุมแบบอัตโนมัติ, สปริงเกลอร์, ไทม์เมอร์

Abstract
This research examined the effectiveness of a semi-automatic liquid fertilizer machine used in an
asparagus bed. The principle purposes were to design and produce a practical semi-automatic liquid fertilizer
machine for a particular agricultural use in an asparagus bed and to study the system of water and fertilizer
distribution from the machine to the sprinkles by means of comparing the increasing amount with the space
size affecting the distribution, which was controlled by a timer. The result revealed that installing 12, 20, 25,
and 30 sprinkles could expand the sprinkled areas up to 42, 34.8, 62.5, and 62 square meters. it was found that
the number of fertilizer applied per day, resulting in the growth of asparagus 1 time per day, the asparagus
shoots were completely green, the trunk was large and the trunk length was 25 - 35 centimeters corresponding
to the quality that Purchase market.
Keywords : Liquid fertilizer machine, Semi-automatic control, Sprinkles, Timer
ราคาการจ้าง แรงงานค่อนข้างสูงจึงส่งผลทำให้การเพาะปลูก
มีปัญหาแต่ อย่างไรก็ตามเกษตรกรรมสมัยใหม่จะใช้ระบบ
การควบคุม อัตโนมัติในการช่วยเหลือและลดค่าใช้จ่ายของ
เกษตรกรจึ งทำให้ เกษตรกรได้ ม ี เวลาและผลผลิ ตในการ
เพาะปลูกที่ดีตรงตาม ความคาดหวังของเกษตรกร

1. บทนำ
การทำการเกษตรถือว่าเป็นอาชีพที่ได้รับความสนใจมาก
ใน ท้องถิ่นปัจจุบันได้มีการพัฒนาในการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้
ทุ่นแรงในการทำงานและประหยัดเวลาโดยปัจจัยที่มีปัญหา
ในการทำการเกษตรคือแรงงานที่จ้างไม่มีความอดทนและ
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ภูมิอากาศที่แปรปรวนไปจากแบบแผนของภูมิอากาศที่
เคย เป็ น เช่ น ในอดี ต ส่ ง ผลทำให้ ฤ ดู ก ารเพาะปลู ก พื ช มี
แนวโน้มเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนซึ่งในการเพาะปลูก ต้ อ ง
อาศัยทรัพยากรน้ำที่ได้จากน้ำฝนและน้ำตามแหล่งธรรมชาติ
จึงทำให้เป็นการเกษตรที่มีความเสี่ยงสูงจึงทำให้เกษตรกร
ต้ อ งปรั บ ตั ว ให้ ท ั น ต่ อ การเปลี ่ ย นแปลง โดยต้ อ งอาศั ย
เทคโนโลยีในการทำการเกษตร เช่น เทคโนโลยีในการให้น้ำ
ปุ๋ยแก่พืชที่เพาะปลูกแบบอัตโนมัติ เป็นต้น โดยมีปัจจัยใน
การให้ปุ๋ยในระบบน้ำ [1]
การให้ น ้ ำ ให้ ป ุ ๋ ย ในแปลงพื ชไร่ ต ้ อ งการความแม่ น ยำ
เพิ่มขึ้นเนื่องจากน้ำที่ใช้มีอย่างจำกัดและปุ๋ยมีราคาแพง
ดังนั้นจึงทำให้ผู้ที่ลงทุนเพาะปลูกต้องอาศัยผลผลติที่ได้ มี
คุ ณ ภาพดี แ ละมี แ รงงานที ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพแต่ ด ้ ว ย
คุ ณ สมบั ต ิ ใ นปั จ จุ บ ั น ค่ อ นข้ า งยากที ่ จ ะหาได้ จ ึ ง ทำให้
ผลงานวิจัยนี้พัฒนาระบบการให้ปุ๋ยน้ำแบบกึ่งอัตโนมัติ ทาง
สายเทปน้ำหยดในแปลงข้าวโพดหวาน [2]
ปั๊มน้ำสามารถดูดน้ำปุ๋ยนำไปให้กับพืชได้ อีกทั้งสามารถ
ปรับอัตราการไหลของน้ำปุ๋ยได้และมีระบบเติมน้ำอัตโนมัติ
ในถัง สามารถถ่ายน้ำเพื่อทำความสะอาดถังผสมปุ๋ยได้จึง
เป็นการลดการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรได้ พืชสามารถนำปุ๋ยไป
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ [3]
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้มีความคิดสร้างเครื่องให้ปุ๋ยน้ำโดยใช้
ระบบควบคุมแบบกึ่งอัตโนมัติในแปลงหน่อไม้ฝรั่งเพื่อเป็น
การบู ร ณาการองค์ ค วามรู ้ ใ นการให้ ป ุ ๋ ย น้ ำ และเพื ่ อ เป็ น
เงื่อนไขในการ กำหนดการให้ปุ๋ยนอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนา
อุปกรณ์ในการ ให้ปุ๋ยกับชาวเกษตรกรที่ใช้งานในแปลงพืชไร่
โดยมีการบันทึก ข้อมูลรูปแบบระบบฐานข้อมูล

นำปุ๋ยที่ละลายน้ำตามจำนวน 30 ลิตรใส่ในถังให้ปุ๋ยการ
ทํางานเมื่อกดสวิตช์ปุ๋ยน้ำจากถังเก็บจะส่งผ่านไปยังท่อจ่าย
ไปยังหัวสปริงเกลอร์โดยมีการติดตั้งหัวจำนวน 12, 20, 25
และ 30หัวฉีดเพื่อวัดแรงดันที่เกิดขึ้นและรัศมีในการให้ปุ๋ย
น้ำเพื่อให้ได้ความคุ้มค่า ซึ่งเครื่องให้ปุ๋ยน้ำแบบกึ่งอัตโนมัติ
จะประกอบไปด้วยปั๊มน้ำขนาด 1 แรงม้า ถังเก็บปุ๋ยน้ำขนาด
30 ลิตร ชุดควบคุมระบบเวลาในการให้ปุ๋ยน้ำและมีเงื่อนไข
ทีไ่ ด้ตั้งไว้ก็จะและจะเริ่มการทํางานต่อไปในการบันทึกข้อมูล
ของแต่ละเงื่ อนไข สําหรับเงื่ อนไขการทดลองได้แสดงใน
ตารางที่ 1 และ 2 ตามลําดับ

รูปที่ 1 เครื่องให้ปุ๋ยน้ำโดยการควบคุมกึ่งอัตโนมัติในแปลง
หน่อไม้ฝรั่ง

4. ผลการทดลอง
งานวิจัยนี้ได้แบ่งออกเป็น 2 การทดลอง โดยการทดลอง
ที่หนึ่งเป็นการหาพื้นที่ การฉีดพ่นน้ำที่มีผลต่อการติดตั้งหัว
สปริงเกลอร์ 12, 20, 25 และ 30 หัวการทดลองที่สองเป็น
การวิ เ คราะห์ ถ ึ งความเหมาะสมในการให้ ป ุ ๋ ย น้ ำ ต่ อ การ
เจริญเติบโตของหน่อไม้ฝรั่ง
4.1 การเปรียบเทียบการติดตั้งหัว สปริงเกลอร์ที่มีผลต่อ
ระยะการสเปรน้ำ
ตารางที่ 1.การติดตั้งหัวสปริงเกลอร์ที่มีผลต่อระยะการส
เปรน้ำ
สปริงเกลอร์
ตารางเมตร/หัว
จำนวนพื้นที่รวม
(หัว)
12
3.5
42
20
2.9
58
25
2.5
62.5
30
2.0
60

2. ขอบเขตการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาจำนวนพื้นที่ต่อหัวสปริงเกลอร์และพื้นที่รวม
ของการติดตั้งหัวสปริงเกลอร์ จำนวนรวม 12, 20, 25 และ
30 หัว
2.2 เพื่อศึกษาจำนวนการให้ปุ๋ยน้ำอันมีผลต่อการ เติบโต
ของหน่อไม้ฝรั่ง

3. วิธีการดำเนินงานวิจัย
การเตรียมแปลงและดินเพื่อทำการทดลองจะใช้การ ไถ
กลบวัชพืชและใช้จอบในการปรับพื้นที่หน้าดิน จากนั้นทำ
การวัดพื้นที่แนวที่ใช้ปลูกโดยมีระยะห่าง ระหว่างแถว 100
เซนติเมตร และระยะการปลูกต้นหน่อไม้ฝรั่ง 30 เซนติเมตร
มีความยาวตลอด ทั้งแถวอยู่ที่ 400 ตารางเมตร สําหรับการ
ทํ า งานของระบบ โดยเริ่ ม จากตั ้ งเวลาในการให้ น ้ ำปุ ๋ยที่
ตู้ควบคุมระบบเป็นไปตามเงื่อนไขการทดลอง จากนั้นก็จะ
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จากการทดลองการเปรี ย บเที ย บการติ ด ตั ้ ง หั ว สปริ ง
เกลอร์ที่มีผลต่อระยะการสเปรน้ำพบว่าการติดตั้งหัว สปริง
เกลอร์จำนวน 12, 20, 25 และ 30 หัวจะให้พื้นที่การสเปร
น้ำที่วงกว้างเท่ากับ 3.5 2.9, 2.5 และ 2.0 ตารางเมตร ต่อ
หัวสปริงเกลอร์ โดยมีพื้นที่รวมเท่ากับ 42, 34.8, 62.5 และ
60 ตารางเมตร
4.2 การวิเคราะห์จำนวนครั้งที่เหมาะสมในการให้ปุ๋ยน้ำที่
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของหน่อไม้ฝรั่ง
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบจำนวนการตั้งเวลาให้ปุ๋ยน้ำที่มี
ผลต่อการเติบโตของต้นหน่อไม้ฝรั่ง
จำนวนการให้
พื้นที่
การเจริญเติบโต
ปุ๋ย (ครั้ง/วัน) (ตารางเมตร)
(ระยะทดลอง
1 สัปดาห์)
1
400
ต้ น หน่ อ ไม้ ม ี ส ี เ ขี ย ว
สมบูรณ์ลำต้นมีขนาด
ใหญ่และมีความยาว
ลำต้ น เท่ า กั บ 25 –
35 เซนติเมตร
2
400
ต้ น หน่ อ ไม้ ม ี ส ี เ ขี ย ว
สมบูรณ์ลำต้นมีขนาด
ใหญ่ เ กิ น ไปและมี
ค ว า ม ย า ว ล ำ ต้ น
เ ท ่ า ก ั บ 40 – 48
เซนติเมตร
3
400
ต้ น หน่ อ ไม้ ม ี ส ี เ ขี ย ว
ปนเหลื อ งลำต้ น มี
ค ว า ม ย า ว ไ ม ่ ไ ด้
มาตรฐาน
4
400
ต้นหน่อไม้มีสีเหลือง
ลำต้นบางและแห้ง

5. สรุปผลการทดลอง
จากการทดลองทั้งสองกรณีโดยการควบคุมเครื่องให้ปุ๋ย
น้ำแบบกึ่งอัตโนมัติมีดังนี้
- การติดตั้งสปริงเกลอร์ที่ 12 หัวจะให้แรงดันในกา
รสเปรน้ำได้ดีที่สุด
- การให้ปุ๋ยน้ำจำนวน 1 ครั้งต่อวันจะทำให้ได้ผลของ
ต้ น หน่ อ ไม้ ฝรั ่ งที่ สมบู รณ์ แ ละตรงตามคุณภาพดี
ที่สุด

6. กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภั ฎเทพสตรี ผู้วิจัยขอแสดง
ความขอบคุณกับหน่วยงาน
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จากการการเปรียบเทียบจำนวนการตั้งเวลาให้ปุ๋ยน้ำที่มี
ผล ต่อการเติบโตของต้นหน่อไม้ฝรั่ง พบว่าการตั้งเวลาให้
ปุ ๋ ย ทุ ก วั น เป็ นเวลา 1 สั ป ดาห์ ใ นขนาดพื ้ น ที่ เ ท่า กั บ 400
ตารางเมตร ทุกๆกรณีจะให้ผลออกมาดังนี้ การให้ปุ๋ยน้ำ
จำนวน 1 ครั้งต่อวันจะทำให้ได้ผลของต้นหน่อไม้มีสีเขียว
สมบูรณ์ลำต้นมีขนาดใหญ่และมีความยาวลำต้นเท่ากับ 25
– 35 เซนติเมตร, การให้ปุ๋ยน้ำจำนวน 2 ครั้งต่อวันจะทำให้
ได้ผลของต้นหน่ อไม้มีสีเขียวสมบูรณ์ ลำต้นมีขนาดใหญ่
เกินไปและมีความยาวลำต้นเท่ากับ 40 – 48 เซนติเมตร,
การให้ปุ๋ยน้ำจำนวน 3 ครั้ง ต่อวันจะทำให้ได้ผลของต้ น
หน่อไม้มีสีเขียวปนเหลือง ลำต้นมีความยาวไม่ได้มาตรฐาน
และการให้ปุ๋ยน้ำจำนวน 4 ครั้งต่อวันจะทำให้ได้ผลของต้น
หน่อไม้มีสีเหลือง ลำต้นบางและแห้ง
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การศึกษามุมของแผ่นสะท้อนแสงด้านล่างตูอ้ บพลังงานแสงอาทิตย์
ที่มีผลต่อการตากกล้วยทั้งสองด้าน
A study of reflector angles below the solar dryer
for two-side dried banana
โชติวุฒิ ประสพสุข
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการลดระยะเวลาของการตากกล้วยแห้ง โดยทำการพัฒนาต่อจากเครื่องอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ ด้านบนเป็นทรงโดมทำหน้าที่รับแสงอาทิตย์และสะสมความร้อนสำหรับอบแห้ง ซึ่งมีข้อจำกัดคือสามารถ
อบได้เพียงฝั่งเดียว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการนำแผ่นสะท้อนแสงติดตั้งด้านล่างของตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ โดยทำการศึกษา
มุมของแผ่นสะท้อนแสงกับแนวระนาบ ที่มีผลต่อการอบกล้วยแห้งให้ด้านล่างของกล้วยได้รับความร้อนในขณะเดียวกัน โดย
ทำการศึกษามุมของแผ่นสะท้อนแสงกับแนวระนาบที่มุม 15°, 30° และ 45° เมื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิด้านบนตะแกรงและ
ด้านล่างตะแกรงในแต่ละมุม พบว่า ที่มุม 30° นั้น อุณหภูมิด้านบนและด้านล่างใกล้เคียงกัน อันเนื่องมาจากเป็นมุมที่แผ่นสะ
ท้องแสงสามารถสะท้อนแสงเข้าไปภายในห้องอบได้ดีที่สุด เมื่อพิจารณาร้อยละความชื้นมาตรฐาน พบว่า ตู้อบพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงมุม 30° จะทำให้ความชื้นคงเหลือร้อยละ 18.4 ภายในระยะเวลา 18 ชั่วโมง ซึ่งดีที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับกรณีศึกษาอื่น
คำสำคัญ : กล้วยตาก, ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์, แผ่นสะท้อนแสง

Abstract
The objective of this research is to reduce the duration of dried bananas. The top is a dome
shape that receives sunlight and collects heat for drying. However it has a limitation that can be baked on
only one side. The researcher therefore has the idea of using a reflector to install on the bottom of the
solar oven, to studying the angle of the reflector in 15°, 30° and 45°.Compare the temperature of the top
and bottom of dryer in each angle, found that at 30 ° angle, the temperature of the top and bottom are
similar, because it is the angle that the reflector sheet can reflect the light into the dryer best.
Considering the standard moisture percentage, the solar dryer equipped with reflector at 30 ° angle will
reduce the moisture content to 18.4% within the period of 18 hours, which is the best when compared to
other case studies.
Keywords : Dried bananas, Solar dryer, Reflector
ผลกล้วยพัฒนาจากดอกเพศเมีย กลุ่มของดอกเพศเมียหนึ่ง
กลุ่ ม จะเจริ ญ เป็ น ผลเรี ย กว่ า หวี ซึ่ ง หนึ่ ง หวี มี ผ ลกล้ ว ย
ประมาณ 20 ผล กลุ่มหวีบนช่อดอกเจริญเป็นเครือ ซึ่งอาจมี

1. บทนำ
กล้วยจัดเป็นพืชล้มลุกขนาดใหญ่ เมื่อกล้วยเจริญเติบโต
เต็มที่ จะเริ่มสร้างช่อดอกและลำต้นที่มีช่อดอกอ่อนบรรจุอยู่
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3-20 หวี [1] กล้วยเป็นพืช ที่ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ใบ
กล้วยหรือที่เรียกกันว่าใบตองนั้น ใช้ห่ออาหารและทำงาน
ฝีมือหลายชนิด นอกจากนี้ส่วนต่างๆของกล้วยยังนำเอามา
เป็ น อาหารได้ ห ลายส่ วน เช่น หั วปลี หยวกกล้ วย และผล
กล้ ว ยที่ ส ามารถรั บ ประทานได้ ทุ ก เพศทุ ก วั ย อี ก ทั้ ง ยั ง
สามารถนำไปแปรรูปเป็นผลผลิตอื่นได้เช่น กล้วยแขก กล้วย
บวชชี กล้วยปิ้ง เป็นต้น กล้วยสามารถออกผลผลิตได้ตลอด
ฤดูกาล อีกทั้งยังเป็นพืชที่ปลูกง่าย ดูแลง่ายและให้ผลผลิต
สู ง เกษตรกรหรื อ แม้ แ ต่ ค รั ว เรื อ นจึ งนิ ย มปลู ก กล้ ว ยไว้
รับประทาน ด้วยเหตุนี้ราคาของกล้วยจึงมีราคาค่อนข้างต่ำ
มาโดยตลอด เกษตรกรจึ ง นิ ย มนำกล้ ว ยมาแปรรู ป เป็ น
อาหารในลัก ษณะต่างๆ แต่ที่ ได้รับ ความนิ ย มและขายได้
ราคาดีคือกล้วยตาก
การตากกล้ ว ยเป็ น หนึ่ งในกรรมวิ ธีถ นอมอาหาร เป็ น
กระบวนการลดน้ำหนักของอาหาร ทำให้อาหารมีน้ำหนักที่
เบาลง โดยใช้ ตั ว กลางทำหน้ า ที่ ถ่ า ยเทความร้ อ นจาก
บรรยากาศไปสู่อาหารที่มีความชื้นอยู่ ความชื้นในอาหารจึง
ระเหยออกไปโดยมีความร้อนเป็นตัวพาออกสู่บรรยากาศ
โดยทั่วไปวิธีที่เกษตรกรหรือผู้ประกอบการนิยมใช้กันในอดีต
คือ การตากแห้งตามธรรมชาติ วิธีดังกล่าวถึงแม้จะทำได้ง่าย
และเสียค่าใช้จ่ายน้อย แต่ผลผลิตที่ตากมักเสียหายจากการ
เปียกฝน และถูกทำลายด้วยนก หนู หรือแมลง อีกทั้งยังถูก
ปนเปื้ อ นจากสิ่ งสกปรกจากสภาพแวดล้ อ ม จากปั ญ หา
ดังกล่าวในช่วงที่ผ่านมานักวิจัยในประเทศไทยได้พยายาม
พั ฒ นาเครื่ อ งอบแห้ งพลั งงานแสงอาทิ ต ย์ ส ำหรับ อบแห้ ง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ า งๆ ยกตั ว อย่ า งเช่ น การสร้ า งตู้ อ บพลั งงาน
แสงอาทิ ตย์แ บบประหยัด [2] โดยใช้ตู้อบปลา โครงสร้าง
ของตู้ อ บแห้ ง พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ มี รู ป ลั ก ษณ ะเป็ น
สามเหลี่ยมมุมฉาก ปลายด้านล่างทำมุม 30 องศา อุณหภูมิ
นอกตู้ อ บแห้ ง พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ 37 องศาเซลเซี ย ส
อุณหภูมิภายในตู้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยใช้เวลาไม่ถึง 30
นาที อุณหภูมิสามารถสูงขึ้นถึงอุณหภูมิสูงสุด โดยอุณหภูมิ
พื้นล่างของตู้อบแห้ งประมาณ 75 องศา และอุณ หภูมิบ น
ตระแกรงอบแห้งประมาณ 65 องศา และทำให้การอบแห้ง
ใช้เวลาเร็วขึ้นผลการอบแห้งปลาแดดเดียวน้ำหนักก่อนการ
อบแห้ ง 3,486 กรั ม น้ ำ หนั ก หลั งการอบแห้ ง (ปลาแดด
เดียว) 2,870 กรัม น้ำหนักน้ำที่ระเหยแห้ง 616 กรัม หรือ
ประมาณ 616 ลบ.ซม. โดยใช้เวลา 2 ชั่วโมง 35 นาที โดย
เมื่อเทียบกับการทำให้แห้งโดยการตากแดดธรรมดาจะใช้
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมงการอบแห้งหมูแดดเดียวที่มีความ
หนาไม่เกิน 0.5 เซนติเมตร ใช้เวลาระหว่าง 30 - 45 นาที
และ ศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทร์ฉาย [3] พัฒนาเครื่อง
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar dryer) แบบต่างๆเพื่อใช้
อบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเชิงพาณิชย์ได้ แต่เครื่องยัง

ไม่สามารถตอบสนองต่ อความต้ องการของผู้ใช้ ที่ต้ องการ
อบแห้งเชิงพาณิชย์ได้ จนกระทั่งในปี พ.ศ.2546 ศ.ดร.เสริม
จันทร์ฉาย ได้พัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
เรื อ นกระจก หรื อ แบบ พาราโบลาโดม เครื่ อ งอบแห้ ง
ดังกล่าวมีองค์ประกอบเป็นหลังคาโค้งรูปพาราโบลา ติดตั้ง
บนพื้ น คอนกรี ต และปกคลุ ม ด้ ว ยแผ่ น พลาสติ ก โพลี
คาร์บอเนต (Polycarbonate) โดยรูปทรงพาราโบลาช่วยให้
ได้ รั บ แสงอาทิ ต ย์ ไ ด้ ดี ใ นตลอดทั้ งวั น และช่ ว ยลดความ
ต้ า นทานลมอี ก ด้ ว ย [4] การใช้ โ ดมพาราโบลาช่ ว ยให้
อุณหภูมิภายในโดมมีอุณหภูมิสูง จึงทำให้ช่วยลดเวลาในการ
ตากแห้งได้อีกด้วย แต่ยั งมีปัญหาคือในการตากต้องใช้การ
ตากทั้งสองด้านพลิกกลับด้าน ไม่สามารถตากแห้งพร้อมกัน
สองด้านได้ จึงยังไม่สามารถลดระยะเวลาในส่วนนี้ลงได้
จากการลงสำรวจแหล่งผลิตกล้วยตากในจังหวัดลพบุรี
พบว่าเกษตรกรในพื้นที่ผลิตกล้วยตากแบบครัวเรือน จึงทำ
ให้การสร้างโดมแบบพาราโบลาไม่ เหมาะสม เพราะมีขนาด
ใหญ่และมีราคาสูง และผู้วิจัยต้องการแก้ปัญหาเรื่องการตาก
กล้วยที่ต้องกลับด้านสองด้าน ผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะ
นำโดมแบบพาราโบลาย่อส่วนให้เล็กลงแล้วนำมาติดตั้งบน
ตู้ อ บพลั งงานแสงอาทิ ต ย์ และด้ า นล่ า งของตู้ ติ ด ตั้ งแผ่ น
สะท้อนแสง เพื่อให้แสงตกกระทบด้านล่างและให้สะท้อน
ขึ้นมายังด้านล่างของกล้วยตาก ทำให้สามารถตากแห้งได้
พร้อมกันทั้งสองด้านในเวลาเดียวกันได้

2. ทฤษฎี
2.1 การทำให้แห้ง (Dehydration)
การทำแห้ง [5] เป็นวิธีการถนอมอาหารที่นิยมใช้มานาน
โดยการลดความชื้น (moisture content) ของอาหารด้วย
การระเหยน้ำ ด้วยการอบแห้ง การทอด หรือการระเหิดน้ำ
ส่ ว นใหญ่ ใ นอาหารออก ทำให้ ช่ ว ยลดการเติ บ โตของ
จุลินทรีย์ที่มีในอาหารออก ส่วนน้ำที่เหลือจากการทำแห้ง
เป็นน้ำที่ถูกยึดไว้กับองค์ประกอบของอาหาร ดังนั้นการลด
ความชื้ น หรื อ การทำให้ อ าหารแห้ งก็ จ ะช่ ว ยป้ อ งกั น การ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย์
2.2 การสมดุลของพลังงานในการอบแห้ง
การคำนวณสมดุลของพลังงานเนื่องจากการอบแห้งได้
จากสมการ [6]
M w L = Ma Cp (Ti − Tt )

เมื่อ
Mw

Ma
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คือ น้ำหนักของน้ำที่หายไปหลังการอบแห้ง
คือ น้ำหนักของอากาศที่ใช้อบ

(1)
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L
CP

คือ ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอของน้ำ
คือ ความร้อนจำเพาะของอากาศที่คงที่

Ti
Tt

1

หมายเลข
1
2
3
4
5
6
7

6
2

7

คือ อุณหภูมิของอากาศที่อบแห้ง
คือ อุณหภูมิของอากาศหลังจากอบแห้ง

3
4

ส่วนประกอบ
โดมรับแสงโพลีคาร์บอเนต
ผลิตภัณฑ์ตากแห้ง (กล้วย)
ถาดวางผลิตภัณฑ์
ห้องอบ
แผ่นสะท้อนแสง
อุณหภูมิด้านบน
อุณหภูมิด้านล่าง

5

รูปที่ 1 ส่วนประกอบของเครื่องตากกล้วยสองด้านด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
2.3 ความชื้นในเมล็ดพืช
ความชื้นในเมล็ดพืชคือปริมาณน้ำที่มีอยู่ในเมล็ด
พืช เมื่อพิจารณาดูจะพบว่าในเมล็ดพืชประกอบด้วย 2 ส่วน
คือส่วนที่เป็นน้ำหนักแห้งของเมล็ดพืชซึ่งจะมีค่าคงที่ตลอด
กับส่วนที่เป็นน้ำหนักน้ำที่มีอยู่ในเมล็ดพืช โดยส่วนน้าหนัก
น้าในเมล็ดพืชจะเปลี่ยนแปลงตามความชื้นของเมล็ดพืช [6]
ความชื้นมาตรฐานเปียก
Mw =

Ww
Ww + Wd

 100

สะท้อนแสงจากด้านล่างนั้นจำเป็นอย่างมากที่เราจะต้อง
ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนและมีระบบการทำงานและมี
ความเหมาะสม
3.1 ขั้นตอนการทดลอง
1. ตากกล้วยให้เต็มห้องอบโดยเว้นระยะพอสมควร
2. สุ่มชั่งจำนวน 5 ลูกทุกๆ 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 9:00 –
16:00 น. เก็บน้ำหนักของกล้วย นำมาหาค่าเฉลี่ย
3. นำผลการทดลองหาค่ า ความชื้ น โดยคิ ด เป็ น
เปอร์เซ็นต์มาตรฐานแห้ง
4. ทดสอบร่วมกับแผ่นสะท้อนแสง ที่มุม 15°, 30° และ
45°
5.วัดอุณหภูมิภายในตู้อบด้านบนตะแกรงและด้านล่าง
ตะแกรงในทุกชั่วโมง นำมาหาค่าเฉลี่ยในแต่ละกรณี
6. นำผลการทดลองมาวิเคราะห์และสรุปผล

(2)

ความชื้นมาตรฐานแห้ง
Md =

Ww

 100

Wd

(3)

เมื่อ
MW
Md

WW
Wd

คือ
คือ
คือ
คือ

ความชื้นมาตรฐานเปียก
ความชื้นมาตรฐานแห้ง
นํ้าหนักเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์
น้ำหนักวัสดุที่แห้ง

3. อุปกรณ์และวิธีการทดลอง
ในการดำเนิ น การสร้ า ง ตู้ ต ากกล้ ว ยพลั ง งาน
แสงอาทิ ต ย์ ด้ ว ยแผ่ น สะท้ อ นแสงจากด้ า นล่ า งนั้ น มี
การศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่นำมาใช้ประกอบใช้
การสร้ า งตู้ ต ากกล้ ว ยพลั งงานแสงอาทิ ต ย์ ด้ ว ยแผ่ น

รูปที่ 2 เครื่องตากกล้วยสองด้านด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
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4.1.3 อุณหภู มิภ ายในตู้อบแห้ง ติดแผ่นสะท้อนแสง
มุม 30°

4. ผลการทดลอง

อุณหภูมิภายในตู้อบ (องศาเซลเซียส)

อุณหภูมิภายในตู้อบ (องศาเซลเซียส)

4.1 อุณหภูมิในตู้อบแห้ง
4.1.1 อุณหภูมิภายในตู้อบแห้ง ไม่ติดแผ่นสะท้อนแสง

จำนวนระยะเวลาอบแห้งต่อวัน (ชั่วโมง)
จำนวนระยะเวลาอบแห้งต่อวัน (ชั่วโมง)

รูปที่ 5 อุณหภูมิภายในตู้อบ ติดตัง้ แผ่นสะท้อน30°

รูปที่ 3 เปรียบเทียบอุณหภูมิภายในตู้อบแบบไม่ติดตั้งแผ่น
สะท้อน

จะเห็นได้ว่าอุณหภูมิภายในตู้อบกรณี มุมของแผ่น
สะท้อนที่ 30°นั้น มีค่าใกล้เคียงกัน เนื่องจากสามารรับ
แสงและสะท้อนแสงระหว่างแผ่นได้ดีจึงทำให้อุณหภูมิ
ด้านล่างมีค่าใกล้เคียงด้านบน โดยที่ด้านบนมีอุณหภูมิ
เฉลี่ย 50 °C ส่วนด้านล่างอุณหภูมิเฉลี่ย 45 °C
4.1.4 อุณ หภู มิ ภ ายในตู้ อบแห้ ง ติดแผ่น สะท้ อ นแสงมุ ม
45°

อุณหภูมิภายในตู้อบ (องศาเซลเซียส)

อุณหภูมิภายในตู้อบ (องศาเซลเซียส)

จากการวั ด อุ ณ หภู มิ ภ ายในตู้ อ บของกล้ ว ยตาก ใน
กรณี ศึ ก ษาไม่ ติ ด ตั้ งแผ่ น สะท้ อ นแสง พบว่ า เมื่ อ ทำการ
อบแห้งในระยะแรกอุณหภูมิด้านบนและด้านล่างไม่แตกต่าง
กั น เมื่ อ ผ่ านชั่ วโมงที่ 3 ด้ า นบนเกิ ด การสะสมความร้ อ น
ภายใต้ โ ดม ทำให้ มี อุ ณ หภู มิ เฉลี่ ย 50 °C ส่ ว นด้ า นล่ า ง
อุณหภูมิเฉลี่ย 38 °C
4.1.2 อุ ณหภูมิ ภายในตู้อบแห้ ง ติดแผ่น สะท้อนแสงมุ ม
15°

จำนวนระยะเวลาอบแห้งต่อวัน (ชั่วโมง)

รูปที่ 6 อุณหภูมิภายในตู้อบ ติดตั้งแผ่นสะท้อน45°

จำนวนระยะเวลาอบแห้งต่อวัน (ชั่วโมง)

อุ ณ หภู มิ ภ ายในตู้ อ บแห้ ง ที่ ติ ด ตั้ ง แผ่ น สะท้ อ นแสง
ด้านล่างทำมุม 45°นั้น ทำให้เกิดความชันของแผ่นสะท้อน
จึงทำให้ไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ดีเท่าที่ควร จึงทำให้การ
สะท้ อ นแสงเข้ า ห้ อ งอบน้ อ ย ทำให้ อุ ณ หภู มิ ใ นห้ อ งอบ
ด้านล่างต่ำลงไปด้วย โดยที่ด้านบนมีอุณ หภูมิ เฉลี่ย 50 °C
ส่วนด้านล่างอุณหภูมิเฉลี่ย 38 °C

รูปที่ 4 อุณหภูมิภายในตู้อบติดตั้งแผ่นสะท้อน15°
จากกราฟจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิภายในตู้อบด้านบนและ
ด้านล่างไม่แตกต่างกันเพราะ มุม 15° สามารถรับแสงและ
สะท้ อ นแสงได้ ดี แต่ เมื่ อ ถึ งช่ ว งเที่ ย งวั น จะการรับ แสงจะ
ลดลงมีอุณหภูมิเฉลี่ย 50 °C และมุม 15° ทำให้การสะท้อน
แสงระหว่างแผ่นมีน้อย อุณหภูมิจึงเริ่มคงที่ อุณหภูมิเฉลี่ย
40 °C
40
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4.2 อิทธิพลของแผ่ นสะท้อนแสงต่อการตากกล้วยแบบ
สองด้าน
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รูปที่ 7 เปรียบเทียบอัตราการอบแห้งของแต่ละกรณี
จากการทดลองตากกล้ ว ย เพื่ อ หาค่ า แนวโน้ ม ของ
ความชื้นภายในผลิตภัณฑ์ โดยอบให้ความชื้นของตัวอย่าง
เหลือไม่เกินร้อยละ 20 ฐานแห้ง พบว่าตู้อบแห้งที่ทำงาน
ร่วมกั บ แผ่ น สะท้ อ นมุ ม 30° ความชื้น ตามมาตรฐานแห้ ง
ร้อยละ 18.4 ใช้เวลา18 ชั่วโมง ซึ่งเป็นระยะเวลาที่น้อยที่สุด
ในทุกกรณีศึกษา ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าที่กรณีนี้มีประสิทฺธิ
ภาพในการอบแห้งดีที่สุด เนื่องจากมุมในการสะท้อนแสง
ของมุม 30° นั้น นอกจากจะสะท้อนแสงแดดเข้าสู่ห้องอบ
แล้ ว ยังทำให้เกิดการสะท้ อนแสงระหว่างแผ่นอีกด้วย ซึ่ ง
ต่างจากการวางมุมของแผ่นสะท้อนที่ 15° แม้ว่าจะรับแสง
ได้ดีแต่มีการสะท้อนระหว่างแผ่นน้อยกว่า เมื่อสังเกตแผ่น
สะท้ อ นแสงที่ มุ ม 45° นั้ น มี ความชั น จึ งทำให้ รั บ แสงจาก
ภายนอกได้ไม่เต็มที่ จึงทำให้ภายในห้องอบมีอุณหภูมิต่ำกว่า
สองกรณีแรก

5. สรุปผลการทดลอง
จากการตั้งสมมุติฐานและดำเนินการทดลองพบว่า การ
ติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงด้านล่างของตู้อบนั้นช่วยเพิ่มอุณหภูมิ
ภายในตู้ อ บได้ ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษา [7] ได้ ศึ ก ษา
ประสิทธิภาพของแผ่นสะท้อนแสงแบบเรียบ พบว่ามีความ
เข้ ม แสงสู งสุ ด เวลาใกล้ เที่ ย งวั น และความเข้ ม แสงลดลง
ในช่วงเช้าและบ่าย โดยการติดแผ่นสะท้อนแสงจะช่วยลด
ระยะเวลาในการตากกล้วย จากประมาณ 4 วัน เหลือเพียง
2 วั น ในกรณี ศึ ก ษาที่ ดี ที่ สุ ด ซึ่ ง นอกจากจะทำให้ ล ด
ระยะเวลาการผลิตแล้ว ยังช่วยในเรื่องคุณลักษณะของกล้วย
ตากได้อีกด้วย โดย [8] ได้กล่าวว่ากล้วยตากที่ลดความชื้น
อย่ างรวดเร็ว เนื้ อ กล้วยจะมี ค วามแข็งต่ ำ ทำให้ ไม่ ติด ฟั น
เวลารับประทาน
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บทคัดย่อ
บริษัทตัวอย่างเป็นผู้ผลิต ชิ้นส่วนเบาะและแผงประตูให้กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ชั้นนำหลายยี้ห้อภายในประเทศ
ปัจจุบันประสบปัญหาสายการประกอบเบาะรถยนต์เกิดความสูญเสียเนื่องจากการทำงานล่าช้า ผู้วิจัยจึงได้ทำการเก็บข้อมูล
ของปัญหาโดยยึดหลักการเทคนิค 3 จริง ซึ่งได้แก่ สถานที่จริง ชิ้นงานจริง ข้อมูลข้อเท็จจริง พบสาเหตุของปัญ หาที่ส่งผลให้
การประกอบชิ้นส่วนเบาะรถยนต์ล่าช้าทั้งหมด 9 ปัญหา เทคนิคการให้คะแนนแบบถ่วงน้ำหนักจึงถูกนำมาใช้เพื่อคัดเลือก
ปัญหา จากปัจจัยที่ส่งผลทั้งหมด 3 ปัจจัย ได้แก่ ความรุนแรงของปัญหา ความถี่ของปัญหา ความเป็นไปได้ในการแก้ไข จาก
การให้คะแนนได้คัดเลือกขั้นตอนกดนอตสกรูเข้ากับแผ่นคลิปมาทำการแก้ไขจากปัจจุบันใช้เวลาในการทำงาน 30 นาที/รอบ
การผลิต โดยมีการตั้งเป้าลดรอบเวลาในการผลิตลงให้ได้อย่างน้อยร้อย 50 เครื่องมือควบคุมคุณภาพ เครื่องมือควบคุม
คุณภาพแบบใหม่ และ เทคนิคการตั้งคำถาม ทำไม ทำไม จึงถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา พบว่าในขั้นตอน
การประกอบพนักงานต้องกดนอตสกรูเข้ากับแผ่นคลิปเพื่อยึดชิ้นส่วนให้ติดกัน โดยการกดประกอบชิ้นงานแต่ละครั้งใช้แรงกด
มากถึง = 51.14 นิวตัน หรือ 5.21 กิโลกรัม/ชิ้น ทำให้พนักงานเกิดอาการบาดเจ็บเมื่อทำงานติดต่อเป็นเวลานาน แนวทางการ
แก้ไขผู้วิจัย ทำการการออกแบบอุปกรณ์กด และบล็อกวางชิ้นงานเพื่อให้สามารถทำงานได้ครั้งละหลายๆชิ้น ลดการออกแรง
นิ้วของพนักงานโดยตรง ผลการปรับปรุงสามารถลดเวลาการทำงานของพนักงานได้จาก 30 นาที/รอบการผลิตเหลือ 5 นาที/
รอบการผลิต คิดเป็นลดลงร้อยละ 83.33 และมีระยะเวลาคืนทุนจากการจัดสร้างอุปกรณ์ 14 วัน
คำสำคัญ : เทคนิค 3 จริง, เครื่องมือควบคุมคุณภาพ, เครื่องมือควบคุมคุณภาพแบบใหม่, เทคนิคการตั้งคำถาม ทำไม ทำไม

Abstract
The sample company is a manufacturer of cushion parts and door panel for many leading brands
car manufacturers in the country. Current issues facing car seat assembly line losses due to delays. The
researcher therefore collected the data of the problem based on 3 gen techniques which is real place, real
workpieces, real fact, found 9 causes of problems causing delayed assembly of car seats. The weighted
scoring technique is therefore used to select problems from all 3 factors that affect the severity of the
problem, problem frequency, possibility of fixing. From the scoring, select the process, press the screw
knots to the clip plate to make corrections from the current work time 30 minutes / production cycle. With
a target to reduce production time to at least 50% QC tools, new QC tool and why-why analysis therefore
is used to analyze the cause of the problem found that during the assembly process, the staff had to press
the screw knots onto the clip plates to hold the parts together by pressing each piece of work, apply a lot
of pressure up to = 51.14 N. or 5.21 Kg / piece cause employees to get injured when working for a long
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time. Solution for the researcher to design the press device and the workpiece block to be able to be able
to run multiple pieces reduce finger labor exertion directly. Improvement results can reduce employee
work time from 30 minutes / cycle to 5 minutes / cycle represent 83.33% reduction and a payback period
from the construction of 14 day master equipment.
Keywords : 3 Gen, QC tools, New QC tool, Why-why analysis
กลาง 2 ระดับมาก 3 จากนั้นนำคะแนนที่ได้มาคูณกัน ผล
การให้คะแนนแสดงดังตารางที่ 2

1. บทนำ
บริษัทตัวอย่างเป็น บริษั ทผู้ผลิตชิ้นส่ วนเบาะรถยนต์
ให้ ก ั บ ค่ า ยรถยนต์ ห ลายยี ่ ห ้ อ ปั จ จุ บ ั น ประสบปั ญ หา
กระบวนการผลิตเบาะรถยนต์เกิดความสูญเสียเนื่องจากการ
ทำงานล่าช้า จากการเก็บข้อมูลโดยอาศัยหลักเทคนิค 3 จริง
(3 GEN) ด้วยการลงไปดูสถานที่ทำงานจริง ชิ้นงานของจริง
ที ่ เ กิ ด ปั ญ หา และข้ อ มู ลจริ งที ่ เกิ ด ปั ญหาที ่ห น้ างาน พบ
ปัญหาที่ส่งผลให้กระบวนการทำงานเกิดความล่าช้าทั้งหมด
9 ปัญหา ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 2 ข้อมูลรอบเวลาขั้นตอนการทำงาน

ตารางที่ 1 ข้อมูลรอบเวลาขั้นตอนการทำงาน
ขั้นตอน
1.กดนอตสกรูเข้ากับแผ่นคลิป

%
เวลา
%
ทำงาน เวลา
สะสม
(นาที) ทำงาน
30
31.58 31.58

ขั้นตอน

(P1)

(P2)

(P3)

ผลรวม

1.กดสกรูเข้ากับแผ่นคลิป

3

1

3

9

2.รองานตัดเปลี่ยน

2

2

2

8

3.การหางาน

1

2

2

4

4.การนับชิ้นงาน

1

2

2

4

5.การหา PART

1

2

1

2

6.การเบิกเข็ม

1

1

1

1

7.การเบิกด้าย

1

1

2

2

2.รองานตัดเปลี่ยน

20

21.06

52.62

8.การซ่อมงาน

1

1

2

2

3.การหางาน

14

14.73

67.37

1

1

2

4

4.การนับชิ้นงาน

10

10.52

77.89

9.การทำเอกสาร FIRT
LOT

5.การหา PART

7

7.37

85.26

6.การเบิกเข็ม

5

5.26

90.52

7.การเบิกด้าย

4

4.21

94.73

8.การซ่อมงาน

3

3.16

97.89

9.การทำเอกสาร FIRT LOT

2

2.10

100

จากตารางที ่ 2 พบว่ า ปั ญ หาที ่ส ่งผลกระทบและเป็น
ปัญหาที่เหมาะสมจะนำมาทำการแก้ไขเป็นอันดับแรกยังคง
เป็นปัญหาการสูญเสียเวลาจากขั้นตอนการกดนอตสกรูเข้า
กับแผ่นคลิป) ลักษณะขั้นตอนการทำงาน แสดงดังรูปที่ 1

จากตารางที่ 1 พบว่ารอบเวลาการทำงานจากการกดสก
รูเข้ากับแผ่นคลิปเป็นรอบเวลาการทำงานที่มากที่สุด ผู้วิจัย
สนใจที่จะนำปัญหานี้มาทำการปรับปรุงแก้ไข แต่เพื่อยืนยัน
ว่ า ปั ญ หาดั งกล่ าวเป็น ปัญหาที ่สามารถนำมาแก้ไขได้ผล
สำเร็จจริง ผู้วิจัยจึงนำมาคัดเลือกปัญหาอีกครั้ง ใช้การให้
คะแนนแบบถ่วงน้ำหนักจาก 3 ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบ
จริงการปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ ความรุนแรงของปัญหา (P1)
ความถี่ของปัญหา (P2) ความเป็นไปได้ในการแก้ไข (P3)
โดยมีการให้คะแนน 3 ระดับ คือ ระดับน้อย 1 ระดับปาน

รูปที่ 1 ขั้นตอนการกดนอตสกรูเข้ากับแผ่นคลิป
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จากรูปที่ 1 ขั้นตอนการกดนอตสกรูเข้ากับแผ่นคลิป ใช้
เวลามากถึง 30 นาทีต่อรอบการผลิต (1 รอบการผลิต= 120
ชิ้น หรือ15 วินาทีต่อชิ้น ) ผู้วิจัยจึงตัดสินใจเลือกปั ญ หา
ดังกล่าวทำการแก้ไขโดยเริ่มจากการกำหนดวัตถุประสงค์

ขั้นตอน โดยไม่เกิดสภาพการณ์ตกหล่นและซ้ ำซ้อน และไม่
จินตนาการเอง เปรียบเสมือนการมองเห็น “ผลกระทบ”
และ “สาเหตุ” ในบางประเด็น แต่ยังไม่ด่วนสรุปทันทีว่าเกิด
จากสาเหตุใด
2.5 การออกแบบอุปกรณ์จับยึด (Jig Design)
[5] การออกแบบเครื่ อ งมื อ เป็ น กระบวนการของการ
ออกแบบ และปรับปรุงเครื่องมือวิธีการและเทคนิคที่จำเป็น
หลาย ๆ อย่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานและเพิ่ม
ผลผลิต (Productivity) ให้สูงขึ้น
2.6 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB)
[6] ระยะเวลาของการลงทุนที่กระแสเงินสดรับสุทธิจาก
โครงการเท่ากับกระแสเงินสดจ่ายสุทธิพอดี โดยสามารถ
คำนวณได้จากสูตร

1.1 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
เพื่อลดรอบเวลาการผลิตของขั้นตอนการกดนอตสกรู
เข้ากับแผ่นคลิป ให้ได้อย่างน้อย 50%

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 การเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement)
วันชัย ริจิรวนิช [1] เป็นการวัดการทำงานประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยอาจใช้แนวทางการเพิ่มผลผลิตตาม
ความเหมาะสมของ องค์กรมาประเมินดังต่อไปนี้
1) ปัจจัยการผลิตเท่าเดิม แต่ผลิตผลเพิ่มขึ้น
2) ปัจจัยการผลิตน้อยลง แต่ผลิตผลเท่าเดิม
3) ปัจจัยการผลิตน้อยลง แต่ผลิตผลเพิ่มขึ้น
4) ปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น แต่ผลิตผลเพิ่มขึ้นมากกว่า
5) ลดจำนวนผลิ ต ผลลงจากเดิ ม โดยลดอั ตราการใช้
ปัจจัยการผลิตในอัตราส่วนที่มากกว่า
2.2 เทคนิค 3 จริง (3 GEN)
เป็นปรัชญาแห่งการปฏิบัติของงานการผลิตสิ่งของ ซึ่ง
เป็นแนวคิดและหลักปฏิบัติที่ถูกกำหนดขึ้นมาให้เป็นรูปแบบ
และใช้ ป ฏิ บ ั ต ิ ใ นธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมการผลิ ต เพื ่ อ ให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริงและสถานการณ์ในการ
ผลิตตามแนวคิดที่ว่า “อย่าเชื่อใครง่ายๆ ถ้าไม่เห็นกับตา”
ซึ่งประกอบด้วย [2]
1) GENBA (เก็มบะ) คือ สถานที่ทำงานจริง
2) GENBUTSU (เก็มบุสึ) คือ ชิ้นงานที่ผลิตจริง
3) GENJITSU (เก็นจิสึ) คือ ข้อมูลความเป็นจริง
2.3 เครื ่ อ งมื อ ควบคุ ม คุ ณ ภาพแบบใหม่ (New 7 QC
Tools)
[3] เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวางแผน และป้องกันปัญหา
เพื่อให้ได้นโยบาย และมาตรการเชิงรุกที่ชัดเจน เครื่องมือ
คุ ณ ภาพใหม่ 7 อย่ า งประกอบด้ ว ย แผนภู ม ิ ก ารจัดกลุ่ม
ความคิ ด , แผนภู ม ิ แ สดงความสั ม พั น ธ์ , แผนภู ม ิ ต ้ น ไม้
ตัดสินใจ, แผนภูมิเมตริกซ์, แผนภาพการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
เมตริกซ์, แผนภาพทางเลือกตัดสินใจ เพื่อบริหารความเสี่ยง
และแผนภูมิลูกศร
2.4 การวิเคราะห์ ทำไม ทำไม (Why – Why Analysis)
[4] การวิเคราะห์หาปัจจัยที่เป็น ต้นเหตุที่แท้จริง (Root
Cause) ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบหรือปรากฏการณ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ขึ้ น (Effect) ด้วยวิธีการอย่างเป็นระบบและเป็น

ระยะเวลาคืนทุน =เงินลงทุนเริ่มแรก/เงินที่ได้รับแต่ละช่วง
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จารุวรรณ ห้องใส [7] เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทฝาปิดกล่องใส่ของด้วยการ
วิ เ คราะห์ ก ารเคลื่ อ นที ่ ๆ มี ค วามซ้ ำซ้อ น ด้ ว ยเครื่ องมือ
ควบคุมคุณภาพพบว่ายังมีขั้นตอนในการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ และเกิ ด ความสู ญ เปล่ า ่ ใ นกระบวนการผลิ ต
จากนั้นแก้ไขปัญหาด้วยการเพิ่มระบบรางไหลชิ้ นงานและ
เพิ่มรถวางชิ้นงานให้เพียงพอต่อการใช้งานผลการปรับปรุง
สามารถลดสถานี ในการทำงานได้ 1 สถานี ลดเวลาในการ
ประกอบจาก 5.31 นาที ต ่ อ ชิ ้ น งานเหลื อ 2.57 นาที ต่ อ
ชิ้นงาน

3. วิธีการดำเนินงานวิจัย
3.1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน
ชิ้นส่วนนอตสกรู และแผ่นคลิป คือ ชิ้นส่วนทีต่ ้องเย็บติด
กับส่วนที่ตัดแต่งเพื่อให้ยึดติดกับกรอบของเบาะนั่งด้านหลัง
ของรถยนต์ ดังแสดงได้ในรูปที่ 2

รูปที่ 2 ชิ้นส่วนนอตสกรู และแผ่นคลิป
ปัจจุบันลักษณะการทำงานพนักงานจะหยิบชิ้นส่วนนอต
สกรู และแผ่นคลิป ขึ้นมาแล้วกดนอตสกรูอัดลงบนแผ่นคลิป
ดังแสดงในรูปที่ 3
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3.2 วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
การวิเคราะห์ปัญหาเริ่มจากการตรวจสอบขนาดของรู
แผ่นคลิปและความโตของนอตสกรู ดังแสดงในรูปที่ 5
จากรูปที่ 5 สามารถสรุปได้ว่า นอตสกรูมีขนาดโตกว่ารู
คลิ ป 1 มิ ล ลิ เ มตร เมื ่ อ นำไปทดลอบแรงกดด้ ว ยเครื ่ อ ง
ทดสอบแรงดึ ง (Tensile Machine) พบว่ า มี ค ่ า แรงกด =
51.14 N เท่ากับแรงที่ ใ ช้ใ นการเปิดน้ำ อัดลมกระป๋อ ง 2
กระป๋อง (1 กระป๋องใช้แรงเปิดกระป๋องละ 25.28 N) (1
Kg=9.8 N) ผู้วิจัยจึงได้นำข้อมูลไปวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหาด้วยเครื่องมือควบคุมคุณภาพแบบใหม่ โดยอาศัย
หลักการ 4 M ประกอบด้วย พนักงาน (Man) เครื่องจักร
อุปกรณ์ (Machine) วิธีการทำงาน (Method) และ วัตถุดิบ
(Material) ดังแสดงในรูปที่ 6

รูปที่ 3 ลักษณะการกดนอตสกรูเข้ากับแผ่นคลิปของ
พนักงาน
จากรูปที่ 3 พนักงานจะใช้เวลาในการทำงาน 15 วินาที
ต่อชิ้น โดย 1 ลอตจะมีชิ้นงานทั้งหมด 120 ชิ้น ซึ่งจะใช้เวลา
ทั้งหมด 30 นาที หรือ 1,800 วินาที ซึ่งเป็นเวลาที่ใช้ในการ
ผลิ ต ที ่ น านและเมื ่ อ พนั ก งานทำงานสะสมจะเกิ ด อาการ
บาดเจ็บเนื่องจากแรงกดที่สะสมดังแสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 4 ลักษณะการบาดเจ็บของพนักงาน
รูปที่ 5 การตรวจสอบขนาดของรูคลิปและความโตนอตสกรู

จากการเก็บข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนการกด
ชิ ้ น งานกั บ แรงกดสะสม จุ ด ที ่ พ นั ก งานเริ ่ ม ออกอาการ
เมื่อยล้า และเจ็บบริเวณนิ้วมือ แสดงได้ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ข้อมูลการกดชิ้นงานกับแรงกดสะสม
จำนวนชิ้นงาน
(ชิ้น)
1-20
21-40
41-60
61-80
81-100
101-110
111-120

อาการของ
พนักงาน
(ต่อชิ้น)
OK
OK
OK
เริ่มมีอาการเมื่อยล้า
เริ่มมีอาการเมื่อยล้า
เจ็บบริเวณนิ้วมือ
เจ็บบริเวณนิ้วมือ

แรงกดสะสม
(kgf)
100
200
300
400
500
550
625

รูปที่ 6 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยผังแสดง
ความสัมพันธ์

จากตารางที่ 3 พบว่าเมื่อพนักงานกดชิ้นงานมาถึงชิ้นที่
61 จะเริ่มมีอาการเมื่อยล้า และชิ้นที่ 101 ขึ้นไปพนักงาน
เริ่มมีอาการเจ็บบริเวณนิ้ว จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจะนำมา
วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเป็นลำดับต่อไป

จากรู ป ที ่ 6 การวิ เ คราะห์ ป ั ญ หาด้ ว ยผั ง แสดง
ความสัมพันธ์ พบว่ าสาเหตุ ของปัญหาที่ ทำให้ก ารทำงาน
ล่าช้ามาจากตัวพนักงานเองเกิดความเมื่อยล้าในการทำงาน
เนื่องจากวัสดุที่ใช้ทำชิ้นส่วนรถยนต์มีลักษณะแข็ง และขาด
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การปรับปรุงอุปกรณ์ช่วยในการทำงาน และเพื่อไม่ให้การ
วิเคราะห์เกิดสภาพการณ์ตกหล่น ของปัญหาผู้ว ิจัยเลื อ ก
วิเคราะห์ปัญหาซ้ำด้วยเทคนิคการตั้งคำถามทำไม ทำไม ดัง
แสดงในรูปที่ 7

ตรงกลางมาใช้แทน เวลากดจะไม่ทำให้เกลียวของนอตสกรู
เสียรูปทรง ดังแสดงในรูปที่ 9

รูปที่ 9 แท่ง Drill ของเครื่องจักรอัตโนมัติ
จากรูปที่ 9 หลังการทดสอบนำแท่ง Drill มาช่วยในการ
ผลิตแทนปลอกปากกา White board จากการสังเกตุพบว่า
ยังไม่ได้ชิ้นงานตามเป้าหมาย และเมื่อใช้เวลากดไปนาน ๆ
ทำให้พนักงานเจ็บฝ่ามือ
รูปที่ 7 เทคนิคการตั้งคำถามทำไม ทำไม
จากรูปที่ 7 หลังจากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการตั้ง
คำถามทำไม ทำไม ยังพบว่าปัญหาที่ทำให้เกิดการสูญเสีย
เวลาในการทำงานมาจากปั ญ หาเดี ย วกั น คื อ ขาดการ
ปรับปรุงอุปกรณ์ช่วยในการทำงาน ผู้วิจัยจึงนำไปกำหนด
แนวทางการแก้ไข

รูปที่ 10 ลักษณะการกดแท่ง Drill

4. ผลการดำเนินงานแก้ไข
4.1 การปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1
หลังจากวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแนวทางการแก้ไข
ผู้วิจัยได้นำมาดำเนินการโดยเริ่มจากหาอุปกรณ์ช่วยลดแรง
กดของนิ้วมือ ที่มีรูอยู่ตรงกลางซึ่งจะไม่สัมผัสทำให้เกลียว
แผ่นคลิปเสียรูป คือ ปลอกปากกา White board ลักษณะ
การทำงาน ดังแสดงในรูปที่ 8

4.3 การปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 3
จากการทดลองใช้อุปกรณ์กดชิ้นงานแทนการใช้นิ้วกด
สัมผัสยังพบอุปสรรคต่อกระบวนการผลิตเนื่องจากพนักงาน
ยังต้องออกแรงกดสัมผัสโดยตรงทำให้เกิดอาการบาดเจ็บ
เมื่อทำงานสะสมเป็น เวลานาน ๆ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการ
ออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่อนแรงกดโดยมีเงื่อนไขในการ
ออกแบบ คือ เครื่องจะต้องขึ้น -ลงได้, ต้องตั้งคลิปได้ , ใช้
แรงกดที่เหมาะสมไม่ทำให้ ชิ้นงานแตกหัก และสามารถกด
ชิ้นส่วนได้มากกว่า 1 ชิ้นต่อรอบ ดังแสดงในรูปที่ 11

รูปที่ 8 การแก้ไขปัญหาครั้งที่ 1
หลังการทดสอบใช้ปลอกปากกา White board ช่วยใน
การผลิตจากการสังเกตุปลอกปากกาเป็นพลาสติกมีลักษณะ
อ่อนไม่สามารถกดชิ้นงานต่อเนื่องได้
4.2 การปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 2
หลังจากการใช้ปลอกปากกา White board มาช่วยใน
การทำงานไม่สำเร็จผู้วิจัย ได้นำแท่ง Drill ของเครื่องจักร
อัตโนมัติ (Auto M/C) ที่ไม่ใช้แล้วซึ่งมีลักษณะเป็นรูกลวง

รูปที่ 10 การออกแบบอุปกรณ์ และจัดสร้างอุปกรณ์ต้นแบบ
จากรูปที่ 10 หลังจากการออกแบบอุป กรณ์ผู้ วิจ ั ย ได้
นำไปจัดสร้างอุปกรณ์ต้นแบบโดยออกแบบให้แผ่นรองคลิป
สามารถวางชิ้นงานได้ครั้งละ 4 ชิ้น จากนั้นทดลองผลิตผล
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ปรากฏว่า 1 รอบการผลิตใช้เวลาในการทำงาน 5 นาที จาก
เดิมก่อนการปรับปรุง 1 รอบการผลิตใช้เวลาในการทำงาน
30 นาที ลดลงถึง 25 นาที คิดเป็นลดลงร้อยละ 85

งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อลดเวลาในกระบวนการประกอบนอต
สกรู เ ข้ า กั บ คลิ ป ของบริ ษ ั ท ตั ว อย่ า งเท่ านั ้ น หากต้ อ งการ
นำไปใช้กับกระบวนการอื่นจำเป็นต้องทำการประยุกต์ใช้กับ
เครื ่ อ งจั ก รหรื อ กระบวนการผลิ ต ใหม่ เ นื ่ อ งจากรุ ่ น หรื อ
เครื่องจักรที่มีอาจจะมีความแตกต่างกัน

5. สรุปผลการดำเนินงาน
5.1 อภิปรายผลการดำเนินงาน
จากการปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อ ลดรอบเวลาในการ
ประกอบนอตสกรูเข้ากับคลิบซึ่งเป้าหมายลดลงไม่น้อยกว่า
ร้ อ ยละ 50 ของเวลาที ่ ใ ช้ อ ยู ่ ใ นปั จ จุ บ ัน จากการทดลอง
ทั้งหมด 3 ครั้งสามารถลดได้ร้อยละ 85 มากกว่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณบริษัทตัวอย่างผู้เป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้
อนุญาตให้ นำข้อมูลของทางโรงงานมาใช้ในงานวิจัย และ
อำนวยความสะดวกให้ผู้วิจัยตลอดระยะเวลาที่ดำเนินงาน
และขอขอบคุณพนักงานฝ่ายผลิตทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
ในการทำงานวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี
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รูปที่ 11 วิวฒ
ั นาการในการปรับปรุง
ระยะเวลาคืนทุน
ผู้วิจัยสามารถลดการทำงานของพนักงานได้ 400 นาที
ต่อวัน พนักงานทำงาน 480 นาทีต่อวัน ทำงานเดือนละ 26
วั น คิ ด เป็ น 480x26 = 12,480 นาที ต ่ อ เดื อ น พนั ก งาน
เงินเดือน 18,700 บาทต่อเดือน คิดเป็นนาทีละ 1.50 บาท
ลดชั ่ ว โมงทำงานได้ 400 นาที ต ่ อ วั น คิ ด เป็ น 400x26 =
10,400 นาทีต่อเดือน คิดเป็นต้นทุนที่ลดได้ 10,400x1.50
= 15,600 บาทต่อเดือน ต้นทุนการจัดสร้างอุปกรณ์ต้นแบบ
5,000 บาทต่อเครื่อง (การคำนวณคิดจากพนักงาน 1 คน
และอุปกรณ์ต้นแบบ 1 เครื่อง)
ระยะเวลาคืนทุน = 5,000/10,400 = 0.48 เดือน หรือ 14
วัน
5.2 ข้อเสนอแนะ
หากต้องการนำงานวิจัยนี้ไปใช้ในกระบวนการที่มีความ
ใกล้เคียงกัน ต้องคำนึงถึงเครื่องมือที่เหมาะสม เนื่องจาก
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและหาแนวทางในการลดปริมาณของเสียที่หลุดไปถึงมือผู้บริโภคและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตลดต้นทุน และพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดเครื่องมือที่ใช้ในการ
ดำเนินงานวิจัยนี้ ประกอบด้วยเครื่องมือควบคุมคุ ณภาพ 7 ชนิด และเครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิดแบบใหม่สำหรับการ
เก็บข้อมูล และวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความรุนแรงของปัญหา ซึ่งประกอบด้วยแผ่นตรวจสอบ ผังพาเรโต จากนั้นใช้แผนผัง
ต้นไม้ และเทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา จากนั้นปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยการ
ออกแบบอุปกรณ์แท่งโพลีเมอร์เพื่อตรวจจับแท่งลิปสติกที่ไม่มีตัวยา และปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เซ็นเซอร์ใหม่ให้สามารถตรวจจับ
ได้เต็มหน้าสายพาน ผลจากการปรับปรุงสามารถลดปริมาณของเสียในกระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ได้ 100% และ
สามารถลดข้อร้องเรียนของลูกค้าได้จากปัญหาแท่งลิปสติกไม่มีน้ำยาได้ 100%
คำสำคัญ : ของเสีย เสียงจากลูกค้า เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิดแบบใหม่

Abstract
This research aims to study and find ways to decrease the amount of waste product that dropped
off to customers and increase efficiency in production processes, reduce costs and improve product quality
for customer satisfaction. The principle of this project used QC 7 tools and New theory of QC 7 tools to
collect data and analyze, then rank the severity of the problem with Pareto chart and 5W1H to analyze the
cause of the problem and designed a new polymer stick and replace the new sensors. The resulting
improvements can reduce of waste In the process check products 100% and can reduce claim of the
customers from the lipstick has no liquid 100%.
Keywords : Waste, Voice of Customer, New 7 QC tools

1. บทนำ
บริ ษ ั ท ตั ว อย่ า งเป็ น ผู ้ ผ ลิ ต และส่ ง ออกผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องสำอางเพื่อจำหน่ายเองภายในประเทศ และส่งออก
ต่างประเทศ เป็นลำดับต้น ๆ อีกทั้งเป็นผู้รับผลิตตามใบสั่ง
ของลูกค้าในแต่ละชนิดที่ลูกค้าต้องการ โดยมีปริมาณขั้นต่ำ
ในสั่งผลิต 50,000 ชิ้นต่อการผลิตหนึ่งครั้ง เครื่องสำอางที่
บริษัทตัวอย่างรับผลิต ประกอบด้วย แป้งพัฟ น้ำหอม ครีม
กันแดด อายชาโด และลิปสติก โดยมีปริมาการสั่งผลิตใน
เดือนกรกฎาคม 2561 ดังแสดงในรูปที่ 1

รูบที่ 1 ปริมาณการสั่งผลิตเดือน กรกฎาคม 2561
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จากรูปที่ 1 พบว่าบริษัทตัวอย่างได้รับใบสั่งซื้อจากลูกค้า
มากที่สุดคือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางประเภทลิปสติก โดย
ปริ ม าณการสั ่ งในช่ ว งเดื อ น กรกฎาคม 2561 มี ท ั ้ งหมด
105,000 ชิ้น รองลงมาเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทครีมกันแดด
103,000 ชิ้น และแป้งพั ฟตามลำดับ โดยในกระบวนการ
ผลิตพบข้อมูลของเสี ยที่เก็บได้จากแผนกควบคุมคุณภาพ
ทั้งหมด 350 ชิ้น ในช่วงการผลิตดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ
0.63 และในปริมาณของเสียดังกล่าวเกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์แต่
ละชนิด ดังแสดงในรูปที่ 2

ให้ความสนใจที่จะทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเนื่องจากอาจ
ส่งผลกระทบต่อปริมาณการสั่งผลิตในอนาคตจากเอกสารข้อ
ร้องเรียนของลูกค้าทั้งหมดในเรื่องคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์
พบว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ี ่ ถ ู ก ร้ อ งเรี ย นมากที ่ ส ุ ด คื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ลิ ป สติ ก ซึ ่ งเป็ นปัญหาไม่ มี ตัว ยาและปัญหาตั วยาไม่เต็ม
หลอด ลักษณะงานดีงานเสีย แสดงดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 ลักษณะชิ้นงานดี และชิ้นงานเสีย
จากปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นดังแสดงในภาพที่ 4 ส่งผล
กระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่ อบริษั ท ผู้รับ ผลิ ต
โดยตรงผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
เพื ่ อ ทำให้ ส ิ น ค้ า ของทางบริ ษ ั ท กลั บ มามี ค ุ ณ ภาพเป็ น ที่
น่าเชื่อถือ และยอมรับของลูกค้าให้ได้ต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์งานวิจัย
1.2.1 เพื่อลดของเสียจากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ลิปสติก
ของบริษัทตัวอย่าง
1.2.2 เพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียนจากของเสียที่หลุดไปถึง
ลูกค้า
1.3 เป้าหมายของงานวิจัย
หลั ง จากปรั บ ปรุ ง กระบวนการตรวจเช็ ค ของเสี ย ใน
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ลิปสติกสามารถลดข้อร้องเรียน
ของลูกค้าได้ 100%

รูปที่ 2 ปริมาณของเสียช่วงเดือน กรกฎาคม 2561
จากรูปที่ 2 แสดงปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต
เครื่องสำอางในช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 ซึ่งผลิตภัณฑ์
แป้งพัฟมีของเสียมากที่สุดซึ่งคิดเป็นร้อยละ 42.85 ของๆ
เสียทั้งหมด รองลงมาเป็นผลิตภัณฑ์ลิปสติก และผลิตภัณฑ์
น้ำหอมตามลำดับ แต่ในประมาณของเสียทั้งหมดที่กล่าวมา
เป็นเพียงของเสียที่สามารถตรวจจับได้ในกระบวนการผลิต
เท่านั้นแต่ยังมีของเสียอีกจำนวนหนึ่งที่กระบวนการผลิตไม่
สามารถตรวจจับได้และหลุดออกไปถึงมือผู้บริโภค ส่งผลให้
ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์และนำสินค้าส่งคืน
ผู้แทนจำหน่าย สถิติข้อร้องเรียนแสดงได้ แสดงดังรูปที่ 3

2. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ของเสีย (Waste)
มาโนช ริทินโย กล่าวว่าของเสียคือของที่มีคุณภาพหรือ
คุณสมบัติไม่ครบสมบูรณ์ตามความต้องการของลูกค้าหรือ
สิ่งของที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ผลิตภัณฑ์
ที่ออกมาแล้วเป็นของเสียเกิดขึ้นจากหลายๆ สาเหตุดังนี้
2.1.1 การเคลื่อนไหวผิดวิธี หมายถึง ความสูญเปล่าที่
เกิดจากการเคลื่อนไหวของพนักงานซึ่งเกิดจากการออกแบบ
วิธีการทำงานเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมเช่นการก้ม
ตัวมากเกินไปการบิดตัวเพื่อหยิบชิ้นส่วนจากด้านหลังมาก

รูปที่ 3 ปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้า
จากภาพที่ 3 สรุปข้อร้องเรียนจากลูกค้าพบว่าปัญหาใน
ด้านคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์มีเปอร์เซ็นต์สูงที่สุดถึง 57%
จากการร้องเรียน (Complain) ของลูกค้า 12 คน ผู้วิจัยจึง
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เกินไปการใช้มือเพียงข้างเดียวทำงานโต๊ะปฏิบัติงานสูงหรือ
ต่ำเกินไป เป็นต้น
2.1.2 การผลิตเป็นจำนวนมาก หมายถึง การผลิตจำนวน
มากเมื่อมีงานสะสมอยู่ในแต่ละกระบวนการมากอาจทำให้
การตรวจสอบหรือค้นหางานเสียกระทำได้ยากและใช้เวลา
มาก
2.1.3 การเสียเวลาการรอคอย หมายถึง การรอคอยเกิด
จากการรองานในขั้นตอนต่างๆ ของการผลิต เช่น การเฝ้าดู
เครื่องจักรอัตโนมัติทำงานการรองานเนื่องจากการใช้เวลา
ทำงานไม่เท่ากันอาจเกิดจากความสามารถของพนักงานไม่
เท่ากันการรองานเนื่องจากการเตรียมเครื่องจักร เป็นต้น [1]
2.2 ข้อร้องเรียนจากลูกค้า (Voice of Customer)
กุลรัตน์ สุธาสถิติชัย กล่าวว่า โดยทั่วไปในงานบริการ
ต่างๆ ย่อมพบว่า บริษัทไม่สามารถให้บริการให้ลูกค้าพอใจ
ครบทุกคนได้ มีลูกค้าบางส่วนไม่พอใจในบริการ แต่มีจำนวน
น้อยที่ไม่พอใจแล้วเขียนคำร้องเรียน การที่ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่
ร้องเรียน อาจเกิดจากไม่มีช่องทางให้ร้องเรียน, ลูกค้าไม่มี
เวลา, พนักงานไม่สนใจ, บริษัทไม่ดำเนินการแก้ไขใด ๆ กลัว
ถูกกลั่นแกล้งไปใช้บริการที่อื่นก็ได้ไม่อยากเสียหน้า และจะ
ไม่มาอีกต่อไปแล้ว [2]
2.3 คุณภาพ (Quality)
กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ กล่าวว่า คุณภาพหมายถึง
ความเหมาะสมกับการใช้งานการเป็นไปตามความต้องการ
หรือสอดคล้องกับข้อกำหนด คุณภาพของการออกแบบและ
ความสอดคล้ อ งในการดำเนิ น งานที ่ จ ะนำมาซึ ่ ง ความ
ภาคภูมิใจแก่เจ้าของ การประหยัดที่สุดมีประโยชน์ในการใช้
งานสู ง สุ ด และสร้ า งความพึ ง พอใจให้ ก ั บ ลู ก ค้ า อย่ า ง
สม่ำเสมอสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเงื่อนไขด้านการใช้งาน และ
ราคาของลูก ค้ า หรื อมาตรฐานผลงานประสิ ทธิ ภาพ และ
ความพอใจ [3]
2.4 ความสูญเสีย 7 ประการ (7 Wastes)
การผลิตมากเกินไป (Overproduction) การเก็บวัสดุคง
ค ล ั ง ( Inventory) ก า ร ข น ส ่ ง ( Transpiration) ก า ร
เคลื่อนไหว (Motion) กระบวนการผลิต (Processing) การ
รอคอย (Delay) การผลิตของเสีย (Defect) [4]
2.5 เครื่องมือคุณภาพ (7 QC Tools)
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพใน
กระบวนการผลิตซึ่งช่วยในการเก็บข้อมูล และศึกษาสภาพ
ทั่วไปของปัญหาซึ่งประกอบด้วย แผ่นตรวจสอบ (Check
Sheet) ผั งพาเรโต (Pareto Diagram) กราฟ (Graph) ผั ง
แสดงเหตุ (Cause & Effect Diagram) ผั ง การกระจาย
(Scatter Diagram) แผนภู ม ิ ค วบคุ ม ( Control Chart)
และฮิสโตแกรม (Histogram) [5]

2.6 เทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H
เป็นการวิเคราะห์กระบวนการผลิตเพื่อตอบคำถามใน
ปัจจุบันของกระบวนการผลิตว่าเป็นอย่างไรซึ่งเป็นขั้นตอน
การตอบคำถามในอนาคตว่ า เราต้ อ งการไปที ่ ใ ดโดยการ
กำหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ หรื อ เป้ า หมาย ที ่ ต ้ อ งการ จากนั้ น
จะต้องตอบคำถามสุดท้ายที่สำคัญ คือ ทำอย่างไรจึงจะไปถึง
วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ได้ซึ ่งคำตอบที่
ต้องการ [6]
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ชวนิช โสระแสน และคณะ ลดของเสียจากการผลิตโดย
ใช้เครื่องมือคุณภาพ และเทคนิคไคเซ็น เพื่อลดของเสียใน
กระบวนการผลิตถุงมือยาง โดยวางแผนตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ด้วยการใช้เครื่องมือคุณภาพ และเทคนิคการตั้ง
คำถาม 5W1H เก็ บ รวมรวมข้ อ มู ล และวิ เ คราะห์ ปัญหา
จากนั ้ น ใช้ ก ารแก้ ป ั ญ หาด้ ว ยหลั ก เทคนิ ค ไคเซ็ น ผลการ
ปรับปรุง พบว่าสามารถลดของเสียได้จาก 508,356 ชิ้น
เหลือ 273,151 ชิ้น คิดเป็นลดลงร้อยละ 53.73 มูลค่าของ
เสียที่ลดลง 191,205.7 บาท [7]
3. วิธีการดำเนินงานวิจัย
3.1 ศึกษาขั้นตอนการผลิต
ขั้นตอนการผลิตลิปสติกแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนได้แก่
3.1.1 การเตรียมสี ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ
1) ขั้นตอนการบดสีในส่วนผสมที่มี Castor Oil ปกติ
แล้วสีจะถูกกวนให้เปียกมาก่อนโดยมีน้ำหนักของน้ำมันจะ
เป็นสองเท่าของปริมาณสี จะต้องนำสีไปกวนใน Castor Oil
และทิ้งให้อยู่ตัวเป็นเวลาหลายชั่วโมง
2) ขั้นตอนการบดสีซ้ำให้เป็นเนื้อเดียวกับ Castor Oil
ขั้นตอนนี้จะถูกทำซ้ำไปมาจนสีกระจายตัวทั่วถึงเท่ากันและ
เกิดเป็นสีที่สมบูรณ์
3) ขั้นตอนการตรวจสอบการกระจายสีหลังจากแต่ละ
สีผ่าน Herman Gauge ขั้นตอนการเตรียมแสดงได้ดังแสดง
ในรูปที่ 5

รูปที่ 5 การเตรียมสีในกระบวนการผลิตลิปสติก
3.1.2 การผสมเนื ้ อ สารลิ ป สติ ก (Processing) แบ่ ง
ออกเป็นขั้นตอนย่อยทั้งหมด 4 ขั้นตอน คือ
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1) ผสมส่วนแวกซ์เบสด้วยการผสมแวกซ์และน้ำมัน
หลายชนิด รวมถึงสารกันบูดและ Antioxidants ด้วยการให้
ความร้อน โดยผสมลงในภาชนะเคลือบสแตนเลสจนใสและ
เป็นเนื้อเดียวกัน จะต้องให้ความร้อนแวกซ์ในอุณหภูมิที่สูง
กว่าจุดหลอมเหลวสูง สุดของแวกซ์นั้นประมาณ 2-3 องศา
เซลเซียสแต่ไม่ควรใช้เครื่องผสม High Shear เพราะอากาศ
จะได้ไม่เข้าไปในส่วนผสม
2) เติมส่วนผสมสีที่เตรียมไว้ ลงในแวกซ์ที่หลอมเหลว
และน้ำมัน และยังต้องกวนส่วนผสมและรักษาอุณหภูมิให้
คงที่ต่อไป ล้างน้ำมันที่เหลือผ่านอุปกรณ์กระจายสีและเติม
ลงในส่วนผสม ผสมจนเข้ากันและกวนเบาๆ เพื่อเอาอากาศ
ออก (De-aerated)
3) จากนั ้ น นำเนื ้ อ สารที ่ ไ ด้ ผ ่ า นตั ว กรองตะแกรง
(Sieve) 250 Mesh เพื่อให้แน่ใจได้ว่าไม่มีสิ่งปลอมปนใด ๆ
สามารถผสมมุกในเนื้อสารได้ด้วยการกวนเบาๆ
4) หลังจากได้สีที่ต้องการแล้วจึงเติมน้ำหอมลงไปไม่
เกิน 70 องศาเซลเซียส โดยผสมเนื้อสารในภาชนะที่มีที่กวน
เพื่อไม่ให้สีตกตะกอนและจับตัวอยู่ด้านล่าง ควรใช้แรงดันไอ
น้ำต่ำเพื่อให้ความร้อนสม่ำเสมอ และเกิดการหลอมเหลวที่
ระดับเท่ากัน ภาชนะที่ใช้กวนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ระบบ DeAeration
3.1.3 การหล่อและบรรจุผลิตภัณฑ์ มี 8 ขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นตอนการติด J เป็นขั้นตอนการติดสติ๊กเกอร์ลง
บนตัวผลิตภัณฑ์ซึ่งทำโดยใช้พนักงาน จากนั้นจึงจะทำการ
ปล่อยผลิตภัณฑ์ลงบนสายพานให้ไหลไปสู่ขั้นตอนต่อไป
2) ขั้นตอนการใส่ตัวยาลงในหลอดเปล่าโดยใช้ตั วเติม
แบบหมุนอัตโนมัติลงในแม่พิมพ์หลุมเดียวซึ่งในกระบวนการ
นี้จะใช้พนักงานคอยควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ 1 คน
3) ขั้นตอนกระบวนการตรวจจับของเสียอัตโนมัติเป็น
ขั้นตอนการตรวจสอบน้ำยาลิปสติกที่ถูกบรรจุลงในหลอดว่า
มีปริมาณตามมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่โดยการทำงานจะ
ใช้เครื่อง Sensor ในการตรวจจับระดับความสูงของเนื้อสาร
หากไม่ ไ ด้ ม าตรฐาน Sensor จะส่ ง สั ญ ญาณไปยั ง กล่ อ ง
ควบคุมให้คัดชิ้นส่วนดังกล่าวออกโดยการใช้ลมเป่า ส่วน
ชิ้นงานที่ผ่านการตรวจจับจะไหลตามสายพานเข้าอุโมงค์ลน
ไฟต่อไป
4) ขั ้ น ตอนลนไฟผลิ ต ภั ณ ฑ์ (อบในตู ้ อ บ) เป็ น การ
หลอมเนื้อสารในระดับอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสในตู้อบ
(Oven) โดยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจจะไหลตามสายพาน
เข้าในตู้เพื่อหลอมให้เข้ารูปทรงและทำให้เนื้อลิปสติก เกิด
ความแวววาว
5) ขั้นตอนการปิดฝาเมื่อผ่านขั้นตอนการลนไฟแล้ว
ผลิตภัณฑ์จะไหลผ่านเครื่องหมุนปรับเนื้อสารให้หุบลงใน

หลอดลิปสติกจากนั้นจะไหลผ่านจุดปิดฝาผลิตภัณฑ์โดยใช้
พนักงานในการปิดฝาทั้งหมด 4 คน
6) ขั้นตอนการใส่กล่อง 1 ชั้นเป็นเรียงชิ้นงานลงใส่
บรรจุขั้นแรกเพื่อเรียงชิ้นก่อนนำไปเข้าขั้นตอนการ Shrink
film
7) ขั้นตอนการ Shrink film เป็นขั้นตอนการให้ความ
ร้ อ นอี ก 2 ตั ว เพื ่ อ ให้ เ นื ้ อ สารแข็ งตั ว จากด้ านล่ า งโดยที่
ด้านบนยังคงหลอมเหลวอยู่ เพื่อป้องกันการหดตัวของเนื้อ
ลิปสติก
8) ขัน้ ตอนการติด Barcode และการจัดเก็บเพื่อรอส่ง
3.2 สภาพปัญหา
จากการเก็ บ ข้อ มู ลของปั ญหาข้ อ ร้ องเรี ยนจากลูกค้า
พบว่าเกิดปัญหาข้อร้องเรียนทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่
1) แท่งลิปสติกไม่มีน้ำยาลิปสติกและน้ำยาลิปสติกไม่
เต็มแท่ง 19 ราย
2) ผลิตภัณฑ์ไม่ครบตามจำนวน 3 ราย
3) การส่งผลิตภัณฑ์ล่าช้า 2 ราย
4) พนักงานไม่เอาใจใส่ลูกค้า 1 ราย
จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะทำการแก้ไข
ปัญหาแท่งลิปสติกไม่มีน้ำยาลิปสติกและน้ำยาลิปสติกไม่เต็ม
แท่งเนื่องจากเป็นปัญหาที่มีการร้องเรียนมากที่สุด โดยเริ่ม
จากการสำรวจสภาพของปัญหา
3.3 สำรวจสภาพของปัญหา
1) ของเสียที่เกิดจากปัญหาที่ในตัวหลอดยาไม่มีลิปสติก
และทำหลอดลิปสติกล้ม เกิดจากที่พนักงานเผลอเหม่อลอย
วางหลอดลิ ป สติ ก ลงสายพานและพลาดจนทำให้ ห ลอด
ลิปสติกล้มดังแสดงในรูปที่ 7

รูปที่ 7 ลักษณะของหลอดลิปสติกล้ม
2) ของเสียที่เกิดขึ้นจาก Sensor Error สาเหตุเกดจาก
ลิ ป สติ ก ล้ ม และเกิ ด การไหลเข้ า ในซอก Jig ทำให้ บ ั ง ตั ว
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Sensor และเกิดการ Error จึ งทำให้ ไม่ต รวจสอบชิ้ นงาน
ต่อไปได้ดังรูปที่ 8

ตารางที่ 1 เทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H

จากเทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H ในตารางที่ 1 สามารถ
นำข้อมูลไปกำหนดแนวทางการแก้ไขได้ ดังตารางที่ 2

รูปที่ 8 ลักษณะของเสียที่เกิดจาก sensor error
จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหาดัวยเครื่องมือควบคุมคุณภาพแบบใหม่เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการนำไปกำหนดแนวทางการแก้ไข

ตารางที่ 2 แนวทางการแก้ไขปัญหา

3.4 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
จากข้อมูลของปัญหาผู้วิจัยได้นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของปั ญ หาโดยอาศั ย แผนผั งแสดงสาเหตุ แ ละผลซึ ่ ง เป็ น
เครื่องมือควบคุมคุณภาพ ดังแสดงในรูปที่ 9

3.5 กำหนดแนวทางการแก้ไข
จากการวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือควบคุมคุณภาพ
และเทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H สามารถนำมากำหนดแนว
ทางการแก้ไข ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แนวทางการแก้ไขปัญหา

รูปที่ 9 การวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือควบคุมคุณภาพ
จากการวิเคราะห์สาเหตุข องปัญหาไม่ม ีตั วยาในแท่ ง
ลิ ป สติ ก ด้ ว ยเครื ่ อ งมื อ ควบคุ ม คุ ณ ภาพพบว่ า เกิ ด จาก 2
สาเหตุ คื อ สาเหตุ จ ากพนั ก งานที ่ ม ี ก ารเผลอเรอ และ
เครื่องจักรอุปกรณ์ขาดการปรับปรุงพัฒนา แต่เพื่อป้องกัน
การตกหล่นของปัญหาผู้วิจัยจึงอาศัยเทคนิคการตั้งคำถาม
5W1H ในการถาม-ตอบ เพื่อนำไปกำหนดแนวทางการแก้ไข
ดังแสดงในตารางที่ 1

4. การดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
4.1 ปรับปรุงปัญหาไม่มีตัวยาในแท่งลิปสติก
จากการวิเคราะห์ความรุนแรงของปัญหาสาเหตุที่เกิดขึ้น
จากพนั ก งานเพลอปล่อ ย PK เปล่ า ลงสายพาน และอาจ
บางครั้งทำให้แท่งลิปสติกล้มลง จากกระบวนการจึงทำให้
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ผู้ดำเนินการออกแบบภาพจำลองในการแยกของเสียออก
จากสายพาน โดยด้านหน้าอุโมงค์มีการออกแบบแท่ งโพลี
เมอร์ 2 ชิ้น ยึดติดกับสายพานลำเรียง ทั้ง 2 ด้าน เพื่อแยก
ของเสียออกก่อนเข้าการตรวจสอบจากเซ็นเซอร์ ดังรูปที่ 10

หลังจากผู้วิจัยได้ทำการออกแบบอุปกรณ์ดงั รูปที่ 12แล้ว
ยังมีการติดตั้งแท่งโพลีเมอร์ยึดติดกับสายพานอีก 1 ชั้น เพื่อ
ป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ดังรูปที่ 13

รูปที่ 10 สายพานที่มีแท่งโพลีเมอร์ยึดติดด้านหน้าอุโมงค์

รูปที่ 13 การติดตั้งอุปกรณ์ต้นแบบทั้ง 3 ชิ้น

หลังจากผู้วิจัยได้ทำการออกแบบแท่งโพลีเมอร์ทั้ง 2 ชิ้น
ที่ติดกับชุดสายพานลำเลียง จากนั้นผู้วิจัยได้นำไปจัดสร้าง
อุปกรณ์ต้นแบบ แล้วนำไปทำการทดสอบในการใช้ผลิตจริง
ดังแสดงในรูปที่ 11

4.3 ผลการปรับปรุงแก้ไข
โดยเดิมมีข้อร้องเรียนของลูกค้า แท่งลิปสติกไม่มีน้ำยา
ลิปสติกและน้ำยาลิปสติกไม่เต็มแท่ง 76.00% ผลิตภัณฑ์ไม่
ครบตามจำนวน 12.00% การส่งผลิตภัณฑ์ล่าช้า 8.00%
พนักงานไม่เอาใจใส่ลูกค้า 4.00% หลังจากการปรับปรุง
แก้ไขจำนวนของการร้องเรียนของลูกค้าโดยเฉลี่ยลดลงร้อย
ละ76.00 ของจำนวนการร้ อ งเรี ย นของลู ก ค้ า ก่ อ นการ
ปรับปรุง โดยเปรียบเทียบได้จาก รูปที่ 14

รูปที่ 11 การติดตั้งอุปกรณ์ต้นแบบทั้ง 2 ชิ้น
4.2 ปรับปรุงของเสียเกิดจากสาเหตุตัวเซ็นเซอร์ไม่ทำงาน
ซึ่งปัจจุบัน ตัวเซ็นเซอร์ ที ่ใ ช้ อยู่น ั้นเป็น เซ็นเซอร์ แ บบ
Photo Sensor ซึ ่ ง ยั ง พบปั ญ หาเรื ่ อ งสั ญ ญาณในการ
ตรวจจับที่ไม่เต็มหน้าสายพาน ดังนั้นจึงให้มีการเปลี่ยนตัว
เซ็นเซอร์ ให้เป็นแบบ Fiber Optic Sensor ซึ่งมีระยะใน
การตรวจจับที่มากกว่า (ตรวจจับเต็มหน้าสายพาน) และยัง
มีการติดตั้งตัวเป่าลมและแท่งโพลีเมอร์ยึดติดกับสายพานไว้
หลังอุโมงค์ เพื่อแยกของเสียออกเมื่อตัวเซ็นเซอร์มีการเตือน
ว่าแท่งลิปสติกไม่มีตัวยา ดังรูปที่ 12

รูปที่ 14 เปรียบเทียบข้อร้องเรียนก่อนและหลังปรับปรุง

5. สรุปผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการดำเนินงาน
หลังจากผู้วิจัยออกแบบต้นแบบอุปกรณ์แท่งโพลีเมอร์
และปรับปรุงเปลี่ยนตัว Sensor ใหม่ เพื่อลดปัญหาแท่ ง
ลิ ป สติ ก ไม่ ม ี น ้ ำ ยาลิ ป สติ ก และน้ ำ ยาลิ ป สติ ก ไม่ เ ต็ ม แท่ ง
สามารถลดปัญหาได้ร้อยละ 76.00 ของปัญหาทั้งหมด และ
ลดข้อร้องเรียนปัญหาของเสียในผลิตภัณฑ์ลิปสติกได้ร้อยละ
100 เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
5.2 ข้อเสนอแนะ
ในการลดของเสียในกระบวนการผลิตลิปสติกของบริษัท
ตัวอย่างได้มีการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อแก้ไข การทำงานของ
พนักงาน และปรับปรุงอุปกรณ์ช่วยในการทำงานเพื่อให้เกิด

รูปที่ 12 การเสริมอุปกรณ์ในสายพานหลังอุโมงค์
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ความเหมาะสมและในแต่ละกระบวนการผลิต เพื่อลดปัญหา
ของเสียที่หลุดไปถึงมือลูกค้าที่มีข้อร้องเรียนย้อนกลับมา ซึ่ง
ผลการปรั บ ปรุ งเป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ท ี ่ ว างไว้ โดยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้
5.2.1 จัดอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องในสายการผลิต ให้
เกิดความเข้าใจในการปรับปรุงกระบวนการผลิตนี้
5.2.2 จั ด ทำเอกสารที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ ขั ้ น ตอนการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตลิปสติก
5.2.3 จั ด ระบบการจั ดการใช้ ท รั พ ยากรมนุษ ย์ ให้มี
ประโยชน์มากยิ่งขึ้น
5.2.4 สามารถใช้ ห ลั ก การดั ง กล่ า วประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ
สายการผลิตอื่น ๆ ได้

กรณีศึกษา: โรงงานผลิตถุงมือยางแห่งหนึ่งในจังหวัด
ชลบุรี. วารสารวิทยาการจดัการปริทัศน์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์. 2559.
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ผู้วิจัยขอขอบคุณบริษัทตัวอย่างผู้เป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้
อนุญาตให้ข้อมูลของทางโรงงานและอำนวยความสะดวกให้
ผู้วิจัยตลอดระยะเวลาที่ดำเนินงานและขอขอบคุณพนักงาน
ฝ่ายผลิตทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการทำงานวิจัยครั้งนี้
เป็นอย่างดี
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษากระบวนการปรับปรุงประสิทธิภาพงานซ่อมบำรุงในกระบวนการผลิต
ของโรงงานสิ่งทอแห่งหนึ่ง ในจังหวัดราชบุรี ซึ่งพบปัญหาใช้เวลาการผลิตในกระบวนการตีเกลียวและกรอด้าย เฉลี่ยที่ 11.67
นาที/ชิ้น มีต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการซื้อหลอดด้ายใหม่ ซึ่งเกิดจากเส้นด้ายขาดระหว่างการตีเกลียว ในกระบวนการซ่อม
บำรุงขั้นตอนดังกล่าวเกิด การทำงานหลายขั้นตอน ใช้พนักงานคุมเครื่องจักร 12 คนในแผนก สำหรับการขัดหลอด ทำให้
พนักงานมีเวลาขัดหลอดช่วงเวลาสั้นๆ ส่งผลให้กระบวนการผลิตไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
งานวิจัยนี้ได้มีการนำแนวทางการออกแบบเครื่องจักร และการบำรุงรักษาเชิง แก้ไขปรับปรุงมาใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการผลิต โดยนำข้อมูลต่าง ๆ คือ ข้อมูลการชำรุด วิธีการแก้ไข จากบันทึกของโรงงานกรณีศึกษา มาใช้ในการปรับปรุง
ผลการวิจัยพบว่า เวลาในการซ่ อมบำรุง จากเดิม เฉลี่ย ที่ 11.67 นาที /ชิ้ น เหลื อเฉลี่ ย 1.45 นาที/ชิ้น ลดลงถึงร้อยละ 80
ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องรีดหลอดแฟร็งในงานซ่อมบำรุงสามารถทำงานได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ สามารถลดเวลา
ในการรีด หลอดแฟร็งได้ ถึ ง 80 หลอด/วัน และยั งช่ วยลดความอ่ อ นล้ าของพนั ก งานที่ ต้ อ งขั ด หลอดแฟร็ง การทดสอบ
ประสิทธิภาพนี้ทำให้ได้เวลาการรีดน้อยลง ทำให้เครื่องรีดหลอดแฟร็งมีประสิทธิภาพในการทำงาน ในด้านของการลดต้นทุน
แรงงาน สามารถลดต้นทุนได้ จากเดิมประมาณ 46,800 บาท/เดือน ลดลงเหลือประมาณ 7,800 บาท/เดือน หรือลดลงได้
ถึง 83.33 %
คำสำคัญ : การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง, ต้นทุนแรงงาน, สิ่งทอ

Abstract
This research was intended to study the process of improving the efficiency of a textile factory
In Ratchaburi Province. The encountered problems were the long production time in the process of
twisting and spinning which the average time at 11.67 minute/piece. It also raised the production costs
due to the purchase of a new thread which was caused by a broken line during the twist multi-step
process. Moreover, the tube polishing process required 12 operators and it was an intermittent process.
These were the cause of low efficiency process.
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This study has adopted the guidelines for machine design and corrective maintenance in order
to improve the production process. By using various information, such as the data of the machine brake
down and corrective action on the machines which can be excerpted the log book of maintenance
department. The result of the study showed that the average maintenance time was decreased from
11.67 minute/piece to 1.45 minute/piece which accounted for 80%. The efficiency of the wire rolling
machine in the maintenance process can be executed according to the target time. It also showed that
the rolling time was reduced that can process up to 80 tubes/day. Moreover, the proposed machine
could reduce the fatigue of the operators. The monthly cost was decreased from 46,800 baht/month to
7,800 baht/month, accounted for 83.33%
Keywords : Corrective maintenance, Labor cost, Textile
ในสภาพพร้อมใช้งาน ซึ่งชนิดของการบำรุงรักษามีหลาย
แบบ แต่ ในอุ ต สาหกรรมมั ก ใช้ ก ารบำรุ งรั ก ษาแบบแก้ ไข
ปรั บ ปรุ ง (Corrective Maintenance: CM) โดยเป็ น การ
ปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไขปรับปรุงเครื่องจักรเพื่ อลดความ
เสี ย หายจากการเสื่ อ มสภาพและค่ า ใช้ จ่ า ยของการ
บำรุงรัก ษาลง ทำให้ เครื่องจั ก รมี ขีด ความสามารถสู งขึ้ น
หรือผลิตได้มากขึ้น [4]
โรงงานกรณีศึกษา มีกำลังการผลิตประมาณ 100 ตัน/
เดือน แต่พบปัญหาใช้เวลาการผลิตในกระบวนการตีเกลียว
และกรอด้าย เฉลี่ยที่ 11.67 นาที/ชิ้น มีต้นทุนการผลิตที่
เพิ่มขึ้นจากการซื้อหลอดด้ายใหม่ ซึ่งเกิดจากเส้นดายขาด
ระหว่างการตีเกลียว สาเหตุจากหลอดแฟร็งเบี้ยวและหลอด
ด้ า ยมี ผิ ว ขรุ ข ระเมื่ อ มี ก ารซ่ อ มบำรุ งหลอดแฟร็ ง ต้ อ งใช้
พนักงานควบคุมเครื่องจักรทั้งหมด 12 คน ในการขัดหลอด
ทำให้ไม่มีเวลาในการขัดหลอดได้เต็มที่ ส่งผลให้กระบวนการ
ผลิตสินค้าไม่มีความต่อเนื่อง
อย่ างไรก็ ต าม กระบวนการตี เกลี ย วและกรอด้ าย ใน
โรงงานสิ่งทอทั่วไป มักพบปัญหา 4 เรื่องหลัก ได้แก่ 1) การ
ขัดข้องของมอเตอร์ไฟฟ้า สาเหตุจากการใช้ความเร็วในการ
ปั่นไม่เหมาะสม 2) สายพานขับแกนขาด สาเหตุจากการตั้ง
สายพานตึงหรือหย่อนเกินไป 3) สายพานขับแกนฝืดหรือไม่
หมุน สาเหตุจากสายพานขับแกนชำรุดหรือเสื่อมสภาพ และ
4) การขัดข้องของแกนปั่น สาเหตุจากแกนปั่นเสื่อมสภาพ
[5] ซึ่งปัญหาที่ 4 นั้น เป็นปัญหาที่พบในโรงงานกรณีศึกษา
มากที่สุด
ดั งนั้ น การศึ ก ษาของงานวิ จั ย นี้ จึ งเป็ น การปรั บ ปรุ ง
ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การซ่ อ ม บ ำรุ ง เชิ งแ ก้ ไ ขป รั บ ป รุ ง ใน
กระบวนการผลิต เพื่ อลดระยะเวลาในการซ่อมบำรุง และ
ต้นทุนแรงงาน

1. บทนำ
ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่อ งนุ่ งห่ม ไทย ในเดื อนสิงหาคม 2562 พบว่า การ
ส่งออก สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมีมูลค่า 606.8 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่ อ น แต่ เ มื ่อ พิจ ารณ ามูล ค่า การส่ ง ออกแยกตาม 4
ผลิต ภั ณ ฑ์ ห ลัก ซึ ่ง ป ระกอบ ด้ ว ย เส้ น ใย ป ระดิ ษ ฐ์
เส้ น ด้า ย ผ้ า ผืน และเครื ่อ งนุ ่ง ห่ม ในเดือ นสิง หาคม
2562 พ บ ว่า เส้น ใย ป ระดิษ ฐ์ แ ล ะเส้ น ด้า ย มีก าร
ขยายตัว เพิ่ม ขึ้น ร้อยละ 10.3 และ 4.6 เมื่อ เปรียบเทีย บ
กับ เดือ นก่อ น (MoM) ขณะที่ ผ้า ผืน ปรั บ ตัว ลดลงเมื่ อ
เปรีย บ เทีย บกับ เดือ นก่ อ น (MoM) และช่ว งเดี ย วกั น
ของปี ก ่อ น (YoY) อยู ่ ที ่ร ้อ ย ล ะ 0.4 แ ล ะ 8.5 แ ล ะ
เครื ่อ งนุ ่ง ห่ม มีก ารขยายตัว เพิ ่ ม ขึ ้น ร้ อ ยละ 3.6 เมื ่ อ
เปรีย บเทีย บกับ ช่ว งเดี ย วกัน ของปี ก่อ น (YoY) [1] ตาม
ทิ ศ ทางตลาดส่ งออกและความต้ อ งการของผู้ บ ริ โภค ใน
ประเทศที่ค่อนข้างชะลอตัว ในส่วนการส่งออกคาดว่าเส้น
ใยสิ่งทอ และผ้าผืน จะลดลงเนื่องจากสถานการณ์ ความไม่
แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะ จีน
สหรั ฐ อเมริ ก า และสหภาพยุ โ รป ทั้ ง นี้ ในส่ ว นเสื้ อ ผ้ า
สำเร็จรูป จะยังขยายตัวได้จากความสามารถในการรับจ้าง
ออกแบบและผลิ ต เสื้ อ ผ้ า บุ รุ ษ และสตรี ใ ห้ กั บ แบรนด์
ต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย [2]
อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกายใน
ปี 2562 ยังมีปัจจัยเสี่ยง คือ ประสิทธิภาพการผลิตต่ำและ
ขาดการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ เนื่องจากผู้ประกอบการ
บางส่ วนยั ง มี ก ารใช้เครื่ อ งจั ก รที่ ล้า สมั ย ทำให้ สิ้ น เปลื อ ง
วัต ถุดิ บ และมี ค่ าบำรุงรัก ษาสูง [3] ทำให้ โอกาสทางการ
แข่งขันลดน้อยลง
การบำรุงรักษา จึงเป็นกิจกรรมเพื่อรักษาหรือป้องกัน
เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ไม่ให้เกิดการชำรุดเสียหาย ให้อยู่

2. ขอบเขตการวิจัย/วัตถุประสงค์งานวิจัย
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2.1 ขอบเขตงานวิจัย
เป็ น ก าร ศึ ก ษ าข้ อ มู ล ก ารผ ลิ ต ปั ญ ห าที่ พ บ ใน
กระบวนการผลิ ต ของโรงงานกรณี ศึ ก ษา จากบั น ทึ ก ที่
เกี่ ย วข้ อ ง การประสิ ท ธิ ภ าพของการซ่ อ มบำรุ งเชิ งแก้ ไ ข
ปรับปรุง
2.2 วัตถุประสงค์งานวิจัย
2.2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาข้ อ มู ล และปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในโรงงาน
กรณีศึกษา
2.2.2 เพื่ อ ปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิ ภ าพงานซ่ อ มบำรุ งเชิ งแก้ ไข
ปรับปรุงในกระบวนการผลิต และผลจากการปรับปรุง

เซนติเมตร พิกัดมอเตอร์ 1/3 Hp/0.25 กิโลวัต ระบบไฟฟ้า
220 โวลต์ ความเร็วรอบ 1450 รอบ/นาที ขนาดเพลาออก
14 มิ ล ลิ เมตร จำนวนโพล 4p วิ ธี ก ารสตาร์ ท แบบ Split
phase start และมี น้ ำ หนั ก 7.5 กิ โ ลกรั ม เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการทำงานซ่อมบำรุง และประสิทธิภาพการ
ผลิตก่อน-หลัง โดยทดสอบในกระบวนการ 3 ครั้ง แล้วหา
ค่าเฉลี่ย

3. วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย
3.1 ศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงงานกรณีศึกษา
จากการศึกษาข้อมูล พบว่า โรงงานตัวอย่างมีกำลังการ
ผลิตประมาณ 100 ตัน/เดือน แต่พบปัญหาที่พบมากสุด คือ
การใช้ เวลาในกระบวนการตี เกลีย วและกรอด้ าย เฉลี่ ยที่
11.67 นาที/ชิ้น ทำให้มีต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการซื้อ
หลอดด้ายใหม่ ซึ่งเกิดจากเส้นดายขาดระหว่างการตีเกลียว
การซ่อมบำรุงหลอดแฟร็ง ต้องใช้พนักงานควบคุมเครื่องจักร
ทั้งหมด 12 คน ในการขัดหลอด ซึ่งมีวิธีการหลายขั้นตอน
ทำให้ช่างควบคุมเครื่องจักรมีเวลาขัดหลอดแฟร็งช่วงเวลา
สั้น ๆ ไม่มีเวลาในการขัดหลอดได้เต็มที่ ส่งผลให้เวลาใน
การผลิตไม่ต่อเนื่อง
3.2 ศึกษาปัญหาของเครื่องจักรเพื่อทำการปรับปรุง
เก็บข้อมูลจากบันทึกใบแจ้งซ่อมและบันทึกการผลิตของ
โรงงานกรณี ศึ ก ษา ย้ อ นหลั ง 12 เดื อ น เพื่ อ ตรวจสอบถึ ง
ปั ญ หาที่ พ บมากที่ สุ ด นำมาแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง พบว่ า อยู่ ที่
กระบวนการกรอด้ายและตีเกลียว
3.3 การปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่ออกแบบ
ในงานซ่อมบำรุง
3.3.1 การซ่อมบำรุงหลอดแฟร็งของโรงงาน
กระบวนการซ่อมบำรุงรักษา เริ่มที่การนำตะไบขับหยาบ
แล้ วใช้ ก ระดาษทรายเบอร์ 450 ตามด้ ว ยกระดาษทราย
เบอร์ 1000 เพื่อทำให้ห ลอดมีลั กษณะเรียบ จากนั้ นเคาะ
หลอดด้ายและเตรียมอุปกรณ์สำหรับการเคาะหลอดได้ ซึ่ง
ในการเก็บข้อมูลเวลาในการซ่อมบำรุงรักษา ทั้ง 3 ครั้ง อยู่ที่
15, 12 , 8 นาที ตามลำดับ
3.3.2 เครื่อ งจัก รที่ อ อกแบบใหม่ เพื่ อการซ่ อมบำรุงหลอด
แฟร็ง (ดังรูปที่ 2)
เป็นการนำเครื่องรีดหลอดแฟร็งที่ได้ออกแบบ มาใช้ใน
งานซ่อมบำรุง ด้วยหลักการโมลใช้ในการรีดหลอดแฟร็ง โดย
การรีดเย็นเพื่อลดความเสียหายของหลอดแฟร็ง ซึ่งเครื่องมี
ขนาดกว้ า ง 45 เซนติ เ มตร ยาว 60 เซนติ เมตร สู ง 70

รูปที่ 1 แผนผังเวลาในการซ่อมบำรุงรักษาของโรงงาน

รูปที่ 2 เครื่องรีดหลอดแฟร็งที่ได้ออกแบบ

4. ผลการวิจัย
4.1 ประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่ออกแบบใหม่เพื่อการ
ซ่อมบำรุงหลอดแฟร็ง
ในด้านของประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง พบว่า เวลาที่ใช้
ในการทำงาน 3 ครั้ง ที่ 1.50, 1.45, 1.40 นาที เหลือเพียง
เฉลี่ ย 1.45 นาที / ชิ้ น (รู ป ที่ 3) จากเดิ ม ใช้ เวลาเฉลี่ ย ที่
11.67 นาที/ชิ้น ซึ่งประหยัดเวลาในการทำงานได้มากถึง 80 %
ขั้นตอนการทำงาน เริ่มจากการตรวจสอบความตรงของ
หลอดแฟร็ง 10 วินาที, ถอดฝาประคองแกนเหล็ก 5 วินาที,

57

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 (ITECH CON 2019)
ปิดเครื่องรีดแล้วถอดน็อตล็อกและฝาประกอบ 10 วินาที,
รีดหลอดแฟร็ง 35 วินาที, เสียบปลั๊กเครื่องรีดหลอดแฟร็ง 5
วินาที, ขันน็อตล๊อกฝาประกอบหลอดแฟร็ง 10 วินาที, ใส่
ฝาประกอบหลอดแฟร็ง 5 วินาที, นำหลอดแฟร็งใส่ 5 วินาที
, ถอดน็อตล็อกฝาประกบหลอดแก้วแฟร็ง 10 วินาที, และ
ถอดฝาประครองแกนเหล็ ก 5 วิ น าที รวมแล้ ว ใช้ เ วลา
ประมาณ 1.40 นาที

สามารถลดพนักงานได้ถึง 10 คน โดยใช้พ นั กงานเพียง 2
คน เท่ากับว่า สามารถลดต้นทุนแรงงาน จากเดิมประมาณ
46,800 บาท/เดื อ น ลดลงเหลื อ ประมาณ 7,800 บาท/
เดือน หรือลดลงได้ถึง 83.33 %

5. อภิปรายผล
จากวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องงานวิ จั ย ที่ มุ่ ง เน้ น ผลของการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการซ่อมบำรุงเชิงแก้ไขปรับปรุง จาก
การออกแบ บ เครื่ อ งจั ก ร เพื่ อเพิ่ ม ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ใน
กระบวนการซ่ อ มบำรุง รวมถึ งการลดต้น ทุ น แรงงานของ
พนักงานในกิจกรรมซ่อมบำรุง ผลวิจัยพบว่า สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และลดต้นทุน แรงงานได้
จริง จากการใช้ แนวทางการบำรุงรัก ษาเชิง แก้ไขปรับปรุง
ด้วยการออกแบบเครื่ องจักรเพื่อแก้ไขในจุดที่ เกิดของเสีย
และเวลาในการผลิตมาก เช่นเดียวกับ พรหมศร เฮ่ประโคน
และ จิ ต รา รู้กิ จ การพานิ ช ได้ ท ำการปรั บ ปรุงระบบการ
บำรุงรักษาจักรผ้าในโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป โดยนำแนว
ทางการบำรุงรักษาด้วยตนเอง และการบำรุงรักษาแบบเสีย
แล้วซ่อมมาใช้ในการปรับปรุงระบบการบำรุงรักษาจักรเย็บ
ผ้า สามารถลดเวลาในการขัดข้องระหว่างการผลิตจากเดิม
เฉลี่ย 790 ครั้ง/เดือน เป็นเฉลี่ย 326 ครั้ง/เดือน และงาน
ค้างเฉลี่ยจากเดิม 194.50 ชั่วโมง/เดือน เป็น 76.25 ชั่วโมง/
เดือน [6] สอดคล้องกับ วิศรุต สุวรรณไตรย์ และ นุชสรา
เกรียงกรกฏ ได้พัฒนาระบบการซ่อมบำรุงของโรงงานผลิต
บรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัย
พบว่า ค่าเวลาเฉลี่ยในการเกิ ดเหตุขัดข้อง (MTBF) เพิ่มขึ้น
จาก 1,483.92 ชั่ ว โมง เป็ น 2,522.16 ชั่ ว โมง และ
ระยะเวลาเฉลี่ยในการซ่อมแซม (MTTR) ลด ลงจาก 26.63
ชั่วโมง เป็น 0 ชั่วโมง และเวลาในการซ่อม เครื่องเป่าขวด
พลาสติ ก ลดลงจาก 411.67 ชั่ ว โมงเป็ น 61.33 ชั่ ว โมง
นอกจากนี้ ยั ง สามารถเพิ่ ม ค่ า ประสิ ท ธิ ผ ล โดยรวมของ
เครื่องจักรจากเดิมร้อยละ 66.52 เป็น 82.46 [7]

รูปที่ 3 แผนผังเวลาในการซ่อมบำรุงรักษาโดยวิธีการ
ออกแบบเครื่องจักร
ตารางที่ 1 การเปรี ย บเที ย บเวลาในการซ่ อ มบำรุ ง ของ
เครื่องรีดหลอดแฟร็งระหว่างซ่อมบำรุงโดยเครื่องรีด (ใหม่)
กับวิธีการซ่อมบำรุงที่ใช้ในโรงงาน (เดิม)
ครั้งที่
1
2
3
ผลรวมเฉลีย่

เวลาที่ได้ (นาที)
ซ่อมบำรุงโดยเครื่องรีด
ซ่อมบำรุงโดยวิธี
(ใหม่)
โรงงาน (เดิม)
1.50
15
1.45
12
1.40
8
= 1.45
= 11.67

6. บทสรุป
โรงงานกรณี ศึกษา พบปัญหาในกระบวนการกรอด้าย
และตีเกลียว ทำให้ด้ายขาดขณะตีเกลียว ซึ่งเกิดจากหลอด
แฟร็งเบี้ยวและผิวขรุขระ ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ในการ
ซื้อหลอดแฟร็งใหม่ และต้องใช้พนักงานควบคุมเครื่องจักร
ทั้ งหมด 12 คน มาขั ด หลอด ทำให้ ก ารผลิ ต ไม่ ต่ อ เนื่ อ ง
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบการบำรุงรักษา
เชิงแก้ไขปรับปรุง พบว่า สามารถลดเวลาการทำงานลดลง
จากเดิมการทำงานเฉลี่ยที่ 11.67 นาที/ชิ้น เหลือเพียงเฉลี่ย

ในด้ า นของการลดต้ น ทุ น แรงงาน จากเดิ ม ที่ ต้ อ งใช้
พนักงาน 12 คนในการขัดหลอด เพื่อการซ่อมบำรุงรักษา
ประมาณ 4 ชั่วโมง เมื่อมีการนำเครื่องรีดหลอดแฟร็งมาใช้
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1.45 นาที /ชิ้ น สามารถเพิ่ ม ความเร็ ว ในกระบวนการรี ด
หลอด ลดความอ่อนล้าของพนักงานที่ต้องมาขัดหลอด
ในด้านของการลดต้นทุน แรงงาน สามารถลดพนักงาน
เพื่อมาทำงานด้านซ่อมบำรุงรักษา จากเดิม 12 คน เมื่อมี
การนำเครื่อ งรีดหลอดแฟร็งมาใช้ ใช้พนั กงานเพี ยง 2 คน
สามารถลดต้นทุนแรงงาน จากเดิมประมาณ 46,800 บาท/
เดือน ลดลงเหลือประมาณ 7,800 บาท/เดือน หรือลดลง
ได้ถึง 83.33 %
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บทคัดย่อ
บริษัทตัวอย่างเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ให้กับค่ายรถยนต์ชั้นนำภายในประเทศปัจจุบันประสบปัญหาในกระบวนการ
ประกอบยางประคองแกนบังคับพวงมาลัยเนื่องจากพนักงานเกิดความสับสนในการทำงาน และงานสามารถดึงออกจากเครื่องจักรได้ใน
ระหว่างที่ยังผลิตงานไม่จบกระบวนการ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ ปรับปรุงวิธีการประกอบแบริ่งประคองแกนบังคับพ่วงมาลัย
เริ่มจากการสำรวจข้อมูลของปัญหาโดยอาศัยหลักเทคนิค 3 จริง เริ่มจากชิ้นงานที่ผลิตจริงพบปัญหาไม่มีการประกอบเข็มล็อค สถานที่
ทำงานจริงที่หน้างานมีโต๊ะประกอบงานที่สามารถสลับผลิตได้หลายรุ่น ทำให้พนักงานเกิดความสับสน และข้อมูลความเป็นจริงชิ้นงาน
สามารถหยิบออกระหว่างกระบวนการผลิตได้ในขณะที่ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการ เทคนิคการตั้งคำถามทำไม ทำไม จึงถูกนำมาใช้ใน
การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาพบว่าพนักงานต้องอัดงาน 2 ครั้ง คืออัดแกนก่อนแล้วจึงทำการอัดแบริ่งตามซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้
เกิดการสับสนเนื่องจากมีลักษณะการทำงานที่คล้ายคลึงกัน และงานสามารถดึงออกจากเครื่องจักรได้ในระหว่างที่ยังผลิตงานไม่จบ
กระบวนการเนื่องจากปัญหางานข้ามกระบวนการ แนวทางการแก้ไขปัญหาพนักงานสับสนการประกอบโดยการนำหลัก ไคเซ็นมาทำ
การรวมกระบวนการผลิต จากการอัดงาน 2 ครั้ง ให้เหลือการอัดงานเพียงครั้งเดียวเพื่อลดความสับสนของพนักงาน และเพิ่มการติดตั้ง
อุปกรณ์ป้องกันความผิดพลาดในการทำงานข้ามกระบวนการถ้ายังทำงานไม่ครบกระบวนการนั้นจะไม่สามารถยกงานออกได้โดยมีการ
ติดตั้งระบบไฟเตือนในการตรวจสอบ และจัดทำมาตรฐานการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันความผิดพลาด 1 เดือนต่อครั้ง ผลการปรับปรุง
แก้ไขสามารถลดปัญหาความสับสนในการทำงานของพนักงาน และงานดึงออกจากเครื่องจักรในระหว่างการผลิตได้ 100% และ
สามารถสร้างมาตรฐานการตรวจสอบและมาตรฐานการปฏิบัติงานให้กับพนักงานได้
คำสำคัญ : อุปกรณ์ป้องกันความผิดพลาด, เทคนิคการตั้งคำถามทำไม ทำไม, เทคนิค 3 จริง

Abstract
The sample company is a manufacturer of automobile parts for leading car manufacturers in the
country. Nowadays, there is a problem in the process of assembling the steering wheel shaft rubber support
because the employees are confused in the work and the job can be pulled out from the machine while the
production is still not finished. The objective of this research is to improve the method of assembling rubber
support for steering wheel shaft. Beginning with a survey of the problem data using 3 gen techniques. By starting
with the actual product, there was a problem of not having the lock pin assembly, the actual workplace at the
site has an assembly desk that can be switched to multiple production models, causing employees to be confused
and the fact the work piece can be picked out during the production process while the process is not finished. ,
why-why analysis was used to analyze the cause of the problem found that employees have to compress the
work 2 times which is to compress the shaft first and then compress the pin there is a risk of causing confusion
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due to the similar behavior and the job can be pulled out from the machine while the production is still not
finished due to cross-process work problems. Methods for solving staff problems, confusing the assembly by using
kaizen principles to integrate the production process from 2 compression works, leaving only one compression job
to reduce employee confusion and add installation Cross-process error prevention equipment, if the process is
still not fully completed, the job will not be able to be lifted by installing a warning light system for inspection
and establish a standard for inspecting equipment to prevent faults 1 month at a time. The improvement can
reduce 100% of the confusion in the work of the employees and the work pulled out from the machine during
production and able to create inspection and operational standards for employees.
Keywords : Poka-yoke, Why-Why Analysis, 3 Gen
จากการเก็บข้อมูลโดยอาศัยหลักเทคนิค 3 จริง (3 GEN)
ด้วยการลงไปดูสถานที่ทำงานจริง ชิ้นงานของจริงที่เกิดปัญหา
ข้อมูลจริงที่เกิดปัญหาที่หน้างาน พบปัญหาทั้งหมด 2 ปัญหา ที่
เกิดจากยางประคองแกนไม่แน่นทำให้พ่วงมาลัย เกิดการหลวม
คลอนสาเหตุเกิดจากพนักงานลืมใส่เข็ม BRG ล๊อคด้านในทำให้
การทำงานข้ ามขั ้ น ตอน ส่ งผลทำให้ ง านสามารถดึ งออกจาก
เครื่องจักรได้ในระหว่างที่ยังผลิตงานไม่จบกระบวนการ ดังแสดง
ในรูปที่ 2

1. บทนำ
ปั จ จุ บ ั น อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ไ ทยผลิ ต รถยนต์ เ พื ่ อ การ
ส่งออกคิดเป็นสัดส่วนกว่า 60% ของการผลิตทั้งหมด และยอด
การผลิตเพื่อการส่งออกก็เติบโตเร็วกว่ายอดการผลิตเพื่อขายใน
ประเทศอีกด้วย ในปี 2019 คาดการณ์ว่าการส่งออกรถยนต์ของ
ไทยจะเติบโตเพียง 1-4% เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจในยุโรป
ที่ยังคงชะลอตัว ส่วนตลาดเวียดนามคาดว่าการส่งออกรถยนต์
จากไทยจะเติบโตถึง 14-22% ในปีนี้ เนื่องจาก 1) ปัญหาจาก
มาตรการการควบคุมการนำเข้ารถยนต์ที่คลี่คลายลงบางส่วน 2)
ผู ้ ผ ลิต รถยนต์น ั ่งหลายค่ ายมี ก ารย้า ยฐานผลิ ตมายั ง ไทยเพื่อ
ส่งออกไปยังเวียดนามมากขึ้น 3) ประชากรในเวียดนามมีรายได้
เพิ ่ ม มากขึ ้ น 4) ราคาของรถยนต์ น ั ่ งขนาดเล็ ก แบบประหยัด
พลังงานจับต้องได้มากขึ้น ในขณะที่ราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูงที่
เวียดนาม บริษัทตัวอย่างเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ให้กับค่าย
รถยนต์ชั้นนำหลายค่ายที่มีฐานการประกอบในประเทศ ปัจจุบัน
ประสบปั ญ หาในสายการประกอบแกนบั งคั บ พวงมาลั ย เกิ ด
การเคลมงานจากลูกค้า จากปัญหาพวงมาลัยหลวมคลอน ดัง
แสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 2 งานสามารถหยิบออกได้ในขณะที่ยังทำงาน
จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจ ัยจึ งให้ค วามสนใจที ่จะนำปั ญ หา
ดังกล่าวมาทำการปรับ ปรุงแก้ไข เพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กร
ต่อไป
1.1 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1.1.1 เพื่อลดปัญหาการหลวมคลอนในกระบวนการประกอบ
แกนพวงมาลัยรถยนต์ของบริษัทตัวอย่าง
1.1.2 เพื่อลดการทำงานข้ามขั้นตอนในกระบวนการประกอบ
แกนพวงมาลัยรถยนต์ของบริษัทตัวอย่าง
1.2 เป้าหมาย และตัวชี้วัดของการวิจัย
หลังจากการปรับปรุง กระบวนการประกอบแกนพวงมาลัย
รถยนต์ของบริษ ัทตัว อย่ า งด้ วยเทคนิคการออกแบบอุป กรณ์
ป้องกันความผิดพลาด สามารถลดปัญหาการเคลมงานของลูกค้า
ได้ 100%

รูปที่ 1 ปัญหาพวงมาลัยหลวมคลอน
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เป็นความผิดพลาดที่มีความสูญเสียเกิดขึ้นมากที่สุดรวมเป็น
60% ซึ่งพบว่ามีสาเหตุมาจากการ พลั้งเผลอ ส่งผลให้เกิดต้นทุน
การผลิตรวมถึงสูญเสียเวลา ซึ่งการทำงานขั้นตอนดังกล่ าวใช้
เวลาเฉลี่ย 173.06 วินาที/ชิ้น การแก้ปัญหาออกแบบอุปกรณ์ที่
ช่วยในการร่างแบบตัด แต่งชิ้นงาน มีชื่ออุปกรณ์ว่า “CutCrop”
มาช่ ว ยโดยนำไปทดลองใช้ ใ นการจั ด โครงการในพื ้ น ที ่ ซ ึ ่ ง ใช้
ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 15 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างพบว่าจากการใช้
อุ ป กรณ์ ท ี ่ อ อกแบบขึ ้ น สามารถควบคุ ม ของเสี ย ในขั ้ น ตอน
ดังกล่าวได้ 100% หรือควบคุมของเสียได้เป็นศูนย์และใช้เวลา
ทำงานในขั ้ น ตอนดั ง กล่ า วโดยเฉลี ่ ย 36.76 วิ น าที / ชิ ้ น เมื่ อ
เปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุงพบว่ามีความสูญเสียที่
เกิดขึ้นจาก ความผิดพลาดจากเดิม 60% หมดไป และใช้เวลา
ลดลง 136.3 วินาที/ชิ้น

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 การควบคุมคุณภาพแบบกลุ่ม (QCC)
การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรมกลุ่มการควบคุมคุณภาพ
คือ การบริหารงานด้านวัตถุดิบขบวนการผลิตและผลผลิต ให้ได้
คุณภาพตามความต้องการของลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องหรือข้อกำหนด
ตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ โดยมีเป้าหมายป้องกัน และลดปัญหาการ
สูญเสียทั้งวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิต เวลาการทำงาน และผลผลิต
กิจกรรมกลุ่ม คือ ความร่วมมือร่วมใจในการทำงานหรือสร้าง
ผลงานให้ ไ ด้ ต ามเป้ า หมายประกอบด้ ว ยผู ้ บ ริ ห าร พนั ก งาน
วิธีการทำงาน เครื่องจักร ระเบียบกฎเกณฑ์ และอื่น ๆ [1]
2.2 เทคนิค 3 จริง (3 GEN)
เป็นปรัชญาแห่งการปฏิบัติของงานการผลิตสิ่งของ ซึ่งเป็น
แนวคิดและหลักปฏิบัติที่ถูกกำหนดขึ้นมาให้เป็นรูปแบบและใช้
ปฏิบัติในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริงและสถานการณ์ในการผลิตตามแนวคิดที่ว่า “อย่า
เชื่อใครง่ายๆ ถ้าไม่เห็นกับตา” ซึ่งประกอบด้วย [2]
1) GENBA (เก็มบะ) คือ สถานที่ทำงานจริง
2) GENBUTSU (เก็มบุสึ) คือ ชิ้นงานที่ผลิตจริง
3) GENJITSU (เก็นจิสึ) คือ ข้อมูลความเป็นจริง
2.3 การวิเคราะห์ ทำไม ทำไม (Why – Why Analysis)
การวิเคราะห์หาปัจจัยที่เป็น ต้นเหตุที่แท้จริง (Root Cause)
ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบหรือปรากฏการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ขึ้น
(Effect) ด้วยวิธีการอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน โดยไม่เกิด
สภาพการณ์ ต กหล่ น และซ้ ำ ซ้ อ น และไม่ จ ิ น ตนาการเอง
เปรียบเสมือนการมองเห็น “ผลกระทบ” และ “สาเหตุ” ในบาง
ประเด็น แต่ยังไม่ด่วนสรุปทันทีว่าเกิดจากสาเหตุใด [3]
2.4 อุปกรณ์ป้องกันความผิดพลาด (Poka-yoke)
การป้ อ งกั น ความผิ ด พลาด (Mistake Proofing/PokaYoke) มาจากภาษาญี่ปุ่น 2 คำ คือ คำว่า “POKA” (อ่านว่า โพ
-คา) แปลว่าการผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจหรือพลั้งเผลอแล้วคำว่า
“Yoke” (อ่านว่า โย-เกะ) แปลว่าการป้องกันดังนั้นเมื่อรวมกัน
แล้วจึงมีความหมายว่าการป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยไม่
ตั้งใจผู้ที่ตั้งปรัชญานี้ คือ Dr.Shigeo Shingo วิศวกรชาวญี่ปุ่น
ในการป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจไม่ เพียงแต่จะ
เกิดขึ้นจากคนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเครื่องจักรและกระบวนการ
ด้วยในธุรกิจอุตสาหกรรมมีการใช้ Poka –Yoke เพื่อป้องกัน
ความผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นมากที่สดุ คือ เกิดจาก “คน” เป็นวิธีการ
ตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เน้นถึงการตรวจสอบร้อยเปอร์เซ็นต์ [4]
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วีรชัย มัฎฐารักษ์ [5] ออกแบบเพื่อป้องกันความผิดพลาด
และลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ กรอบรูป
วิทยาศาสตร์โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีโพคา-โยเกะ ซึ่งหมายถึง
การป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจจากการศึก ษา
ขั้นตอนการผลิตในส่วนของการร่างแบบและการตัด แต่งชิ้นงาน

3.วิธีการดำเนินงานวิจัย
3.1 จัดตั้งกลุ่มคุณภาพ (QCC)
จัดตั้งคณะทำงาน QCC สมาชิกในทีม เป็นตัวแทนทางแผนก
ปรับปรุงกระบวนการ ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าทีม 1 คนเลขาทีม
1 คน สมาชิ ก ในที ม 6 คนระดั บ การศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษา
มัธยมศึกษาตอนต้น โดยผู้วิจัยอยู่ในส่วนที่ปรึกษาคณะทำงาน
QCC รายชื่อทั้งหมดได้เสนอเพื่อได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการ
และผู้จัดการได้อนุมัติการจัดตั้งคณะทำงาน QCC เป็นเรียบร้อย
ผู ้ ว ิ จ ั ย ได้ จ ั ด ฝึ ก อบรมภายใน หลั ก สู ต รถอดรหั ส QCC เป็ น
ระยะเวลา 2 วัน โดยหลักสูตรจะเน้นการนำเครื่องมือคุณภาพมา
ช่วยในการดำเนินงาน ตั้งแต่การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ปญ
ั หา
เพื่อนำไปกำหนดแนวทางการแก้ไข รวมถึงเครื่องมือป้องการการ
พลั้งเผลอ ที่ทำงานโดยออกแบบผ่านเทคนิคอุปกรณ์จับยึด (Jig
Design) ดังแสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 3 การอบรมหลักสูตรการถอดรหัส QCC
3.2 ศึกษาสภาพปัจจุบัน
ผู้วิจัยเริ่มศึกษาสภาพปัจจุบันของกระบวนการผลิตที่ส่งผล
ให้ เ กิ ด ปั ญหาโดยมี ขั ้ นตอนในการประกอบยางประคองแกน
พวงมาลัย ดังแสดงในรูปที่ 4
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จากรูปที่ 6 สรุปผลการสำรวจได้ว่า ไม่มีการประกอบเข็ม
ก่ อ นการอั ด ครั ้ งที ่ 2 ชิ ้ น งาน ทำให้ ส ามารถหยิ บงานออกได้
ขณะที่ยังไม่จบกระบวนการ จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงนำไปทำ
การวิเคราะห์ปัญหาในขั้นตอนต่อไป
3.4 วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
ผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ปัญหาด้วยเทคนิค
การตั้งคำถามทำไม ทำไม เริ่มจากปัญหาการลืมใส่เข็มก่อนการ
อัด ดังแสดงในรูปที่ 7

รูปที่ 4 ขั้นตอนการประกอบแกนพวงมาลัย
จากรูปที่ 4 แสดงขั้นตอนการประกอบแกนพวงมาลัย โดย
เริ่มจาก กระบวนการเชื่อม กระบวนการใส่แกนเข้ากับท่อบน
และอัดท่อบน (Assemble shaft upper tube & press upper
tube) กระบวนการใส่ แ บริ ่ ง และอั ด แบริ ่ ง (Needle Brg &
Needle BRG) โดยกระบวนการนี้เป็ นกระบวนการที่เริ่ม เกิ ด
ปัญหา เนื่องจากต้องทำการอัดถึง 2 รอบ กระบวนการทำงานมี
ความคล้ายคลึงกันทำให้พนักงานเกิดความสับสน ในขั้นตอนการ
ตรวจสอบจึงพบการหลวมคลอนของงาน ดังแสดงในรูปที่ 5

รูปที่ 7 การวิเคราะห์ปัญหาลืมใส่เข็ม
จากรูปที่ 7 สรุปปัญหาจากการวิเคราะห์ด้วยการตั้งคำถาม
ทำไม ทำไม พบว่าพนักงานมีความสับสนในการทำงานเนื่องจาก
ต้องอัดงาน 2 รอบ ซึ่งมีลักษณะการทำงานคล้ายคลึงกันส่งผลให้
บางรอบการผลิตเกิดความเผลอเรอนึกว่าทำงานครบตามรอบ
แล้วทำให้งานสามารถดึงออกจากเครื่องจักรได้ในระหว่างที่ยัง
ผลิตงานไม่จบกระบวนการจากนั้นผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ปัญหา
พนักงานไม่สามารถตรวจสอบชิ้นงานได้ทำให้หลุดไปถึงมือลูกค้า
ดังแสดงในรูปที่ 8

รูปที่ 5 ลักษณะงานดีและงานเสีย
3.3 สภาพของปัญหา
จากการสำรวจสภาพปั ญ หาด้ ว ยหลั ก เทคนิ ค 3 จริ ง
สามารถแสดงได้ในรูปที่ 6

รูปที่ 8 การวิเคราะห์ปัญหาชิ้นงานหลุดไปถึงลูกค้า
3.5 กำหนดแนวทางการแก้ไข
จากการวิเคราะห์ปัญหาผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้มากำหนดแนว
ทางการแก้ไขในแต่ละส่วนดังนี้ ปัญหาในส่วนการลืมใส่ แบริ่ง
พนักงานเกิดจากการความสับสนในการทำงานที่คล้ายคลึง กัน
จากการอัดงาน 2 ครั้ง โดยการแก้ไขด้วยการเปลี่ยนวิธีการอัด
โดยให้อัด แค่ครั้งเดียวโดยการอัดพร้อมกันเพื่อลดความสับสน
ส่วนปัญหาการงานไม่ครบกระบวนการแล้วสามารถยกออกได้
กำหนดแนวทางการแก้ไขโดยการออกแบบอุปกรณ์ป้องกันความ
ผิดพลาดเพื่อช่วยในการตรวจกับการทำงานหากกระบวนการ
ทำงานใส่ชิ้นงานไม่ครบทุก ชิ ้นจะไม่สามารถยกงานออกจาก
กระบวนการได้ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ไปจัดสร้างอุปกรณ์ต้นแบบ

รูปที่ 6 การสำรวจปัญหาด้วยหลัก 3 จริง
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3.6 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
จากปัญหาพนักงานมีการทำงานในลักษณะที่คล้ายกัน ใน
กระบวนการเดียวกัน อาจทำให้เกิดความสับสนในกระบวนการ
ผลิตในขั้นตอนการอัดงานเนื่องจากมีขั้นตอนการอัด 2 ครั้ง โดย
ครั้งแรกอัดแกนก่อนแล้วจึงทำการอัดแบริ่งตามผู้วิจัยปรับปรุง
โดยเปลี่ยนวิธีการทำงานโดยให้ทำการอัดเพียงครั้งเดียวพร้อม ๆ
กัน ทั้งแกนและแบริ่งเพื่อลดขั้นตอนการทำงานและความสับสน
ในการทำงานของพนักงาน ดังแสดงในรูปที่ 9

รูปที่ 11 หลักการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันความผิดพลาด

4. ผลการดำเนินงานวิจัย
จากการเก็บข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงานหลังการ
ปรับปรุงกระบวนการประกอบแกนพวงมาลัย พบว่าปัญหาการ
หลวมคลอนและปัญหางานข้ามกระบวนการลดลง 100%

5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
การวิ จ ั ย ครั ้ งนี ้ เ ป็ น การศึ ก ษาและปรั บ ปรุ งกระบวนการ
ประกอบแกนพวงมาลัยรถยนต์ของบริษัทตัวอย่างจากปัญหา
การเคลมงานจากลู ก ค้ า จากปั ญ หาพวงมาลั ย หลวมคลอน
เนื่องจากใส่ชิ้นส่วนไม่ครบมีการทำงานข้ามกระบวนการ โดยมี
เป้าหมายในการลดการเคลมงานจากลูกค้าให้ได้ 100% การ
ดำเนินงานผู้วจิ ัยเก็บและสำรวจข้อมูลของปัญหาด้วยหลัก 3 จริง
จากนั้นวิเคราะห์ปัญหาด้วยเทคนิคการตั้งคำถาม ทำไม ทำไม
ดำเนินการแก้ไขด้วยการรวมขั้นตอนการทำงานเข้าด้วยกันและ
จัดสร้างอุปกรณ์ป้องกันความผิดพลาดและสัญญาณไฟเตือนงาน
ข้ามกระบวนการ ผลจากการดำเนินการวิจัย สามารถลดปัญหา
การหลวมคลอนของแกนพวงมาลัยรถยนต์ได้ 100% เป็นไปตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้
5.2 ข้อเสนอแนะ
งานวิจัยนี้เป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิตแกนพวงมาลัย
รถยนต์เฉพาะรุ่นหากต้องการนำงานวิจัยนี้ไปใช้ในกระบวนการที่
มีความใกล้เคียงกันต้องคำนึงถึงเครื่องมือที่เหมาะสมแต่หาก
ต้องการนำไปใช้กับกระบวนการอื่นจำเป็นต้องทำการประยุกต์ใช้
กั บ เครื ่ อ งจั ก รหรื อ กระบวนการผลิ ต ใหม่ เ นื ่ อ งจากรุ ่ น หรื อ
เครื่องจักรที่มีอาจจะมีความแตกต่างกัน

รูปที่ 9 ลักษณะการปรับปรุงขั้นตอนการอัดแกนและแบริ่ง
จากนั้นแก้ไขปัญหาจากการทำงานไม่ครบกระบวนการโดย
ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันความผิดพลาด (poka-yoke) และสัญญาณ
ไฟเตือน (Alarm) ถ้าการทำงานยังไม่ครบกระบวนการจะไม่
สามารถยกงานออกได้พร้อมทั้งจะมีไฟเตือนไม่สามารถทำงาน
ต่ อ ได้ และจั ด ทำมาตรฐานตรวจเช็ ค อุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น ความ
ผิดพลาด 1 เดือนต่อครั้ง ดังแสดงในรูปที่ 10

รูปที่ 10 การปรับปรุงงานข้ามกระบวนการ

กิตติกรรมประกาศ

โดยหลั ก การทำงานของอุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น ความผิ ดพลาด
สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 11

ผู้วิจัยขอขอบคุณบริษัทตัวอย่างผู้เป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้
อนุญาตให้ข้อมูลของทางโรงงานและอำนวยความสะดวกให้
ผู้วิจัยตลอดระยะเวลาที่ดำเนินงานและขอขอบคุณพนักงานฝ่าย
ผลิตทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการทำงานวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี
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การจัดการเทคโนโลยีพัฒนากระถางต้นไม้จากขุยมะพร้าวด้วยวิธีการอัดขึ้นรูป
โดยวิสาหกิจชุมชนอัมพวา
Technology administration develops the flowerpot from coconutfuzz which forming by compressing process of Amphawa community
based business
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บทคัดย่อ
การพัฒนากระถางต้นไม้จากขุยมะพร้าวด้วยวิธีการอัดขึ้นรูปโดยวิสาหกิจชุมชนอัมพวา มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.
เพื่อทำการทดลองวิธีการอัดขึ้นรูปกระถางต้นไม้จากขุยมะพร้าว 2.เพื่อหาประสิทธิภาพของกระถางต้นไม้จากขุยมะพร้าว 3.
เพื่อหาจุดคุ้มทุนของการผลิต
ผลการวิจัยพบว่า การขึ้นรูปกระถางต้นไม้ขุยมะพร้าว อัตราส่วนขุยมะพร้าวที่สมบูรณ์คือ อัตราส่วนขุยมะพร้าว
100 กรัม ต่อ ตัวประสาน 200 กรัม การประเมินด้านการใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นชาวสวนจำนวน 20 ราย พบว่าความ
เหมาะสมของกระถางสำหรับการเก็บความชื้นหลังรดน้ำต้นไม้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 5 ส่วนข้อที่ประเมินไว้ต่ำสุดคือ ความ
เหมาะสมของกระถางสำหรับรดน้ำต้นไม้ มีค่าเฉลี่ย 3.2 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนพบว่าวิสาหกิจชุมชนอัมพวา การอัดขึ้นรูป
กระถางต้นไม้จากขุยมะพร้ าว อยู่ที่ 800 ใบ จึงจะคุ้มทุน และหากต้องการกำไร 10,000 บาท/เดือน ต้องผลิตกระถางขุย
มะพร้าว 133 ใบ/วัน ซึ่งไม่เกินกำลังการผลิต
คำสำคัญ : การจัดการเทคโนโลยี กระถางต้นไม้จากขุยมะพร้าว วิสาหกิจชุมชนอัมพวา

Abstract
The objectives of the development of flowerpot which forming by compressing process of
Amphawa community based business were 1) for finding the process of coconut – fuzz flowerpot forming,
2) for studying the efficiency of coconut – fuzz flowerpot, 3) for determining the break - even point.
The results showed that the optimal ratio between coconut-fuzz and adhesive was 100 grams
per 200 grams, respectively. The products were evaluated by 20 farmers who have been in business for a
long time. The results showed that the capability of humid storage score was 5 ; however, the lowest score
was the appropriate of the pot on watering process, score of 3.2. The break-even point analysis was 800
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pot of production. Furthermore, it must be produced at 133 pots /day, in order to receive profit at 10,000
baht /month.
Keywords : Technology administration, the flowerpot from coconut – fuzz, Amphawa community

1. บทนำ
การปลูกชำต้นกล้าไม้ในถุงเพาะชำพลาสติกหรือกระถาง
ที่ทำจากพลาสติก เป็นภาพที่ชินตาสำหรับผู้พบเห็น และ
ผู้ใช้อย่างเกษตรกรเอง เพราะความสะดวกและราคาถูก ถุง
เพาะกล้ า ไม้พ ลาสติ ก จึ งถู ก นำมาใช้ อ ย่ า งแพร่ ห ลาย แต่
ข้ อ เสี ย ก็ ค ื อ เมื ่ อ ถึ งเวลาปลู ก ลงดิ น เกษตรกรจะต้ อ งฉี ก
ถุงพลาสติกออก [1] อย่างที่ทราบว่า พลาสติก เป็นวัสดุที่
ย่ อ ยสลายยาก และต้ อ งใช้ เ วลาหลายสิ บ ปี ท ี เ ดี ย วกว่ า
พลาสติ ก เหล่ า นี้ จ ะย่ อ ยสลายที่ ส ำคั ญ พลาสติ ก ยั งเป็ น
สาเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญ
ของโลกอยู่ในขณะนี้ หลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ต่าง
หั น มาช่ ว ยกั นรณรงค์ ใ นเรื ่อ งของการลดสภาวะโลกร้อน
ด้วยกันหลายวิธี และวิธีลดการใช้พลาสติกก็เป็นอีกแนวทาง
ในการรณรงค์ในเรื่องดังกล่าว [2]
ปัญหาของการใช้ กระถางพลาสติก คือ พลาสติกเป็น
วัสดุที่ย่อยสลายยาก มีลักษณะของกระถางที่ทึบ ไม่มีรูพรุน
ทำให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ถ้ารดน้ำมากจะทำให้น ้ำ ขัง
แฉะ และอาจทำให้รากพืชเน่าตายได้ กรอบและแตกหักได้
ง่ายถ้าวางตากแดดนานๆ และยังพบข้อจำกัดดังนี้ 1) อาจจะ
ไม่คงทนเท่ากระถางที่ใส่ต้นไม้โดยเฉพาะ 2) ไม่สามารถใช้
กระถางกับต้นไม้ใหญ่ได้ 3) จำกัดชนิดของต้นไม้ที่เราจะ
ปลู ก 4) จะต้ อ งเปลี ่ ย นกระถางเรื ่ อ ยๆตามกาลเวลา 5)
กระถางเป็นขวดพลาสติกจะไม่คงทนต่อแดดและความร้อน
6) พลาสติกเป็นวัสดุที่ย่อยสลายยาก [3] จึงได้มีการนำเสนอ
ผลิตภัณฑ์กระถางต้นไม้ที่ทำจากขุยมะพร้าวทดแทนกระถาง
พลาสติ ก ขึ ้ น ข้ อ ดี ข องกระถางจากขุ ย มะพร้ า ว เมื่ อ
เปรียบเทียบกับถุงหรือกระถางพลาสติก คือ กระถางจากขุย
มะพร้าว ไม่เก็บความร้อนเหมือนพลาสติก และทำให้ราก
ของต้นกล้าสามารถชอนไชลงดินได้สะดวกกว่า ที่สำคัญย่อย
ส ล า ย ง ่ า ย ไ ม ่ ม ี ม ล พ ิ ษ ห ร ื อ ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
สภาพแวดล้อม นำมาใช้ปลูกพืชได้ดี สามารถซึมซับนํ้าได้
มากกว่าดินปกติ เวลาลูกค้ารดนํ้าลงไปจึงอยู่ได้นาน เวลา
ปลูกไม่ต้องใช้ดินเลย มีความแข็งแรง ทนทานอยู่ในระดับ
ที่ดี มีความยืดหยุ่น และการระบายความร้อนของกระถาง
อยู่ในระดับที่ดี [4]
งานวิจัยนี้ต้องการผลิตกระถางต้นไม้จากขุยมะพร้าวโดย
วิ ส าหกิจ ชุมชนอัม พวาเนื ่อ งจากเป็ นแหล่ งวั ตถุ ดิบ เกือบ
ทั้งหมด เพื่อสร้างรายได้และเป็นอาชีพเสริมต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อทำการทดลองวิธีการอัดขึ้นรูปกระถางต้นไม้จากขุย
มะพร้าว
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของกระถางต้นไม้จากขุยมะพร้าว
2.3 เพื่อวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของการผลิต

3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 ขอบเขตประชากร ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม
3.2 ขอบเขตเนื้อหา
ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสม ของขุยมะพร้าวที่นำมาผสม
กับวัสดุประสาน แป้งเปียกแล้วอัดขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดไฮ
ดรอลิ ก ส์ ขนาดกว้ า ง 15 เซนติ เ มตร สู ง 15 เซนติ เ มตร
จากนั ้ น ทดลองปลู ก ต้ น ไม้ แ ละรดน้ ำ เพื ่ อ ทดสอบความ
แข็งแรงของกระถางต้นไม้
3.3 ขอบเขตพื้นที่ จังหวัดสมุทรสงคราม

4. วิธีดำเนินการวิจัย
4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4.1.1 วัสดุ
1) ขุยมะพร้าว เป็นกาบมะพร้าวสับละเอียด
2) กาวแป้งเปียกใช้แป้งมันสำปะหลังผสมน้ำและให้
ความร้อนประสานในการขึ้นรูป
4.2 อุปกรณ์
4.2.1 ตะแกรงร่ อ น ขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง 400
มิ ล ลิ เ มตร ความกว้ า งของช่ อ งรู ต ะแกรงขนาด 1.45
มิลลิเมตร
4.2.2 เครื่องชั่งสปริง 1 กิโลกรัม
4.2.3 แม่ พ ิ ม พ์ ข ึ ้ น รู ป กระถาง เป็ น แม่ พ ิ ม พ์ อ ั ด ขึ ้ น รูป
(Compression Mold)
4.2.4 เครื่องอัดขึ้นรูปด้วยระบบไฮดรอลิกส์ เป็นเครื่อง
อั ด ขึ ้ น รู ป ชิ ้ น งานต่ า งๆตามแบบแม่ พ ิ ม พ์ แรงดั น ที ่ 700
ปอนด์ต่อตารางนิ้วใช้เวลาขึ้นรูป 20 วินาที
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.3.1 การออกแบบตารางทดลองการขึ ้ น รู ป กระถาง
ต้นไม้
4.3.2 การดำเนินการขึ้นรูปกระถางต้นไม้
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4.3.3 ผลการทดลองการขึ้นรูปกระถางต้นไม้
4.3.4 ผลการทดลองปลูกและรดน้ำ
4.3.5 ผลการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
การหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของกระถางต้นไม้จากขุย
มะพร้าวด้วยวิธีการอัดขึ้นรูปโดยแบ่งอัตราส่วนผสมระหว่าง
อั ต ราส่ ว นขุ ย มะพร้ า ว 100, 150 และ 200 กรั ม กั บ
อัตราส่วนของวัสดุประสาน 100, 150 และ 200 กรัม รวม
เป็น 9 แบบ ตามตารางที่ 1 ดังนี้

เพราะมีต้นทุนการผลิตน้อยกว่าอัตราส่วนขุยมะพร้าว 150
กรัม ต่อ ตัวประสาน 200 กรัม นำไปทดลองลองใช้งานจริง
โดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นชาวบ้านผู้ใช้งานจำนวน 20 รายราย
ละ 10 กระถาง ระยะเวลาการใช้ ง าน 3 เดื อ น และให้
ผู้ใช้งานประเมินคุณสมบัติด้านกายภาพกับด้านการใช้งาน
ด้วยแบบสอบถาม ซึ่งมีผลการใช้งาน ดังตารางที่ 3 และ
ตารางที่ 4 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3 แสดงการประเมินทางกายภาพ
รายะเอียด
S.D.
𝑋̅

ตารางที่ 1 แสดงการทดลองอัตราส่วนผสมของการขึ้นรูป
กระถางต้นไม้ด้วยเครื่องอัดไฮดรอลิกส์

1 ความแข็งแรงของ
กระถางต้นไม้
2 ความเหมาะสมของ
วัสดุ
3 ความเหมาะสมของ
น้ำหนักกระถางต้นไม้
4 ความเหมาะสมของ
กระถางต้นไม้
รวม

เวลาในการขึ้นรูปกระถางต้นไม้
อัตราส่วน
อัตราส่วนของวัสดุประสาน (g)
ขุยมะพร้าว (g)
100
150
200
100
100:100
100:150
100:200
150
150:100
150:150
150:200
200
200:100
200:150
200:200

5. ผลการวิจัย
การทดลองการขึ้นรูปกระถางต้นไม้ตามอัตราส่วนผสม
ต่างๆทำการทดลองซ้ำกัน 3 ครั้ง โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน
3 ท่าน ประเมินผล ด้านรูปทรงและความสมบูรณ์ได้ผลตาม
ตารางที่ 2 ดังนี้

/

1 ความเหมาะสมของ
กระถางสำหรั บ ปลู ก
ต้นไม้
2 ความเหมาะสมของ
กระถางสำหรั บ รดน้ ำ
ต้นไม้
3 ความเหมาะสมของ
กระถางสำหรับการเก็บ
ความชื ้ น หลั ง รดน้ ำ
ต้นไม้
4 ความเหมาะสมของ
กระถางสำหรั บ การ
ระบายน้ำออก
รวม

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

4.2

0.44

ดี

4.6

0.54

ดี

4.0

0.00

ดี

4.15

0.78

ดี

ตารางที่ 4 แสดงการประเมินด้านการใช้งาน
รายละเอียด
S.D.
𝑋̅

เวลาในการขึ้นรูปกระถาง 20 วินาที
รูปทรง
ความสมบูรณ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
/
/

0.44

จากตารางที่ 3 แสดงการประเมินทางกายภาพ ทั้ง 5
ด้านพบว่าโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 อยู่ในเกณฑ์ดี

ตารางที่ 2 แสดงการทดลองการขึ้นรูปกระถางต้นไม้
อัตราส่วนผสม
ขุยมะพร้าว (g)
ต่อ วัสดุ
ประสาน (g)
100 : 100
100 : 150
100 : 200
150 : 100
150 : 150
150 : 200
200 : 100
200 : 150
200 : 200

3.8

แปล
ความ
ดี

/
/
/

จากตารางที ่ 2 การขึ ้ น รู ป กระถางต้ น ไม้ ข ุ ย มะพร้าว
พบว่า อัตราส่วนขุยมะพร้าวที่สมบูรณ์คือ อัตราส่วนขุ ย
มะพร้าว 100 กรัม ต่อ ตัวประสาน 200 กรัม และ อัตรา
ส่วนขุยมะพร้าว 150 กรัม ต่อ ตัวประสาน 200 กรัม
หลั ง จากได้ ก ระถางต้ น ไม้ ข ุ ย มะพร้ า วแล้ ว เลื อ กใช้
อัตราส่วนขุยมะพร้าว 100 กรัม ต่อ ตัวประสาน 200 กรัม

แปล
ความ
ดี

4.0

0.00

3.2

0.44

ปาน
กลาง

5.0

0.00

ดี

4.6

0.54

ดี

4.20

0.53

ดี

จากตารางที่ 4 การประเมินด้านการใช้งาน พบว่าความ
เหมาะสมของกระถางสำหรับการเก็บความชื้นหลังรดน้ำ
ต้นไม้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 5 ส่วนข้อที่ประเมินไว้ต่ำสุดคือ
ความเหมาะสมของกระถางสำหรับรดน้ำต้นไม้ มีค่าเฉลี่ย
3.2
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5.1 ผลการวิเคราะห์จุดคุม้ ทุน
การวิเคราะห์ต้นทุนคงที่ ต้นทุนรวม รายได้และวิเคราะห์
หาจุดคุ้มทุน จากการอัดขึ้นรูปกระถางต้นไม้จากขุยมะพร้าว
โดยพิจารณาต้นทุนและผลตอบแทนหน่วยที่ทำการผลิต
5.1.1 ราคาขายกระถางต้นไม้จากขุยมะพร้าว ใบละ 5
บาท
5.1.2 ต้นทุนคงที่ แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป 2,500 บาท
5.1.3 ต้นทุนผันแปร มีรายละเอียดดังนี้
5.1.3.1 อัดขึ้นรูปกระถางใช้มอเตอร์ขนาด 1.5 Hp
5.1.3.2 สูตรคำนวณ 0.746 X 1.5 ได้กำลังไฟฟ้า
เท่ากับ 1.119 กิโลวัตต์
5.1.3.3 คิดค่าไฟฟ้ายูนิตละ 3 บาท ต้องจ่ายค่าไฟ
ชั่วโมงละ 3.357 บาท
5.1.4.4 ค่าไฟในการอัดขึ้นรูปกระถางต้นไม้จำนวน
1 คน ค่าแรง 300 บาท/วัน 8 ชั่วโมง คิดเป็น 480 นาที ใช้
เวลาอัดขึ้นรูปต่อคน 3 นาทีต่อก้อน (480/300 เท่ากับ 1.6
นาที ฉะนั้นต้นทุนแปรผันต่อหน่วยคิดเป็น 3/1.6 เท่ากับ
1.875 คิดเป็นใบละ 1.875 บาท)

6. สรุปผลการวิจัย
6.1 การทดลองวิ ธ ี ก ารอั ด ขึ ้ น รู ป กระถางต้ น ไม้ จ ากขุ ย
มะพร้าวพบว่า อัตราส่วน ขุยมะพร้าว 100 กรัม ต่อ ตัว
ประสาน 200 กรัม แรงดันที่ 700 ปอนด์ต่อตารางนิ้วใช้เวลา
ขึ้นรูป 20 วินาที มีต้นทุนการผลิตน้อยและมีความแข็งแรง
และรูปทรงสมบูรณ์เหมาะกับการใช้งานมากที่สุด
6.2 การประสิทธิภาพของกระถางต้นไม้จากขุยมะพร้าวโดย
ผู้ใช้งาน พบว่ามีความเหมาะสมทั้งด้านกายภาพและด้าน
การใช้งาน โดย การประเมินทางด้านกายภาพ ทั้ง 5 ด้าน
พบว่าโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนการ
ประเมินด้านการใช้งาน พบว่าความเหมาะสมของกระถาง
สำหรับการเก็บความชื้ นหลังรดน้ำต้นไม้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 5 ส่วนข้อที่ประเมินไว้ต่ำสุดคือ ความเหมาะสมของ
กระถางสำหรับรดน้ำต้นไม้ มีค่าเฉลี่ย 3.2
6.3 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนต่อการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน
โดยวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนต่อหน่วยที่ทำการผลิต
ต้องอัดขึ้นรูปกระถางต้นไม้จากขุยมะพร้าว 800 ใบ จึงจะ
คุ ้ ม ทุ น หากต้ อ งการกำไร 10,000 บาท/เดื อ น ต้ อ งผลิ ต
กระถาง ขุยมะพร้าว 133 ใบ/วัน

5.2 วิเคราะห์จุดคุ้มทุน
สูตร N=F/P-V
สูตร จุดคุ้มทุน (หน่วย) = ต้นทุนคงที่/(ราคาขายต่อหน่วย –
ต้นทุนแปรผันต่อหน่วย)

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 หาวัสดุที่ย่อยสลายได้เองชนิดอื่นๆที่สามารถใช้ในการขึ้น
รูปกระถางต้นไม้ อาทิเช่น ผักตบชวาหรือกากอ้อย เป็นต้น
7.2 หาวัสดุตัวประสานชนิดอื่นๆที่มีผลต่อความแข็งแรงใน
การขึ้นรูป
7.3 หาการตลาดส่งเสริมรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน
7.4 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดให้กลายเป็นสินค้าดีไซน์
นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น

จุดคุ้มทุน = 2,500/5-1.875
= 800 ใบ
ดังนั้นต้องอัดขึ้นรูปกระถางต้นไม้จากขุยมะพร้าว 800 ใบ
จึงจะคุ้มทุน
5.3 จุดคุ้มทุนบวกกับกำไรที่ต้องการ = (ค่าใช้จ่ายคงที่ + กำไร
ที่ต้องการ)/(ราคาขายต่อหน่วย-ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย [5]
ต้นทุนคงที่ 2,500 บาท
ต้นทุนผันแปร 1.875 บาท
จุดคุ้มทุน
800 ใบ
ต้องการมีกำไร 10,000 บาท/ด ต้องขายกี่ใบ
= 2,500+10,000/5-1.875
= 12,500/3.125 = 4,000 ใบ
4,000/30 = 133 ใบ/วัน
เวลาอัดขึ้นรูปต่อคน 3 นาทีต่อก้อน = 480/3 นาทีต่อก้อน
160 ก้อน/วัน (กำลังการผลิต)
หากต้องการกำไร 10,000 บาท/เดือน ต้องผลิตกระถางขุย
มะพร้าว 133 ใบ/วัน (ไม่เกินกำลังการผลิต)
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหความคาดหวังในดานบรรจุภัณฑของผลไมสําหรับ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
และวิเคราะหบรรจุภัณฑของมังคุดสําหรับ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส การดํานินการวิจัยในดานการวิเ คราะหความคาดหวังของ
ผูบริโภคในดานบรรจุภัณฑของผลไมสําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เริ่มจากการรวบรวมขอมูลความคาดหวังของลูกคา โดยใช
แบบสํารวจเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางลูกคาจํานวน 400 ราย และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหความ
คาดหวังของลูกคา เมื่อไดความคาดหวังดานบรรจุภัณฑของลูกคาแลวนํามาวิเคราะหบ รรจุภัณฑของมังคุด โดยใชการกระจาย
หนาที่เชิงคุณภาพ ซึ่งในการวิเคราะหจะเปนการวิเคราะหระหวางความคาดหวังของลูกคากับ คุณลักษณะของบรรจุภัณฑ ซึ่ง
คุณลักษณะชองบรรจุภัณฑรวบรวมขอมูลจากเกษตรกรผูขายมังคุดผานชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ผลจากการวิจัย พบวาความคาดหวังในดานบรรจุภัณฑของผลไมสําหรับ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ผูบ ริโภคมีความ
คาดหวังในระดับมากที่สุด 7 ปจจัย ไดแกความสะดวกตอการเคลื่อนยาย รองลงมาคือ การปองกันการกระแทกทั้งภายในและ
ภายนอก สามารถสรางอรรถประโยชนไดดี มีความทันสมัย มีการรับ รองมาตรฐาน บรรจุภัณฑตองไมเกิด การชํารุด เสียหาย
และการทําหนาที่รักษาคุณภาพของบรรจุภัณฑไดดี ตามลําดับ และจากการวิเคราะหบ รรจุภัณฑของมังคุด สําหรับ พาณิชย
อิเล็กทรอนิกสบ รรจุภัณฑ พบวาบรรจุภัณฑภายในจะตองสามารถรักษาคุณภาพได ซึ่งปจจัยที่สงผลถึงคุณภาพของมังคุด ใน
การขนสงคือ การกดทับ การสั่นสะเทือน และการระบายอากาศ และบรรจุภัณฑภายนอกจะตองสะดวกตอการขนยายและ
งายตอการขนสง
คําสําคัญ : บรรจุภัณฑ, พาณิชยอิเล็กทรอนิกส, มังคุด

Abstract
The purpose of this research was to analyze the expectations of fruit packaging for E - Commerce
and analyze the packaging of mangosteens for E - Commerce. The analysis of consumer expectations in
packaging begin with the collected of customer expectations by using questionnaire to collected data
from a sample of 400 customers. And using the data to analyze customer expectations. After that
analyzed for the mangosteens packaging by using the Quality Function Deployment (QFD) in between the
expectations of customers and the characteristics of the package which the feature of the package is
collecting data from farmers who sell mangosteens through E - Commerce channels
Research results found that the expectations of fruit packaging for E – Commerce. The consumers
have the highest expectations in 7 factors which are convenience to move, protection from both internal
and external shock, able to build good utility, be modern, having standard certification, packaging must
not be damaged and responsible for maintaining the quality of the packaging respectively. And from the
analysis of the packaging of mangosteens for E - Commerce packaging found that the internal packaging
must be able to maintain quality. The factors that affect the quality of the mangosteen in transportation
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are the vibration, suppression and ventilation. And the external packaging must be convenient to
transport and easy to move.
Keywords : Packaging, E-Commerce, Mangosteen
อิเล็กทรอนิกส เริ่มจากการรวบรวมขอมูลความคาดหวังของ
ลูกคา โดยจะรวบรวมจากกลุมตัว อยางลูกคาที่สั่งซื้อสินค า
ผ า นช อ งทางพาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ใช แบบสํา รวจเป น
เครื่อ งมือ ในการรวบรวมข อมู ล ซึ่ ง แบบสํ ารวจนี้ จ ะสรา ง
ร ว มกั บ ชาวสวนกลุ มตั ว อย าง และตั วแทนจากผู ที่เ คยสั่ ง
มังคุดผานทางอิเล็กทรอนิกสจากชาวสวน สังเคราะหออกมา
เปนขอคําถามในแบบสํารวจ แลวนําแบบสํารวจไปใชสํารวจ
ขอมูลจากกลุมตัวอยางลูกคาจํานวน 400 ราย และนําขอมูล
ที่ไดมาวิเคราะหความคาดหวังของลูกคา
เมื่อไดความคาดหวังดานบรรจุภัณฑของลูกคาแลวนํามา
วิเคราะหบ รรจุภัณฑ โดยใชเครื่องมือ Quality Function
Deployment (QFD) [1][2] ในการวิเคราะห ตามขั้นตอน
ต อไปนี้ 1. ระบุ ความต องการของลู ก คา (Voice of
Customer) หรื อ คุ ณ ภาพที่ ลู ก ค า ต อ งการ (Required
Quality) 2. ประเมินระดับ ความสําคัญ ของความตองการ
ของลูกคาแตละขอ 3. เปรียบเทียบสินคาของบริษัทกับ สิน
ค าของคู  แข ง จากมุ ม มองของลู ก คา 4. ประเมิ นจุ ด อ อ น
จุดแข็งของตนเองและคูแขงแลวกรอกลงในชองทางขวามือ
ของบานคุณภาพแยกตามความตองการของลูกคาแตละขอ
5. ระบุขอกําหนดทางเทคนิค (Technical characteristics)
หรื อ องค ป ระกอบคุ ณ ภาพ (Quality Element) ที่ จ ะ
ตอบสนองความตองการของลูกคาแตละขอ (Hows) ลงใน
ชองดานบนของบ านคุ ณภาพ 6. แสดงคา ความสั มพั นธ
ระหวางขอกําหนดทางเทคนิคแตละขอไวที่สวนหลังคาของ
บานคุณภาพ [3] 7. หาคาความสัมพันธระหวางความตอง
การของลู ก ค า และข อ กํ า หนดทางเทคนิ ค แต ล ะข อ ลง
ในแมทริ ก ซ ค วามสั ม พั น ธ ต รงส ว นกลางของตั ว บ า น
8. ใหคะแนนความสําคัญ 9. กําหนดระดับความสําคัญ ของข
อกําหนดทางเทคนิคแตละขอ โดยมีการพิจารณาจากระดับ
ความสํ า คั ญ ของความต อ งการของลู ก ค า 10. ระบุ
ข อ กํ า หนดท างเทคนิ ค ที่ จ ะนํ า ไปใชในการออกแบ บ
บรรจุภัณฑ

1.บทนํา
ปจจุบ ันในยุคไทยแลนด 4.0 การเขา ถึงขอมูลขาวสาร
และการคาขายเป นไปไดอ ย างสะดวกและรวดเร็ วมากขึ้ น
การดํ าเนิ น การในดา นการตลาดให ค วามสนใจในการขาย
ผ า นทางพาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส มากขึ้ น ซึ่ ง ในป จ จุ บ ั น
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) เปนชองทางการซื้อ
ขายที่ได รับ ความสนใจจากผู บ ริ โภคเป นอย างมาก ในการ
รวบรวมขอมู ลเบื้อ งตนจากการสัมภาษณชาวสวนมังคุดใน
จังหวั ดจัน ทบุรี พบว า ชาวสวนมีค วามสนใจในการค าขาย
ผานชองทางพาณิช ยอิเล็ก ทรอนิ กสเพิ่ มมากขึ้ น และไดรั บ
การตอบรับ จากผูบริโภคในเรื่องปญ หาคุณภาพของมังคุด ซึ่ง
เกิดขึ้นระหวางการขนสงผลผลิต เนื่องจากการขายผานทาง
พาณิช ยอิเ ล็กทรอนิ กสชาวสวนจะตองดําเนิ นการสง สินค า
ให แก ผูบ ริโ ภคดว ยตนเอง ไมไ ดส งผานทางพ อค าคนกลาง
หรื อ ผู ร วบรวมสิ นค าที่ มีร ะบบจั ด การคุ ณ ภาพสิ นค า เช น
หองเย็น แตชาวสวนตองสงสินคาผานทางไปรษณีย ดังนั้ น
จึง จํ าเป นจะตองมีบ รรจุ ภั ณ ฑที่ ร องรั บ และสามารถรั ก ษา
ระดับ คุณภาพของสินคาตั้งแตตนทาง จนไปถึงผูบ ริโภคได
จากที่ มาและความสํ า คัญ ของประเด็ นป ญ หาดัง กลา ว
ผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการวิเคราะหความคาดหวัง
ดานบรรจุภัณฑผลไมของผูบ ริโภค และนําผลการวิเ คราะห
มาบรรจุภัณฑของมังคุดสําหรับ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดย
หากมี น วัต กรรมที่ สามารถช ว ยในการรั กษาคุ ณ ภาพของ
มังคุดใหตรงตามความคาดหวังของผูบ ริโภคได ผูบ ริโภคจะ
ให ก ารตอบรั บ และสั่ ง ซื้ อ ผลผลิ ต จากช อ งทางพาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกสเพิ่มมากขึ้น จึงเปนการเพิ่มโอกาสและอํานาจ
ในการแข งขันของชาวสวนมั งคุด ในจัง หวั ด จันทบุ รี ซึ่ งเป น
การสงผลดีตอระบบเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรีอีกทางหนึ่ง

2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่อวิเคราะหความคาดหวังในดานบรรจุภัณฑของผลไม
สําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
2.2 เพื่ อ วิ เ คราะห บ รรจุ ภัณ ฑ ของมั ง คุด สํ าหรั บ พาณิ ชย
อิเล็กทรอนิกส

4. ผลการวิจยั
4.1 ความคาดหวั ง ในดา นบรรจุ ภัณฑ ข องผลไมสํ า หรั บ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
จากการศึ กษาข อมูลดา นป จจัยเกี่ ย วกั บ ความคาดหวั ง
ของลูกคาพบวา สามารถแบงออกไดเปน 3 ดาน [4]

3.วิธีการวิจัย
การดํา เนินการวิ จัยในด านการวิเ คราะห ความคาดหวั ง
ของผู บ ริโ ภคในด า นบรรจุภั ณ ฑ ของผลไม สํา หรับ พาณิ ชย
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1. ดานรูปลักษณ ประกอบดวย การสรางความนาสนใจ
ดึงดูดผูบริโภค การสรางอรรถประโยชนไดดี ความเหมาะสม
กับการบรรจุภัณฑและหีบ หอ และมีความทันสมัย
2. ดานบรรจุภัณฑ ประกอบดวย การทําหนาที่รักษา
คุณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑไ ด ดี การป องกั นการกระแทกทั้ ง
ภายในและภายนอก รองรับนาหนักไดดี และมีการรับ รองได
มาตรฐาน
3. ดานการปองกันผลิตภัณฑ ประกอบดวย บรรจุภัณฑ
จะตองไมเ กิด ความชํารุดและเสียหายไดงาย การเก็บ รักษา

คุณภาพของผลิต ภัณฑไดดี สามารถปกปองสินคาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสะดวกตอการเคลื่อนยาย
เมื่อนําปจจัยดังกลาวไปรวบรวมขอมูลจากผูบ ริโภค เพื่อ
วิเ คราะห ค วามคาดหวั ง ด า นบรรจุ ภัณ ฑข องผลไม สํ า หรั บ
พาณิช ยอิ เล็ กทรอนิกส ไดผลดัง ตารางที่ 1 และสามารถ
จั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของป จ จั ย ความคาดหวั ง ด า นบรรจุ
ภัณฑของผูบ ริโภคที่มีความคาดหวังในระดับ มากที่สุด เพื่อ
นําไปเปนขอมูลในการวิเคราะหบ รรจุภัณฑของมังคุด ได ดัง
ตารางที่ 2

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหความคาดหวังดานบรรจุภัณฑของผลไม
n=400
ปจจัยความคาดหวังของผูบริโภค
S.D.
1.ดานรูปลักษณ
4.48 0.84
(1) สรางความนาสนใจดึงดูดผูบริโภค
4.35 1.19
(2) สรางอรรถประโยชนไดดี
4.57 0.84
(3) เหมาะกับการบรรจุภัณฑและหีบ หอ
4.44 1.23
(4) มีความทันสมัย
4.57 0.84
2. ดานบรรจุภัณฑ
4.54 0.64
(1) มีการทําหนาที่รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑไดดี
4.53 1.03
(2) มีการปองกันการกระแทกทั้งภายในและภายนอก
4.60 0.78
(3) รองรับ นาหนักไดดี
4.47 1.04
(4) มีการรับรองไดมาตรฐาน
4.57 0.85
3. ดานการปองกันผลิตภัณฑ
4.59 0.62
(1) บรรจุภัณฑจะตองไมเกิดความชํารุด และเสียหายได 4.55 1.00
งาย
(2) มีการเก็บ รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑไดดี
4.62 0.79
(3) ปกปองสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.62 0.79
(4) สะดวกตอการเคลื่อนยาย
4.75 0.62
ภาพรวม
4.54 0.62

ระดับความคาดหวัง
ของลูกคา
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

3
3
1
2
1
2
3
1
4
2
1
3

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

ตารางที่ 2 แสดงปจจัยที่ความสําคัญในการวิเคราะหบรรจุภัณฑ
ปจจัย
ความตองการ
- สามารถสรางอรรถประโยชนไดดี
ดานรูปลักษณ
- มีความทันสมัย
- มี ก ารทํ า หน า ที่ รั ก ษาคุ ณ ภาพ ของ
ผลิตภัณฑไดดี
ปจจัยโดยรวมของ
ดานบรรจุภัณฑ
- มีการปองกันการกระแทกทั้งภายนอก
บรรจุภัณฑ
และภายใน
- มีการรับรองมาตรฐาน
- บรรจุ ภั ณ ฑ จ ะต องไม เ กิ ด ความชํ า รุ ด
ดานการปองกัน
เสียหายไดงาย
ผลิตภัณฑ
- สะดวกตอการเคลื่อนยาย
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ลําดับ

2
2
1

คาความคาดหวัง
4.57
4.57
4.53
4.60
4.57
4.55
4.75
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จากระดั บ ความสํ า คั ญ แต ล ะป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การ
วิเคราะหบรรจุภัณฑ ปจจัยที่มีคะแนนสูงที่สุดคือสะดวกตอ
การเคลื่อนยาย รองลงมาคือ มีการปองกันการกระแทกทั้ง
ภายในและภายนอก สามารถสร า งอรรถประโยชน ไ ด ดี
มีความทั นสมั ย มี การรับ รองมาตรฐาน บรรจุภัณ ฑตอ งไม
เกิดการชํารุด เสียหาย และการทําหนาที่รักษาคุณภาพของ
บรรจุภัณฑไดดี ตามลําดับ

4.2 การวิเคราะหวิเคราะหบรรจุภัณฑของมังคุดสําหรั บ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
การวิเคราะหใชการกระจายหนาที่เชิงคุณภาพ Quality
Function Deployment (QFD) ที่เ ป นการนํ า เอาความ
ตองการของผูบริโภคมาเปนขอกําหนดการในวิเคราะหบ รรจุ
ภัณฑ ผลการวิเคราะหแสดงดังรูป ที่ 1

ดานบรรจุภัณฑ

คุณลักษณะของบรรจุภัณฑ
ปจจัยสําคัญ ที่มีตอความพึงพอใจ
สรางอรรถประโยชนไดดี
มีความทันสมัย
มีการทําหนาที่รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑไดดี
มีการปองกันการกระแทกทั้งภายนอกและภายใน

ราคา



มีการรับรองไดมาตรฐาน
บรรจุ ภั ณฑ จะต องไม เ กิ ด ความชํา รุ ด เสียหายได
งาย
สะดวกตอการเคลื่อนยาย



เปาหมายการออกแบบบรรจุภัณฑ

แทนดวยความสัมพันธมาก



วัสดุ




ขนาด/ปริมาณ














- รักษาคุณภาพไดดี
- สะดวกตอการเคลื่อนยาย

แทนดวยความสัมพันธปานกลาง

แทนดวยความสัมพันธนอย

รูปที่ 1 แสดงการวิเคราะหบ รรจุภัณฑของมังคุดสําหรับ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
จากการวิเคราะหบ รรจุภัณฑของมังคุดสําหรับ พาณิชย
อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส โดยการวิ เ คราะห จ ากการรวบรวมขอ มู ล
ความคาดหวังของผูบ ริโภค กับ คุณลักษณะของบรรจุภัณฑ
ซึ่งคุณลักษณะชองบรรจุภัณฑรวบรวมขอมูลจากเกษตรกร
ผูขายมังคุดผานชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พบวา วัสดุที่
ใชตองสรางอรรถประโยชน ไดดี ชนาดและปริมาณจะตอง
สอดคลองกั บ การเคลื่อนยายที่ส ะดวกและทํ าหนา ที่รักษา
คุณภาพของสินคาไดดี ซึ่งขนาดที่เหมาะสมตอการจําหนาย
มังคุดผานทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสคือ 5 กิโ ลกรัมตอกลอง
สามารถสรุ ป ได ว า บรรจุ ภั ณฑ ตอ งรั กษาคุ ณ ภาพได ดี แ ละ
สะดวกตอการขนยาย
เมื่ อนํ าบรรจุภัณฑ ในปจ จุบั นที่ เกษตกรใชมาวิเ คราะห
พบว า ในด า นการรั ก ษาคุ ณ ภาพของผลิต ภั ณ ฑ คื อ บรรจุ
ภัณฑภายใน ปจจัยที่สงผลถึงคุณภาพของมังคุด ในการขนสง
คือ การกดทับ การสั่นสะเทือน และการระบายอากาศ

แตป จจุบ ันเกษตรกรกลุมตัวอยางไดป องกันในดานของการ
ระบายอากาศเท านั้ น และในด า นสะดวกต อ การขนย า ย
ปจ จุ บั นเกษตรใช ก ลอ งรู ป ทรงสี่ เ หลี่ย มซึ่ ง สะดวกตอ การ
ขนสงแตไมสะดวกตอการเคลื่อนยาย กลาวคือควรเพิ่มหูหิ้ว
ของกลองบรรจุภัณ ฑเ พื่อใหผู บ ริโภคขนยายไดสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น

5. สรุปผลการวิจยั
จากการวิเคราะหค วามคาดหวังในดานบรรจุภั ณฑของ
ผลไมสําหรับ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส พบวาผูบ ริโภคมีความ
คาดหวังในระดับ มากที่สุด 7 ปจจัย ไดแกความสะดวกตอ
การเคลื่ อนยา ย รองลงมาคื อ การป องกันการกระแทกทั้ ง
ภายในและภายนอก สามารถสร า งอรรถประโยชน ไ ด ดี
มีความทั นสมั ย มี การรับ รองมาตรฐาน บรรจุภัณ ฑตอ งไม
เกิดการชํารุด เสียหาย และการทําหนาที่รักษาคุณภาพของ
บรรจุภัณฑไดดี ตามลําดับ และจากการวิเคราะหบ รรจุภัณฑ
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ของมังคุด สําหรับ พาณิชยอิเล็กทรอนิกสบ รรจุภัณฑ พบวา
บรรจุภัณฑภายในจะตองสามารถรักษาคุณภาพได ซึ่งปจจัย
ที่สงผลถึงคุณภาพของมังคุดในการขนสงคือ การกดทับ การ
สั่ น สะเทื อ น และการระบายอากาศ และบรรจุ ภั ณ ฑ
ภายนอกจะตองสะดวกตอการขนยายและงายตอการขนสง
คือ มีรูปทรงสี่เหลี่ยม มีความแข็งแรง และมีหูหิ้วเพื่องายตอ
การขนยายของผูบริโภค

กิตกรรมประกาศ
งานวิจั ยนี้ สํา เร็ จลงไดด วยดีเ นื่อ งจากได รับ ทุนอุด หนุ น
จากกองทุนวิจั ย มหาวิทยาลัยราชภั ฏรําไพพรรณีแ ละดวย
ความร ว มมื อ ของคณะผู วิ จั ย ทุ ก ท า น รวมถึ ง ได รั บ การ
สนับ สนุนเปนอยางดีจากสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส คณะ
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Production Efficiency for The Smokeless Charcoal Briquettes Industry
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บทคัดย่อ
อุต สาหกรรมถ่ านอั ด แท่ งไร้ค วัน แห่ งหนึ่ งในจั งหวัด สตู ล ผลิ ต ถ่ านอั ด แท่ งถ่ านไร้ค วัน โดยใช้ วัต ถุ ดิ บ หลั ก คื อ
กะลามะพร้าว และ เศษไม้ยางพารา ส่งขายให้กับลูกค้าร้านอาหาร ร้านปิ้งย่าง ร้านหมูกระทะ ร้านขายสินค้า 20 บาท และ
อุตสาหกรรมต่างๆในประเทศไทย ในปี 2558 เป็นต้นมาธุรกิจมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้น 20-30% แต่ส่งผลให้เกิดปัญหาผลิตสินค้า
ส่งให้ลูกค้าไม่ทัน ทำให้ลูกค้าเดิมๆบางส่วนหายไป บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้ผลิต
สินค้าได้ทันตามความต้องการของลูกค้า รวมถึง มีเป้าหมายในการพัฒนากำลังคนให้มีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน และ
เตรียมความพร้อมทางด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน หลังดำเนินการวิจัย พบว่าอุตสาหกรรมสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้
22% เพิ่มยอดขายสินค้าได้ 10% คิดเป็นมูลค่าเงินที่เพิ่มขึ้น 100,000 บาทต่อเดือน อีกทั้ง พนักงานเข้าออกน้อยลงส่งผลให้
การดำเนินงานของกิจการมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
คำสำคัญ : ถ่านอัดแท่งไร้ควัน, ประสิทธิภาพการผลิต, การพัฒนากำลังคน, กำลังการผลิต

Abstract
One of the smokeless charcoal briquettes industry in Satun province produces smokeless
charcoal briquette charcoal by using the main raw materials such as coconut shell and rubber wood chips
which sold to restaurants, grilling shops, pan pork shops, 20 baht shops, and various industries in Thailand.
Since 2015, the customers increased around 20-30% but it affected to the problem of production process
that lead to some of customers disappeared . Therefore, the company set up a policy to develop and
improve the production efficiency in order to produce products in line with customer needs including the
goal of developing manpower to be effective for work and prepare the safety for the employees. After
the research was conducted, we found that the industry can increase production capacity by 22%,
increase sales growth by 10%. It can be not only added as a value of 100,000 baht per month but also
turnover rate is decrease that related to a more efficient of business operation.
Keywords : The smokeless charcoal, Production efficiency, Developing manpower, Production capacity
ถ่านอัดแท่งไร้ควันส่งขายให้ลูกค้าเป็นเป้าหมายหลัก ธุรกิจ
ดำเนินมาจนถึงปัจจุบันด้วยการบริหารงานของผู้บริหารรุ่น
ใหม่ ที่ ต้ อ งการพั ฒ นาธุ ร กิ จ ให้ มี ม าตรฐาน [3] สำนั ก
เทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า ถ่านอัด
แท่งหรือก้อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการให้ความสนใจ

1. ที่มาและความสำคัญ
อุตสาหกรรมถ่านอัดแท่งไร้ควันแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสตูล
เปิดดำเนินธุรกิจมากว่า 80 ปี เดิมทำการผลิตเตาเผาถ่าน
ขาย และพัฒนาเป็นถ่านอัดแท่งไร้ควันเมื่อปี พ.ศ. 2557 ใช้
วัตถุดิบหลักคือ กะลามะพร้าว และเศษไม้ยางพารา ผลิต
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กันมาก เพราะปัจจุบันพ่อค้า แม่ค้า แม่บ้าน ผู้ประกอบการ
ร้ า นอาหาร นิ ย มใช้ ถ่ า นอั ด แท่ ง ในการประกอบอาหาร
เนื่ อ งจากใช้ส ะดวกไม่ มีค วัน และเผาไหม้ ได้ น าน แต่ ส่ว น
ใหญ่ถ่านอัดแท่งยังขาดประสิทธิภาพในการใช้งาน ได้แก่ มี
ลักษณะเปราะ มีความชื้น เมื่อตั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้อง ทำให้
เกิ ด เชื้ อ รา จุ ด ติ ด ยาก ระยะเวลาเผาไหม้ สั้ น และมี ค วั น
ปัจจุบันมาตรฐานด้านการผลิตถ่านอัดแท่งไร้ควันของบริษัท
ฯใช้ ม าตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน (มผช.) ซึ่ ง ยั ง ไม่ ท ำให้
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดี ผู้บริหารมีเป้าหมายให้คุณภาพการ
ผลิตถ่านอัดแท่งไร้ควันของบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบ
ISO9000 และระบบ GMP รวมถึงมีแผนธุรกิจขององค์กรที่
ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจในอนาคต มี
นโยบายด้านคุณภาพที่ชัดเจน คือ รักษาลูกค้าให้มากที่สุด
คงคุณภาพของสินค้า เน้นผลิตสินค้าที่มั่นใจว่ามีคุณภาพ อีก
ทั้งมีความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งไร้ควัน
จากเศษไม้ยางพาราให้มีคุณภาพมากขึ้น เนื่องจากวัสดุหา
ซื้อได้ง่ายในท้องถิ่น แต่ปั จจุบันยังพบว่า การผลิตถ่านอั ด
แท่ งไร้ ค วั น จากเศษไม้ ย างพารายั งมี ต้ น ทุ น สู ง แต่ ค วาม
ต้ อ งการของลู ก ค้ า ยั งมี ม าก ลู ก ค้ า หลั ก คื อ ลู ก ค้ า ในพื้ น ที่
ได้แก่ ร้านอาหาร ร้านหมูกระทะ ร้านขายสินค้า 20 บาท
และลูกค้ารองคือบริษัท ต่างๆในพื้ นที่ภาคกลาง ปัจจุบันมี
ลูก ค้ าเพิ่ ม มากขึ้ น ร้ อ ยละ 20-30 ส่ งผลให้ เกิ ด ปั ญ หาผลิ ต
สิน ค้ าไม่ ทั น ตามความต้ องการ ทำให้ ลู ก ค้าเดิ ม ๆบางราย
หายไป อย่ า งไรก็ ต ามผู้ บ ริ ห ารก็ ยั งพร้ อ มต่ อ การพั ฒ นา
ปรับ ปรุ งระบบการผลิต อย่ างต่ อเนื่ อง โดยได้ มี การลงทุ น
สร้ า งเตาอบใหม่ พบว่ า เตาอบใหม่ ส ามารถลดพลั งงาน
เชื้ อ เพลิ ง ได้ 20% ถื อ เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ ดี ข องการพั ฒ นา
นอกจากนี้ บริษัทยังมีเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิ ต อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง ในด้ า นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร การพั ฒ นา
กระบวนการผลิต รวมถึงอาคารสถานประกอบการให้ดีขึ้น
รวมถึ ง การพั ฒ นากำลั ง คนให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต่ อ การ
ปฏิ บั ติ ง าน และการเตรี ย มความพร้ อ มทางด้ า นความ
ปลอดภัยให้กับพนักงาน เพราะเล็งเห็นถึ งความสำคัญของ
คนในองค์กรเป็นหลัก
จากการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรเบื้องต้นพบว่าในช่วง
เดือนมกราคม-เดือนเมษายน 2561 บริษัทมี พ นักงานเข้า
ออกค่อนข้างบ่อย ส่งผลให้เกิดความสูญเสียในกระบวนการ
ผลิต คือ ไม่สามารถผลิตได้ทันตามความต้องการของลูกค้า
อีกทั้งกระบวนการผลิตมีความเสี่ยงสูง พนักงานไม่มีอุปกรณ์
ป้องกันความปลอดภัย และบริษัทยังไม่มีแผนการดำเนินงาน
ที่ ชั ด เจน แต่ ผู้ บ ริ ห ารเล็ ง เห็ น ถึ ง ความสำคั ญ ของการ
ดำเนินงานและพร้อมจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต ดังนั้น
ทีมวิจัยได้ร่วมกันปรับปรุงระบบการทำงานด้านการลดความ

สู ญ เสี ย ที่ เกิ ด ขึ้ น ในกระบวนการผลิ ต พร้ อ มทั้ ง พั ฒ นา
กำลังคนด้วยการวิเคราะห์ค่างานให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้
สามารถส่งสินค้าได้ทันตามความต้องการของลูกค้า และเป็น
การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษากระบวนการผลิต และระบบการดำเนินงาน
ของอุตสาหกรรมถ่านอัดแท่งไร้ควัน
2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ของอุตสาหกรรมถ่าน
อัดแท่งไร้ควัน

3. ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย
3.1 ศึ ก ษากระบวนการผลิ ต ถ่ า นอั ด แท่ ง ไร้ ค วั น ตั้ ง แต่
กระบวนการรับวัตถุดิบจนกระทั่งเป็นผลิตภัณ ฑ์สำเร็จรูป
พร้อมส่งขายให้ลูกค้า
3.2 ศึกษาระบบการดำเนินงานของอุตสาหกรรมถ่านอัดแท่ง
ไร้ควัน
3.3 วิเคราะห์ความสูญเสียที่เกิดขึน้ จากกระบวนการผลิตทั้ง
ระบบเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
3.4 ดำเนิ น การให้ ค วามรู้ ด้ า นการวิ เคราะห์ ค่ า งาน การ
ทำงานให้ปลอดภัย และการจัดทำ Job Description เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
3.5 วิเคราะห์กำลังการผลิต และยอดขายสินค้าที่เพิม่ สูงขึ้น
3.6 สรุปผลการศึกษาและเสนอข้อเสนอแนะ
4. ผลการวิจัย
จากการดำเนิ น งานวิ จั ย พบ ว่ า บริ ษั ท มี ผ ลการ
ดำเนิ น งานที่ ดี ขึ้ น ทั้ งในด้ า นการเข้ า ออกของพนั ก งานที่
ลดลง ประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น ปริมาณของเสียลดลง
และบริ ษั ท สามารถจั ด ส่ ง สิ น ค้ า ให้ ลู ก ค้ า ทั น ตามความ
ต้องการได้มากขึ้น รายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1 กระบวนการผลิตถ่านอัดแท่งไร้ควัน
จากการศึ ก ษากระบวนการผลิ ต ถ่ า นอั ด แท่ ง ไร้ ค วั น
พบว่าอุตสาหกรรมมีขั้นตอนการผลิต ดังนี้
1) นำวั ต ถุ ดิ บ (กะลามะพร้ า ว และเศษถ่ า นไม้
ยางพารา) เข้าเครื่องบด
2) บดวัตถุดิบให้ละเอียด
3) ผสมเศษวั ต ถุ ดิ บ ที่ บ ดแล้ ว กั บ แป้ ง มั น ตาม
อัตราส่วน
4) รี ด เป็ น ก้ อ นด้ ว ยเครื่ อ งรี ด ขนาด เส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลาง 40 มิลลิเมตร และ 45 มิลลิเมตร
5) นำเข้ า เตาอบเผาที่ อุ ณ หภู มิ 120-130 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 24-32 ชั่วโมง
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6) บรรจุถุง และกระสอบขนาด 20 กิโลกรัม พร้อม
ส่งขายให้ลูกค้า

- ลู ก ค้ า หลั ก ได้ แ ก่ ร้ า นอาหาร ร้ านหมู ก ระทะ
ร้านหลานตาชู และร้านขายสินค้า 20 บาท
- ลูกค้ารอง ได้ แก่ บริษัท เจริญ โภคภัณ ฑ์ จำกัด
และ สหฟาร์ม
- ส่งต่างประเทศ ได้แก่ เกาหลี เดนมาร์ก
2.2เป้าหมายทางการตลาด
- สร้ า งการรั บ รู้ ต ราสิ น ค้ า ให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ใน
ระดับประเทศ
- กระจายสินค้าให้ครอบคลุมทุกช่องทางการจัด
จำหน่ายภายในประเทศ
- ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศ
3) การบริหารบุคลากร
3.1 จำนวนพนักงานและเวลาทำงาน
- เจ้าของกิจการ 2 คน และพนักงานทั้งหมด 16
คน เป็นพนักงานแบบรายเดือน 3 คน และแบบ
รายวั น 13 คน เวลาทำงาน 8.00-17.00 น. มี
การจ่ายค่าล่วงเวลากรณี ต้องทำงานนอกเวลา
งาน
3.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- มีการฝึกอบรมคนงานก่อนเริ่มงาน แต่ไม่เคยมีการ
ฝึกอบรมคนงานด้านความปลอดภัย และแรงจูงใจ
ในการทำงาน ส่งผลให้ มีอุบัติเหตุ เกิดขึ้น 2 ครั้ง
ต่อปีเนื่องจากการทำงานเกี่ยวข้องกับเครื่องจักร
และพนักงานไม่มีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

รูปที่ 1 แสดงกระบวนการผลิตถ่านอัดแท่งไร้ควัน
4.2 ระบบการดำเนินงานของอุตสาหกรรมถ่านอัดแท่งไร้
ควัน
โดยแบ่งการศึกษาระบบการดำเนินงาน เป็นด้านต่างๆ
ดังนี้
1) การบริหารจัดการ
1.1 โครงสร้างองค์กร

4.3 การพัฒนาศักยภาพการทำงานของพนักงานในองค์กร
1) ให้ ค วามรู้ ด้ านการวิเคราะห์ ค่ างาน และการจัด ทำ
Job Analysis (JD) เพื่ อ ให้ ส ถานประกอบการสามารถ
จัดสรรคนให้เหมาะกับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และมีจำนวนพนักงานรายวันลดลงจากเดิม 13 คน เหลือ
เพี ย ง 12 คน
ซึ่ งประสิ ท ธิ ภ าพการทำงานดี ขึ้ น และ
สามารถลดต้นทุนค่าแรงงานได้ 7,500 บาท ต่อเดือน
2) ให้ ค วามรู้ ด้ า นความปลอดภั ย ในการทำงานกั บ
พนั ก งาน เพื่ อ ให้ พ นั ก งานมี จิ ต สำนึ ก ด้ านความปลอดภั ย
และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง
3) การใช้ Digital Marketing และ Social Media เพื่อ
การเพิ่มยอดขายในยุค 4.0
4) ผู้ประกอบการได้เข้าร่วมกิจกรรมการเชื่อมโยง กับ
สปป.ลาว และ MOU เพื่ อจัดส่งสิน ค้าสู่ประเทศลาวใน ปี
2562

1.2 เป้าหมายและทิศทางขององค์กร
- เป้าหมายระยะสั้น พัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิตเพื่อลดต้นทุน และลดของเสีย
- เป้ า หมายระยะกลาง พั ฒ นาคุ ณ ภาพของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เช่ น ถ่ า นอั ด แท่ งไร้ ค วั น จากเศษไม้
ยางพาราให้มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
- เป้าหมายระยะยาว เป็นผู้นำด้านถ่านอัดแท่งไร้
ควันในภาคใต้
2) การตลาดและการขาย
2.1 รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระกอบด้ ว ย ถ่ า นอั ด แท่ งไร้ ค วั น จาก
กะลามะพร้ า ว และถ่ า นอั ด แท่ ง ไร้ ค วั น จากเศษไม้
ยางพารา ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มิลลิเมตร และ
45 มิลลิเมตร มีฐานลูกค้าดังนี้
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รูปที่ 3 อุปกรณ์ครอบป้องกันเศษผงในขั้นตอนการบด
2) สินค้าไม่ได้คุณภาพจากขั้นตอนการอัดแท่ง และการ
บรรจุกระสอบร้อยละ 6 ทีมวิจัยได้ดำเนินการให้ความรู้ด้าน
การวิ เคราะห์ ค่ า งาน และการจั ด ทำ Job Analysis (JD)
เพื่ อให้ สถานประกอบการสามารถจัดสรรคนให้เหมาะกับ
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีเนื้อหาที่จัดอบรม
ดังนี้ 1) ประโยชน์ ข องการวิ เคราะห์ งาน 2) กระบวนการ
วิ เคราะห์ งาน 3) วิ ธี ร วบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ วิ เคราะห์ งาน 4)
ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์งาน 5) แบบการวิเคราะห์งาน 6)
แบบสอบถามการวิเคราะห์งาน 7) ส่วนประกอบสำคัญของ
Job Analysis (JD) และ 8) ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ค่างาน
พบว่าเดิมสถานประกอบการสามารถผลิตสินค้าได้ 18,00019,000 ชิ้ น ต่ อ วั น หลั งจากผ่ า นการอบรมให้ ค วามรู้ ฝึ ก
ปฏิ บั ติก ารวิเคราะห์ ค่ างาน และการจั ดทำ Job Analysis
(JD) แล้วพบว่า ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นเป็น 22,000-23,000 ชิ้น
ต่อวัน คิดเป็นปริมาณสินค้าที่เพิ่ มขึ้น ร้อยละ 22 สินค้ามี
คุณภาพมากขึ้น ส่งผลให้ของเสียลดลง ร้อยละ 3

รูปที่ 2 การอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงาน
4.4 การลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต
จากการวิเคราะห์กระบวนการผลิตถ่านอัดแท่งไร้ควัน
จากรูปที่ 1 พบว่ากระบวนการมีความสูญเสียเกิดขึ้น 2 ส่วน
หลัก คือ
1) เศษผงวั ต ถุ ดิ บ จากการบดร้ อ ยละ 10 ที ม วิ จั ย และ
ผู้ประกอบการดำเนินการสร้างอุปกรณ์ครอบป้องกันเศษผง
วั ต ถุ ดิ บ ฟุ้ ง กระจายออกนอกพื้ น ที่ ก ารผลิ ต จากการ
ดำเนิ น งานพบว่ า สามารถลดการฟุ้ งกระจายของเศษผง
วัตถุดิบในขั้นตอนการบดได้ร้อยละ 5

รูปที่ 4 ถ่านอัดแท่งไร้ควันที่มีคุณภาพ
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3) ให้ ค วามรู้ ด้ า นความปลอดภั ย ในการทำงานกั บ
พนั ก งาน เพื่ อ ให้ พ นั ก งานมี จิ ต สำนึ ก ด้ านความปลอดภั ย
และสวมใส่อุป กรณ์ ป้องกันอั นตราย ได้แ ก่ ถุ งมือ แว่นตา
และรองเท้านิรภัยทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน สามารถลดจำนวน
อุบัติเหตุแหลือเพียง 1 ครั้งต่อปี
4) มีช่องทางการส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มมูลค่ายอดขาย
โดยการปรั บ ปรุ ง Page และสร้ า ง Line@ พบว่ า สถาน
ประกอบการมี ย อดขายเพิ่ ม ขึ้ น เฉลี่ ย เดื อ นละ 100,000
บาท

ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนได้ 7,120 ชั่วโมงต่อปี สามารถ
ทราบกำลั งการผลิ ต ล่ ว งหน้ า ได้ ทั น ที และมี ทิ ศ ทางการ
ทำงานที่ชัดเจน ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกระบวนการต่างๆ
เป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ และสามารถประเมินต้นทุนในการ
ผลิ ต ได้ และยั งสอดคล้ อ งกั บ งานวิจั ย ของ[1] กี รติ ย า ลิ ปิ
วัฒ นาการ เรื่ อ งการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพกระบวนการผลิ ต
สำหรับโรงงานผลิตเครื่องสำอาง ผลการศึกษาพบว่า จำนวน
ของเสียลดลงร้อยละ 1.94 เส้นทางการไหลของผลิตภัณฑ์
ลดลงร้อยละ 57.42 รอบเวลาของกระบวนการผลิตลดลง
0.23 นาทีต่อขวด ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 639 เป็น 917
ขวดต่ อ วั น พนั ก งานในการผลิ ต ลดลงจาก 9 เป็ น 8 คน
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 63.7
เป็ น ร้ อ ยละ 80.54 และผลจากการใช้ ข้ อ กำหนด GMP
พบว่าการแต่งกายของพนักงานอยู่ในข้อกำหนดและมีก าร
จัดทำป้ายบ่งชี้สถานะ การทำงานของหน่วยงาน เครื่องจักร
และอุปกรณ์

5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
5.1 ในขั้น ตอนการอบแห้ง ยังใช้ระยะเวลาในการอบนาน
ทำให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง และระยะเวลาในการรอคอย ควร
ศึ ก ษาเวลามาตรฐานที่ เหมาะสม เพื่ อ ลดความสู ญ เสี ย
ดังกล่าว
5.2 ศึกษาแนวทางการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุเพื่อมุ่งสู่
การบรรลุเป้าหมายอุบัติเหตุเป็น 0 ต่อไป

รูปที่ 5 แสดงจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึน้ ปี พ.ศ.2558-2561
จากการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการผลิต
พบว่าหลังดำเนินการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
อยู่ในเกณฑ์ดี โดยสถานประกอบการ สามารถเพิ่มกำลัง
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557.

การผลิ ตได้ ร้ อยละ 22 และเพิ่ ม ยอดขายสิ น ค้าได้
ร้อยละ 10 คิดเป็นมูลค่าเงินที่เพิ่มขึ้น 100,000 บาท
ต่ อ เดื อ น ส่ ง ผลให้ ก ารดำเนิ น งานของกิ จ การมี
ประสิ ทธิภ าพสูงขึ้น อีกทั้งมีของเสียจากเศษผงวัตถุดิ บ
ลดลงร้อยละ 5 และมีจำนวนอุบัติ เหตุลดลงเหลือเพียง 1
ครั้งต่อปี ซึ่งสถานประกอบการมีนโยบายในการดำเนินงาน
โดยให้มีอุบัติเหตุเป็น 0 ในทุกๆปี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ [2] วิไลวรรณ สิริคุตจตุพร เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ
กำลังการผลิต โดยการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ กรณีศีกษา
: อุตสาหกรรมงานเย็บประดับ ยนต์ ที่ประสบปัญหาการส่ง
มอบไม่ทันตามกำหนด ส่งผลต่อการสูญเสียโอกาสการขาย
ความสามารถในการสร้างรายได้ รวมทั้ง ความน่าเชื่อถือของ
องค์กรที่ลดลง ผู้ศึกษาได้นำความรู้ในการวางแผนด้วยการ
ออกแบบฟอร์ ม การวางแผนด้ ว ยโปรแกรม Microsoft
Excel ที่ ง่ า ย ส าม ารถค รอ บ ค ลุ ม ก ารท ำงาน ได้ ทั้ ง
กระบวนการ และการจัดการฐานข้อมูล เพื่อทำให้ลดเวลา
และขั้นตอนการทำงาน ทำให้สามารถลดเวลาในการทำงาน
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การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อเวลาของนักกีฬาข้ามสิ่งกีดขวางประเภทบุคคล
ด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุและโลจิสติกส์
A study of factors affecting individual across obstacles athlete’s time
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บทคัดย่อ
กีฬาข้ามสิ่งกีด ขวางประเภทบุคคลช่วยเพิ่ มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทุ กส่วน ระบบหั วใจ และหลอดเลือ ด
ตลอดจนเป็น การฝึกให้มีการเคลื่อ นไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ ว มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยแยกเป็น 15 สถานี ใน
การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อทราบปัจจัยที่มีผลต่อเวลาที่นักกีฬาทำได้ การหมุนตัวได้หรือไม่ได้ การไต่เชือกได้หรือไม่ได้ และ
การเข้าหรือไม่เข้าเส้นชัย ของกลุ่มประชากรทหารใหม่ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สังกัดร้อยฝึกที่ 4 กองพันฝึกที่
2 ผลั ด ที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ด้ ว ยการประยุ ก ต์ วิ ธี ก ารวิ เคราะห์ ถ ดถอยเชิ งพหุ แ ละโลจิ ส ติ ก ส์ คั ด เลื อ กตั วแปรที่ มี
ความสัมพันธ์ด้วยวิธีการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแบบเพียร์สันของตัวแปรอิสระจำนวน 14 ตัวแปรและ
ตัวแปรตาม 4 ตัวแปร ผลการดำเนินงานพบว่า มีจำนวนตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูงและสูงมากจำนวน 6 ตัวแปร น้ำหนักมีผล
ต่อเวลาที่นักกีฬาทำได้ เวลาในการวิ่ง 1 ไมล์ มีผลต่อโอกาสในการหมุนตัวและไต่เชือกรวมถึงอายุมีผลต่อการไต่เชือก ณ ระดับ
นัยสำคัญ 0.05
คำสำคัญ : กีฬาข้ามสิ่งกีดขวาง;การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ;การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์

Abstract
Sports across individual obstacles help to increase muscle strength in all parts of the
cardiovascular system, as well as training for active body movement. The procedure was with greater
flexibility, divided into 15 stations. The purpose of the study is to know the factors that affect the time the
athlete can do. Rotatable or not, Climbable the rope or not and entering or not entering the finish line of
the population center training naval Commander, Training Division 4, Battalion Training 2, 1st of the year 2016
with the applying multiple and logistic regression analysis the variables that were correlated were selected
by Pearson's correlation coefficient analysis of 14 independent variables and 4 dependent variables. The
result was showed that variables relationship highly and very highly there are 6 variables, weight affected
the time that athletes do, running time of 1 mile affects the chance of rotation and climbable the rope, age
affects the climbable. Significantly with 0.05
Keywords : Sports across obstacles; Multiple regression analysis; Logistic regression analysis
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2. กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ทห ารให ม่ ศู น ย์ ก ารฝึ ก หน่ ว ย
บัญชาการนาวิกโยธิน สังกัดร้อยฝึกที่ 4 กองพันฝึกที่ 2 ผลัด
ที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 96 ราย
3. ตัวแปร
3.1 ตั วแ ป รอิ ส ระ ป ระกอบ ด้ วย Age, Height
Weight, Run 1 mile, Pull-ups, BMI, Pushups, Fat,
Sit-ups, Muscle, Water, Visceral Fat, Metabolism
และ Bone Mass
3.2 ตัวแปรตาม เข้าเส้นชัย/ไม่เข้าเส้นชัย ไต่เชือกได้/
ไม่ได้ เวลาที่นักกีฬาทำได้ (Sec.) และหมุนตัวได้/ไม่ได้

1. บทนำ
การออกกำลั ง กายที่ ก ระทำอย่ า งถู ก วิ ธี ถู ก ต้ อ งและ
เหมาะสมจะทำให้ เกิด คุ ณ ประโยชน์ แ ก่ร่างกาย การออก
กำลังกายที่ดีนั้นจะต้องคำนึงถึงปัจจัยหลากหลายด้าน เช่น
อายุ เพศ สภาพร่างกายของแต่ละบุคคล การเลือกกิจกรรม
สำหรั บ การออกกำลั ง กาย ปริ ม าณการฝึ ก ของร่ า งกาย
เป้าหมายของการออกกำลังกาย สิ่งเหล่านี้มีผลต่อการออก
กำลั งกายเป็ น อย่ า งมาก [1] หลั ก สู ต รข้ า มสิ่ งกี ด ขวางมี
วัตถุประสงค์เพื่อฝึกความพร้อมของร่างกายในการข้ามสิ่งกีด
ขวางและสามารถช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทุก
ส่วน ระบบหัวใจ และหลอดเลือด ตลอดจนเป็นการฝึกให้มี
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่อ งแคล่ว มีค วามคล่ องตั ว
มากยิ่งขึ้น [2],[3] หลักสูตรข้ามสิ่งกีดขวางประเภทบุคคล
ประกอบด้วย สถานีจำนวน 15 สถานี คือ สถานีเริ่มต้น ซุง
กระโดดต่ำ ราวเดี่ยว ซุงกระโดดต่ำ ไต่เหล็กผสมซุงทางลาด
ซุงกระโดดต่ำ กำแพงสูง ซุ งกระโดดต่ ำ ซุ งม้ วนตั วต่ ำ ซุ ง
กระโดดต่ำ ซุงกระโดดข้าม 4 ต้น ซุงกระโดดต่ำ ราวนอนคู่
ซุงกระโดดต่ำ และไต่เชือก ดังรูปที่ 1
จากการศึกษา พบว่า ผลการจับเวลาหลังแข่งขันเวลาที่
นักกีฬาทำได้ มีความต่างกัน รวมถึงมีนักกีฬาที่ไม่สามารถ
เข้าเส้นชัย
I. Abdelrahman, A. [10] ได้ประยุกต์วิธีการถดถอยโล
จิสติกส์ในการวิเคราะห์รูปแบบของมะเร็งชนิดที่สอง พบว่า
สถานะภาพสมรส ประวัติการเจ็บป่วยของครอบครัว และ
คนที่สูบบุหรี่ มีโอกาสที่จะพบมะเร็งชนิดที่สอง อภิสรารัชต์
จิ ร เด ช พ งศ์ แ ล ะ บุ ญ ญ รั ต น์ สั ม พั น ธ์ วั ฒ น ชั ย [4 ]
ทำการศึ กษาอิ ท ธิพ ลของภาพลัก ษณ์ ข องพรีเซ็ น เตอร์ที่ มี
ชื่อเสียงในวงการฟุ ต บอลต่ อการตัดสิ นใจซื้ ออุป กรณ์ กี ฬ า
ฟุตบอลของผู้บริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ ผู้วิจัยจึงนำความรู้เรื่องการ
วิ เ คราะห์ วิ ธี ก ารถดถอยเชิ ง พหุ (Multiple Regression
Analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ (Logistic
Regression Analysis) ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ ประเมิ น และ
พยากรณ์ ปั จ จั ยของการเล่ น กี ฬ าข้ ามสิ่ งกีด ขวางประเภท
บุค คลจากสภาพร่างกาย ด้ วยการทดสอบร่างกาย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อเวลาของนักกีฬาข้าม
สิ่งกีดขวางประเภทบุคคลและเพื่อเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก
นักกีฬาข้ามสิ่งกี ดขวางประเภทบุ คคล ให้กับ ผู้ที่ ทำหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับนักกีฬา
ขอบเขตในการวิจัย
1. ประชากร ทหารใหม่ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการ
นาวิ ก โยธิ น สั ง กั ด ร้ อ ยฝึ ก ที่ 4 กองพั น ฝึ ก ที่ 2 ผลั ด ที่ 1
ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 125 ราย

กรอบแนวคิดในการวิจัย
1

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3 2

สถานีที่

รูปที่ 1 สถานีหลักสูตรข้ามสิ่งกีดขวางประเภทบุคคล

2. ทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัย
2.1 การวิ เคราะห์ วิ ธี ก ารถดถอยเชิ งพหุ เป็ น การศึ ก ษา
ความสัมพั นธ์ระหว่างตัวแปรตาม จำนวน 1 ตัวแปรและตั ว
แปรอิ ส ระ มากกว่ า 2 ตั ว แปร โดยมี ค วามสั ม พั น ธ์ อ ยู่ ใน
รูปแบบเชิงเส้น [5],[6] มีสมการ (1)
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Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + ⋯ + βn Xn + ε

(1)

ข้ามสิ่งกีดขวางประเภทบุคคล สามารถสรุปขั้นตอนได้ ดังนี้
ตัวแปรอิสระจำนวน 14 ตัวแปร และตัวแปรตามจำนวน
4 ตัวแปร ตัวแปรตามแบ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูล
เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยตั ว แปรอิ ส ระแทนด้ ว ยสั ญ ลั ก ษณ์ Xi
(i=1,2,… และ14) ตัวแปรตามแทนด้วยสัญลักษณ์ Yi (i=1,2
และ 3) ดังนี้
X1 แทน Age (Year) X10 แทน Metabolism (BMR)
X2 แทน Height (cm) X11 แทน Run 1 mile (Sec.)
X3 แทน Weight (kg) X12 แทน Pull-ups (ครั้ง)
X4 แทน BMI (kg/m2) X13 แทน Pushups (ครั้ง)
X5 แทน Fat (%)
X14 แทน Sit-ups (ครั้ง)
X6 แทน Muscle (kg.) Y1 แทน เวลาที่นักกีฬาทำได้ (Sec.)
X7 แทน Water (%) Y2 แทน หมุนตัวได้/ไม่ได้
X8 แทน Visceral Fat Y3 แทน ไต่เชือกได้/ไม่ได้
X9 แทน Bone Mass (kg) Y4 แทน เข้าเส้นชัย/ไม่เข้าเส้นชัย

โดยที่ Y คือ ตัวแปรตาม (Dependent Variable) X คือ ตัว
แปรอิสระ (Independent Variable) β0 คือ เป็นระยะตัด
แกน Y ค่ า เริ่ ม ต้ น ของเส้ น สมการถดถอย β1 − βn คื อ
สัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression Coefficient) ตัวที่ 1 ถึง
ตัวที่ n และ e คือ ความคลาดเคลื่อนอย่างสุ่ม
2.2 การวิ เคราะห์ ก ารถดถอยโลจิ ส ติ ก ส์ เป็ น เทคนิ ค การ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพ ใช้สำหรับหาความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระ (≥ 1 ตัว) กับตัวแปรตาม และพยากรณ์โอกาสที่จะ
เกิดเหตุการณ์ที่สนใจ [7],[8]
กรณีตัวแปรอิสระมากกว่า 1 ตัว หรือมีตัวแปรอิสระ n ตัว
จะได้สมการความสัมพันธ์ ระหว่าง X และ Y ดังสมการ (2)
P(Y) =

eβ0 +β1 x1 +⋯+βn xn
1+eβ0 +β1 x1 +⋯+βn xn

(2)

3.1 อุปกรณ์และการเก็บข้อมูล
3.1.1 อุ ปกรณ์ ประกอบด้ วย เครื่องวัดองค์ ประกอบของ
ร่างกาย นาฬิกาจับเวลา สายวัดความสูง และกล้องถ่ายรูป
3.1.2 การเก็ บ ข้ อ มู ล มี ดั ง นี้ X1 เก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยการ
สอบถาม, X2 ใช้สายวัดความสูง, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9
และ X10 ใช้เครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกาย, X11, X13 และ
X14 ใช้นาฬิกาจับเวลา, X12 ใช้การนับ, Y1 คือ เวลาที่ได้จาก
การวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางตั้งแต่สถานีที่ 1 ถึงสถานีสุดท้ าย, Y2
ด้วยการกระโดดจับราวเดี่ ยว หั นผ่ามื อเข้า ดึ งตัวขึ้นยกขา
ม้วนกลับ หลังจากนั้ นหมุนตัวรอบราวเดี่ ยว ปล่อยตัวออก
จากราวเดี่ ย ว หากสามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ ด้ ว ยวิ ธี ดั ง กล่ า ว
หมายความว่า “หมุนตัวได้” แต่หากไม่สามารถปฏิบัติด้วยวิธี
ดังกล่าว หมายความว่า “หมุนตัวไม่ได้”, Y3 โดยนักกีฬายืน
หันหน้าจับเชือกให้สูงที่สุด จับเชือกด้วยมือข้างหนึ่ง อีกข้าง
หนึ่งจับต่ำลงมา ให้เชือกอยู่ระหว่างขาทั้งสองข้างหรืออยู่ด้าน
นอกขาขวาหรือขาซ้ายก็ได้ และจะต้องมีการขยับขาทั้งสอง
ข้างสลับกันเพื่อให้เชือกมาอยู่บนหลังเท้าข้างหนึ่ง และจะอยู่
ใต้เท้าอีกข้างหนึ่ง เมื่อดึงตัวขึ้นก็จะทำการไต่เชือกขึ้นไปจน
สามารถตีกระป๋องสีที่อยู่ด้านบนสุด หากสามารถปฏิบัติด้วย
วิธีดังกล่าว หมายความว่า “ไต่เชือกได้” แต่หากไม่สามารถ
ปฏิบัติด้วยวิธีดังกล่าวหมายความว่า “ไต่เชือกไม่ได้” Y4 คือ
การที่ นั กกี ฬ าที่ ทำการข้ ามสิ่ งกี ด ขวางตั้ งแต่ สถานี ที่ 1 ถึ ง
สถานี ที่ 15 ได้ ถื อ ว่ าเข้ าเส้ น ชั ย แต่ ห ากไม่ ส ามารถวิ่ งถึ ง
สถานีที่ 15 จะถือว่าไม่เข้าเส้นชัย
3.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
จากการลงพื้ น ที่ เพื่ อ ประสานงานไปยั ง หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อขออนุญาตสนับสนุนกลุ่มประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างที่พร้อมจะทำการทดสอบและเก็บข้อมูล

P (ไม่เกิดเหตุการณ์) = 1- P(Y)
2.3 การวิเคราะห์ สัม ประสิ ท ธิ์ส หสั มพั น ธ์ระหว่างตั วแปร
แ บ บ เพี ย ร์ สั น (Pearson) ห ม า ย ถึ ง ก าร วิ เ ค ร าะ ห์
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรตั้ งแต่ 2 ตั ว แปรขึ้ น ไป [9]
คำนวณจากสมการ (3)
rxy =

N ∑ XY−(∑ X)(Y)
√[N ∑ X2 −(∑ X)2 ][N ∑ Y2 −(∑ Y)2 ]

(3)

โดยที่ rxy เป็น ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธิ์แบบเพียร์สัน
ผลรวมของข้อมูลที่ วัดได้จากตัวแปรตัวที่ 1 (X)
∑ Y เป็ น ผลรวมของข้ อ มู ล ที่ วั ด ได้ จ ากตั ว แปรตั ว ที่ 1 (Y)
∑ XY เป็น ผลรวมของข้อมูลที่คูณระหว่างข้อมูลตัวแปรที่ 1
และ 2 ∑ x2 เป็ น ผลรวมของกำลั งสองของข้ อมูลที่ วัดได้
จากตัวแปรตัวที่ 1 ∑ Y2 เป็น ผลรวมของกำลังสองของข้อมูล
ที่วัดได้จากตัวแปรตัวที่ 2 และ N เป็นขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
เกณ ฑ์ ใ นการพิ จ ารณ าค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์
โดยทั่วไป ดังนี้ [8]
0.00-0.19 มีความสัมพันธ์กันในระดับน้อยมาก
หรือไม่มีความสัมพันธ์
0.20-0.39 มีความสัมพันธ์กันในระดับน้อย
0.40-0.59 มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง
0.60-0.79 มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง
0.80-1.00 มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก
∑ X เป็ น

3. วิธีการดำเนินงาน
การศึกษาและค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
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3.3 การวิ เคราะห์ ค่ าสถิ ติ พื้ น ฐาน หลั งการเก็ บ ข้ อ มู ล คื อ
ค่ าเฉลี่ ย (Average) ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ค่าสูง (Max) และค่าต่ำ (Min)
3.4 การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
3.5 การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ
3.6 การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์

เวลาที่นักกีฬาทำได้ (Y1) จากทั้งหมด 96 นาย มีจำนวน 34
นายที่สามารถเข้าเส้นชัย ค่าเฉลี่ย 110.18 วินาที ค่ามากสุด
171 วินาที ค่าน้อยที่สุด 66 วินาที และค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน 26.32
4.3 การวิเคราะห์ สั มประสิท ธิ์สหสั ม พั น ธ์ โดยใช้สูต รของ
เพียร์สัน ผลดังตารางที่ 3
สมมติฐานของการทดสอบ
H0: ρ = 0 Xi กับ Yj ไม่มีความสัมพันธ์ต่อกัน
H1: ρ ≠ 0 Xi กับ Yj มีความสัมพันธ์ต่อกัน;
โดย i = 1,2,..., และ 14 j = 1,2,3 และ 4
การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ต้ น กั บ ตั วแปรตามด้ วยการใช้ เกณฑ์ โดยมี ค วามสั ม พั น ธ์
ทางบวกจำนวน 73 ค่าและความสัมพันธ์ทางลบจำนวน 80 ค่า
จากเกณฑ์การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ค่า r ในช่วง 0.600.79 มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ในระดั บ สู ง และ 0.80-1.00 มี
ความสัมพั นธ์กันในระดับสูงมาก จึงทำการคัดตัวแปร X4,
X5, X6, X7, X8 และ X10 ออก
4.4 การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล การกระจายตั ว ของข้ อ มู ล แบ่ ง
ออกเป็ น 2 กลุ่ม คื อกลุ่ มที่ มีค่ าเท่ ากั บ 0 และกลุ่ ม ที่ มี ค่ า
มากกว่า 0 กลุ่มที่มี ค่าเท่ากับ 0 คือ กลุ่มที่ ไม่สามารถเข้า
เส้นชัยได้ จึงไม่มีข้อมูลด้านเวลา ผลดังตารางที่ 3

4. ผลการดำเนินงาน
4.1 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro
Yamane) [11] โดยคำนวณหากลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
N = 125, e = 0.05 จากสมการ n = N/1+Ne2
แทนค่า n จะได้ = 95.23 หรือประมาณ 96 ราย
4.2 การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน
ข้อมูล (N = 96) ได้ผลดังตารางที่ 1 และ 2
ตารางที่ 1 ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรอิสระ
Factors Average S.D.
Max
Min
X1
21.64
1.32
26
21
X2
170.23
4.49
180
160
X3
62.84
9.52 91.7 47.4
X4
21.75
3.10 31.4 17.7
X5
15.09
5.94
30
5.3
X6
50.24
4.35
63 42.4
X7
57.90
2.50 62.6 51.4
X8
4.56
3.98 15.5
1
X9
2.61
0.36
4 2.11
X10
1509.08 153.55 1938.7 1121.2
X11
507.76 65.60
694
403
X12
5.68
3.44
16
0
X13
39.99 12.68
70
10
X14
46.11 10.67
80
28
ตารางที่ 2 ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรตาม
ปัจจัย
ผลลัพธ์
จำนวน (ราย)
26
หมุนตัว หมุนตัวได้
(Y2) หมุนตัวไม่ได้
70
58
ไต่เชือก ไต่เชือกได้
(Y3) ไต่เชือกไม่ได้
38
การเข้า เข้าเส้นชัย
34
เส้นชัย
ไม่เข้าเส้นชัย
62
(Y4)

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์ (Coefficients) (Y1)
Term Coef SE Co. T-Va. P-Va.
Con. 368.2 224.4
1.64 0.113
X1
-3.108 5.791
-0.54 0.596
X2
-2.352 1.218
-1.93 0.065
X3
2.328 0.958
2.43 0.023
X9
13.77 14.98
0.92 0.367
X11
0.101 0.083
1.23 0.232
X12
-0.61 1.723
-0.35 0.726
X13 -0.086 0.573
-0.15 0.882
X14 -0.164 0.434
-0.38 0.709
S = 25.2270 R-Sq = 30.4% R-Sq(adj) = 8.1%

ร้อยละ
27.08
72.92
60.42
39.58
35.42

*SE Coef = SE Co.; T-Value = T-Va.; P-Value = P-Va.

สมการการถดถอย (Regression Equation)
Y1 = 368 - 3.11X1 - 2.35X2 + 2.33X3 + 13.8X9
+ 0.102X11 - 0.61X12 - 0.086X13 - 0.164X14
ค่า Coefficient of Determination

64.58

สมการ R2 =
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(𝑆𝑆𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 )x100
𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

%

(4)
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ดังนั้น ค่า S เท่ากับ 25.2270 ค่า R-sq เท่ากับ 30.4%
และค่า R-sq(adj) เท่ากับ 8.1%
จากตารางการวิเคราะห์ ด้วย Minitab ทดสอบสมมติฐาน
ค่ าคงที่ (β0) และค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ (βi) (i = 1,2,3,9,11,12,13
และ 14) ใน Model ที่ได้นั้นยังคงไว้หรือไม่ด้วยการกำหนดค่า
α = 0.05 จากผลการวิเคราะห์ พบว่ า β0 = 368, β1 = -3.11,
β2 = -2.35, β3 = 2.33, β9 = 13.8, β11 = 0.102, β12 = -0.61,
β13 = -0.086 และ β14 = -0.164
ตั้งสมมติฐาน
H0 : β 0 = 0
H1 : β 0 ≠ 0
ปฏิ เสธ Ho ก็ ต่อ เมื่ อ t0 < -t0.05/2,34-2 = -2.037 หรื อ
t0 > t0.025,32 = 2.037
ดั ง นั้ น β1 = -3.11 และ β2 = -2.35 ซึ่ ง น้ อ ยกว่ า
-t0.05/2,34-2 = -2.037 รวมถึง β3 = 2.43 และ β9 = 13.8 ซึ่ง
มากกว่ า t0.025,32 = 2.037 ดั ง นั้ น β1, β2, β3 และ β9 จึ ง
ปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 จำเป็นต้องคงค่าดังกล่าวไว้ในสมการ
สมมติฐาน H0: ρ = 0 Xi กับ Y1 ไม่มีความสัมพันธ์ต่อกัน
H1: ρ ≠ 0 Xi กับ Y1 มีความสัมพันธ์ต่อกัน;
โดย i = 1,2,3,9,11,12,13 และ 14
จากตารางที่ 4 ค่ า P-Value ของ X3 มี ค่ า น้ อ ยกว่ า
0.05 จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 หมายถึง น้ำหนัก (X3) มีผล
ต่อเวลาที่นักกีฬาทำได้ (Y1) อย่างมีนัยสำคัญ 0.05
4.5 การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์
4.5.1 การหมุนตัวได้/ไม่ได้ของนักกีฬา
หมุ น ตั ว ได้ (1) จำนวน 34 ค่ า และหมุ น ตั ว ไม่ ได้ (0)
จำนวน 62 ค่า รวม 96 ค่า จากตารางที่ 4 สรุปได้ ว่าปัจจัย
X11 มี ค่ า P-Value = 0.034 ซึ่ ง มี ค่ า น้ อ ยกว่ า 0.05 จึ ง
ยอมรับ H1 อย่างมีนัยสำคัญ 0.05 กล่าวคือ เวลาในการวิ่ง 1
ไมล์ มี ผ ลต่ อ โอกาสการหมุ น ตั วได้ /ไม่ ได้ ข องนั ก กี ฬ า ดั ง
รูปภาพที่ 3 เมื่อเวลาในการวิ่ง 1 ไมล์มีค่าน้อยทำให้โอกาสใน
การหมุนตัวเพิ่มมากขึ้น
ตารางที่ 4 ตารางการถดถอยโลจิสติกส์ (Y2)
Pre.
Coef SE Co. Z
Con.
8.221 15.215 0.54
X1
-0.536 0.340 -1.57
X2
0.017 0.080 0.22
X3
-0.024 0.047 -0.52
X9
1.734 0.951 1.82
X11
-0.013 0.006 -2.12
X12
0.068 0.098 0.70
X13
0.047 0.032 1.46
X14
0.011 0.026 0.43

P
0.589
0.115
0.828
0.603
0.068
0.034
0.482
0.144
0.664

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

𝑌2 =

𝑒 8.2213−0.0138𝑋11
1 + 𝑒 8.2213−0.0138𝑋11

160
240
320
400
480
560
640
720
800
880
960
1040

Opportunity

โอกาสในการหมุนตัวได้กับเวลาในการวิ่ง 1 ไมล์

Run 1 mile (Sec.)

รูปที่ 3 โอกาสในการหมุนตัวได้กบั เวลาในการวิ่ง 1 ไมล์
ตารางที่ 5 ตารางการถดถอยโลจิสติกส์ (Y3)
Pre. Coef SE Co.
Z
Con. 23.397 13.447 1.74
X1
-0.427 0.218 -1.96
X2
-0.039 0.078 -0.50
X3
-0.055 0.033 -1.66
X9
0.799 0.938 0.85
X11 -0.011 0.005 -2.39
X12
0.152 0.102 1.50
X13
0.007 0.029 0.24
X14 -0.020 0.028 -0.71
ตารางที่ 6 ตารางการถดถอยโลจิสติกส์ (Y4)
Pre. Coef SE Co.
Z
Con. -0.497
12.50 -0.04
X1
-0.239
0.227 -1.05
X2
0.047
0.071 0.67
X3
-0.048
0.037 -1.29
X9
0.894
0.768 1.16
X11 -0.007
0.005 -1.56
X12
0.124
0.088 1.42
X13
0.013
0.027 0.47
X14
0.002
0.025 0.07

OR
0.58
1.02
0.98
5.67
0.99
1.07
1.05
1.01

P
0.082
0.050
0.616
0.097
0.394
0.017
0.135
0.807
0.477
P
0.968
0.293
0.505
0.198
0.244
0.118
0.157
0.638
0.942

OR
0.65
0.96
0.95
2.22
0.99
1.16
1.01
0.98
OR
0.79
1.05
0.95
2.44
0.99
1.13
1.01
1.00

4.5.2 การไต่เชือกได้/ไม่ได้ของนักกีฬา
ไต่เชือกได้ (1) จำนวน 58 ค่า และไต่เชือกไม่ได้ (0) มี
จำนวน 38 ค่า รวม 96 ค่า จากตารางที่ 5 สรุปได้ว่า X11 มี
ค่ า P-Value = 0.034 และ X1 มี ค่ า 0.05 ซึ่ งมี ค่ าน้ อยกว่ า
และเท่ากับ 0.05 ดังนั้นอายุและการวิ่ง 1 ไมล์ มีผลต่อการไต่
เชื อกอย่ างมี นั ยสำคั ญ กล่าวคื อ อายุ และเวลาในการวิ่ ง 1

* Pre-dictor = Pre.; SE Coef = SE Co.; Odds Ratio = OR
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ไมล์ มีผลต่อโอกาสในการไต่เชือกได้/ไม่ได้ของนักกีฬา
4.5.3 การเข้าเส้นชัย/ไม่เข้าเส้นชัยของนักกีฬา
เข้าเส้นชัย (1) จำนวน 34 ค่า และไม่เข้าเส้นชัย (0) มี
จำนวน 62 ค่า รวม 96 ค่า จากตารางที่ 6 สรุปได้ว่าปัจจัย
ทั้ง 8 ปัจจัย มีค่า P-Value มากกว่า 0.05 ดังนั้น ปัจจัยทั้ง
8 ปัจจัย ไม่มีนัยสำคัญในการเข้าเส้นชัย/ไม่เข้าเส้นชัยของ
นักกีฬา

แปรไม่มีผลต่อการเข้าเส้นชัย
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5. สรุปผลการดำเนินงาน
5.2.1 ผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
จากเกณฑ์การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ค่า r ในช่วง 0.600.79 มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงและ 0.80-1.00 มี
ความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก ดังนั้น จึงทำการคัดตัวแปร
ที่มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงและสูงมากออก ดังนี้ BMI
(X4), %Fat (X5), Muscle (X6),%Water (X7),Visceral Fat
(X8) และ Metabolism (X10) จะคงเหลือตัวแปรที่จะนำไป
วิเคราะห์เพื่อหาปัจจัยทีส่ ่งผลต่อตัวแปรตามจำนวน 12 ตัว
แปรรวมตัวแปรตาม
5.2.2 การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ
การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ด้วยวิธี Enter พบว่า
น้ำหนักของนักกีฬาส่งผลต่อเวลาที่นักกีฬาทำได้
สมการถดถอยพหุ Y1 = 368.2 + 2.328X3
โด ย ที่ X1 , X2 , X9 , X11, X12, X13 แ ล ะ X14 ไม่ มี
ความสัมพันธ์กับเวลา
5.2.3 การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์
1) การหมุนตัวสถานีราวเดี่ยวของนักกีฬา
ตัวแปรที่มีผลต่อการหมุนตัวคือตัวแปรการวิ่ง 1 ไมล์
สรุปได้ว่า หากนักกีฬาทำเวลาได้น้อยหรือวิ่งเร็ว ในการวิ่งใน
ระยะเวลา 1 ไมล์ก็จะทำให้โอกาสในการหมุนตัวได้สูงขึ้น
ส่วนตัวแปรอื่น ๆ ไม่มีผลต่อการหมุนตัว แต่ในกรณีภาพรวม
ทุกตัวแปรมีผลต่อการหมุนตัว
2) การไต่เชือกสถานีไต่เชือกของนักกีฬา
ตัวแปรที่มีผลต่อการไต่เชือกคือตัวแปรการวิ่ง 1 ไมล์
และตัวแปรอายุ สรุปได้ว่า หากนักกีฬาทำเวลาได้น้อยหรือ
วิ่งเร็ว ในการวิ่งในระยะเวลา 1 ไมล์ก็จะทำให้โอกาสในการ
ไต่เชือกได้สูงขึ้น และนักกีฬาที่มีอายุน้อยมีโอกาสไต่เชือกได้
มากกว่า ส่ วนตั วแปรอื่ น ๆ ไม่ มี ผลต่ อ การไต่ เชือ ก แต่ ใน
กรณีภาพรวม ตัวแปรทุกตัวมีผลต่อการหมุนตัว
3) การเข้าถึงเส้นชัยของนักกีฬา
การวิเคราะห์ผลในภาพรวม ค่า P-Value = 0.012 มี
ค่าน้ อ ยกว่า 0.05 ทำให้ ท ราบว่ า ตัวแปรอิส ระทั้ ง 14 ตั ว
แปร ในภาพรวมสามารถพยากรณ์โอกาสที่นักกีฬาเข้าเส้น
ชัย/ไม่เข้าเส้นชัยของนักกีฬา แต่ปัจจัยย่อย ๆ ของแต่ละตัว
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การวิเคราะห์การลงทุนซื้อเครื่องฉีดพลาสติกเพื่อประกอบการตัดสินใจ
กรณีศึกษา โรงงานผลิตขวดพลาสติกแห่งหนึง่ ในจังหวัดสิงห์บุรี
The Study of Analysis the Machinery Investment Decision for Plastic
Injection Molding Machine : A Case Study of a Plastic Bottles Factory in
Sing Buri Province
พีรญา เต่าทอง
Pheeraya Taothong
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการอุตสาหกรรม) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Department of Industrial Technology (Industrial Management), Faculty of Industrial Technology, Thepsatri Rajabhat University
Email: pheeraya.t@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการเลือกลงทุนซื้อเครื่องฉีดพลาสติกเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ของ โรงงานผลิตขวดพลาสติกแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรี โดยผลิตภัณฑ์ที่ศึกษาคือ Preform และไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของลูกค้าจึงแก้ปัญหาโดยการซื้อเครื่องฉีดพลาสติก ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาแนวทางการเลือกลงทุน โดยการเลือกเครื่องฉีด
พลาสติกมา 3 ยี่ห้อ โดยนำมาคำนวณหาจุดคุ้มทุน ระยะเวลาคืนทุน การหาอัตราผลตอบแทนและเปรียบเทียบโครงการที่มี
อายุเท่ากันโดยวิธมี ูลค่าเทียบเท่าปัจจุบัน จากการศึกษาพบว่า เครื่องฉีดพลาสติกยี่ห้อ Husky มีระยะเวลาคืนทุน 2 ปี 1 เดือน
เครื่องฉีดพลาสติกยี่ห้อ Common rail มีระยะเวลาคืนทุน 2 ปี 5 เดือน เครื่องฉีดพลาสติกยี่ห้อ Netstal มี ระยะเวลาคืนทุน
2 ปี 6 เดือน จากการหาอัตราผลตอบแทนพบว่า ทั้ง 3 ยี่ห้อมีอัตราผลตอบแทน MARR > 8% ซึ่งถือว่าน่าลงทุน และจาก
การศึกษาข้อมูลพบว่ายี่ห้อที่น่าลงทุนมากที่สุดคือ Netstal ใช้เงินลงทุนต่ำที่สุดจำนวน 1,463,916,074 บาทและมีอัตรา
ผลตอบแทนสูงสุด 9.94%
คำสำคัญ : วิเคราะห์การลงทุน, จุดคุ้มทุน, อัตราผลตอบแทน

Abstract
The objective of this research is to study the machinery investment for plastic injection molding
in order to make a decision of a plastic bottle factory in Sing Buri province, Thailand. The product that was
selected to study was “Preform”. Due to the insufficient product capacity, the solution was to purchase
the plastic injection molding machine. The researcher interested in machinery investment by selecting three
brand name of the plastic injection molding; moreover, the researcher investigated for the breakeven point,
payback period, rate of return and compared the project that have the current equivalent value. The result
of the research is that the payback period of the plastic injection molding machine brand “Husky” is 2 years
and 1 month, the payback period of the plastic injection molding machine brand “Common rail” is 2 years
and 5 months and the payback period of the plastic injection molding machine brand “Netstal” is 2 years
and 6 months. The rate of return of the 3 brands are MARR > 8% which suitable for investing. The most
investing brand is “Netstal” which has the lowest investment (1,463,916,074 Baht) and the highest return
rate is 9.94%.
Keywords : Investment analysis, Break-even point, Rate of return
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1. บทนำ

4. วิธีการดำเนินงานวิจัย
ขั้นตอนในการดำเนินงานและการเก็บรวบรวมข้อมูล
สำหรับทำการศึกษา เพื่อนำไปวิเคราะห์ การลงทุนซื้อเครื่อง
ฉีดพลาสติกเพื่อประกอบการตัดสินใจ แสดงวิธีดำเนินการ
วิจัยดังนี้
4.1 ศึกษาหลักการและงานวิจ ัยที่เ กี่ ยวข้อ งกับ การ
วิเคราะห์การลงทุน
4.2 ศึกษากำลังการผลิตของเครื่องฉีดพลาสติกที ่จะ
เลือกลงทุน
ในส่ ว นนี ้ จ ะเป็น การศึก ษากำลั งผลิ ตของเครื่ องฉีด
พลาสติ ก ในแต่ ล ะยี ่ ห ้ อ ที ่ เ ลื อ กนำมาพิ จ ารณาเพื ่ อ การ
วิเคราะห์และเปรียบเทียบ โดยมีข้อมูลดังตารางที่ 1

ปัจจุบันพลาสติกเป็นวัตถุดิบที่นิยมนำมาผลิตเป็นสินค้า
อย่างมากเนื่องจากขึ้นรูปได้ง่ายจึงทำให้มีการแข่งขันในภาค
ธุรกิจสูง
จากการศึกษาข้อมูลของโรงงานผลิตขวดพลาสติกแห่ง
หนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีพบว่า สินค้าที่ขายดีและทำกำไรให้กับ
โรงงานมากที่สุดคือ สินค้าประเภท Preform ในปัจจุบัน
ลูกค้ามีความต้องการสินค้าประเภท Preform จำนวนมาก
ซึ่งทางโรงงานไม่สามารถผลิตสินค้าได้เพีย งพอต่อ ความ
ต้ อ งการของลู ก ค้ า เนื ่ อ งจากเครื ่ อ งผลิ ต Preform ที ่ มี
สามารถผลิ ต สิ น ค้ า ได้ 200,000 ชิ ้ น ต่ อ วั น จึ งมี ก ารคิ ด
แก้ ป ั ญ หาโดยการซื ้ อ เครื ่ อ งจั ก รผลิ ต Preform โดย
ทำการศึกษาการตัดสินใจเลือกลงทุน ซึ่งการวิเคราะห์การ
ลงทุนจะต้องอาศัยการวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุนและการหา
อัตราผลตอบแทน
ในการศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ใ นการลงทุ น รวมถึ งการ
วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบรูปแบบในการลงทุนจะมีการเก็บ
ข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือก
ลงทุน โดยจากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมามีการศึกษาความ
เป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมอาทิเช่น การศึกษา
ต้นทุน จุดคุ้มทุน ระยะเวลาคืนทุนและอัตราผลตอบแทน
โดยทำการศึ ก ษาจาก การศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ท าง
เศรษฐศาสตร์ของระบบผลิตไอน้ำ กรณีศึกษา โรงงานผลิตเร
ซิ่น [1] การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
ในการลงทุ น ผลิ ต ชุ ด ประกอบด้ า มจั บ ส่ ว นหน้ า รถ [2]
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนหุ่น ยนต์เชื่อมความ
ต้านทานแบบจุด [3] การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการ
ลงทุนเพื่อขยายโรงงานผลิตเครื่องมือตัด [4]
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการวิเคราะห์การลงทุนซื้อ
เครื่องฉีดพลาสติกโดยอาศัยหลักการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
ระยะเวลาคื น ทุ น การหาอั ต ราผลตอบแทนและการ
เปรียบเทียบโครงการที่มีอายุเท่ากันโดยวิธี มูลค่าเทียบเท่า
ปัจจุบันเพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกลงทุน

ตารางที่ 1 กำลังการผลิตของเครื่องฉีดพลาสติก
เครื่องจักร
กำลังการผลิต (ชิ้น/วัน)
Husky
1,200,000
Common
870,000
Netstal
800,000
4.3 เก็บรวบรวมข้อมูลยอดขายย้อนหลัง 3 เดือน
เก็บรวบรวมข้อมูลยอดขายย้อนหลัง 3 เดือน มีข้อมูล
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ข้อมูลยอดขายย้อนหลัง 3 เดือน
เดือน
ยอดขาย (ชิ้น/เดือน)
สิงหาคม
15,000,000
กันยายน
13,500,000
ตุลาคม
12,800,000
4.4 การศึ ก ษาต้ น ทุ น ในการลงทุ น ซื ้ อ เครื ่ อ งฉี ด
พลาสติก
การศึกษาต้นทุนในการลงทุนซื้อเครื่องฉีดพลาสติก
ผู้วิจัยเลือกนำมาใช้ในการวิเคราะห์อยู่ 4 ชนิด คือ
4.4.1 ต้นทุนเริ่มแรก ต้นทุนเริ่มแรกเป็นค่าใช้จ่าย
เริ่มแรกทั้งหมดของการลงทุนของธุรกิจ เช่น ค่าเครื่องจักร
4.4.2 ต้นทุนตามบัญชี เป็นต้นทุนที่ปรากฏในบัญชี
โดยที่หักค่าเสื่อมราคาในแต่ละปีออกแล้วจะได้ราคาขายเมื่อ
สิ้นสุดอายุโครงการ
4.4.3 ต้นทุนคงที่ คือ ต้นทุนที่เกิดขึ้นเท่ากันตลอด
กิจกรรม เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าประกันภัย ค่าเช่าโรงงาน
เป็นต้น
4.4.4 ต้นทุนแปรผัน คือ ต้นทุนที่เกิดขึ้นตามปริมาณ
การผลิต ผลิตมากจ่ายมาก เช่น ค่าแรงงาน ค่าวัสดุ เป็นต้น

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาแนวทางการเลือกลงทุนซื้อเครื่องฉีดพลาสติก

3. ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาการวิเคราะห์การลงทุนซื้อเครื่องฉีดพลาสติก
โดยวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ระยะเวลาคืนทุน อัตราผลตอบแทน
โดยวิธีมูลค่าปัจจุบัน
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4.5 การวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน
การวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน เพื่อให้ทราบว่าเมื่อเลือก
ลงทุนไปที่โครงการนั้น ๆ แล้วจะคืนทุนได้เมื่อใด เพื่อช่วยใน
การตัดสินใจเลือกลงทุน ดังสมการที่ (1)

N* =

4.7 การเปรียบเทียบโครงการที่มีอายุเท่ากันโดยวิธี
มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบัน
การเปรียบเทียบโครงการที่มีอายุเท่ากัน เพื่อให้ทราบ
ข้อมูลว่าโครงการใดมีค่าใช้จ่ายต่ำสุดจึงเลือกลงทุนโครงการ
นั้น
4.8 สรุปและนำเสนอผลงานวิจัย

𝐹
𝑝−𝑣

(1)

5. ผลการวิจัย
5.1 ข้อมูลต้นทุน
จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล สามารถสรุ ป ต้ น ทุ น ที ่ ใ ช้ ใ นการ
เปรียบเทียบโครงการเลือกซื้อเครื่องฉีดพลาสติก สามารถ
แสดงได้ดังตารางที่ 3

4.6 การคำนวณหาอัตราผลตอบแทน (MARR)
การคำนวณหาอัตราผลตอบแทน เพื่อให้ทราบอัตรา
ดอกเบี้ยที่เหมาะสม หรือเรียกว่าอัตราผลตอบแทนที่พอใจ
ต่ ำ สุ ด ซึ ่ ง จะทดลองกำหนดค่ า ของอั ต ราดอกเบี ้ ย i ของ
โครงการ แล้วนำมาวิเคราะห์ ถ้าผลมีค่าต่ำกว่า MARR ไม่
ควรลงทุน
ตารางที่ 3 ข้อมูลต้นทุน
เครื่องจักร
ต้นทุนเริ่มแรก
ต้นทุนตามบัญชี
ต้นทุนคงที่
ต้นทุนแปรผัน

Husky
80,000,000
72,000,000
7,200,000
342,114,000

Common rail
68,000,000
61,200,000
6,100,000
248,054,400

Netstal
65,000,000
58,500,000
5,850,000
228,096,000

5.2 การวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุนและระยะเวลาคืนทุน
ผลจากการวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุนและระยะเวลาคืนทุน จากสมการที่ (1) สามารถแสดงผลได้ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบจุดคุ้มทุนและระยะเวลาคืนทุน
เครื่องจักร
ต้นทุนคงที่
ต้นทุนแปรผัน/หน่วย
ราคาขาย/หน่วย
กำลังการผลิต/ปี
จุดคุ้มทุน (N*)
ระยะเวลาคืนทุน

Husky

Common rail

Netstal

7,200,000
0.792
0.8
432,000,000
900,000,000
2 ปี 1 เดือน

6,100,000
0.792
0.8
313,200,000
762,500,000
2 ปี 5 เดือน

5,850,000
0.792
0.8
288,000,000
731,250,000
2 ปี 6 เดือน
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5.3 การคำนวณหาอัตราผลตอบแทน
ในกรณีที่กู้ยืมเงินได้ทดลองกำหนดอัตราดอกเบี้ยของโครงการ (i) โดยกำหนดอัตราผลตอบแทนที่พอใจต่ำสุด (MARR) =
8% ถ้าผลการคำนวณต่ำกว่าค่า MARR ไม่ควรลงทุน สามารถแสดงได้ ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ข้อมูลการหาอัตราผลตอบแทน
เครื่องจักร
ลงทุน
กำไรปีที่ 3 หลังจากคุ้มทุน
กำไรปีที่ 4-10
รายได้ปลายปีที่ 10
อัตราผลตอบแทน (MARR)

Husky
80,000,000
25,395,500
27,704,182
35,704,182
9.0518 %

Common rail
68,000,000
102,303,269
175,377,034
182,177,034
9.5840 %

Netstal
65,000,000
113,427,000
226,854,000
233,354,000
9.9420 %

5.4 การเปรียบเทียบโครงการที่มอี ายุเท่ากันโดยวิธมี ูลค่าเทียบเท่าปัจจุบัน
ผู้วิจัยทำการคำนวณและเปรียบเทียบว่าโครงการใดมีค่าใช้จ่ายต่ำสุด สามารถแสดงได้ ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบโครงการที่มีอายุเท่ากันโดยวิธีมลู ค่าเทียบเท่าปัจจุบัน
เครื่องจักร
Husky
Common rail
ลงทุน (บาท)
80,000,000
68,000,000
ค่าใช้จ่ายต่อปี (บาท)
342,144,000
248,054,400
มูลค่าซาก (บาท)
8,000,000
6,800,000
อายุ (ปี)
10
10
เงินลงทุน (บาท)
-2,179,048,736
-1,589,424,834

Netstal
65,000,000
228,096,000
6,500,000
10
-1,463,916,074

5.5 การเปรียบผลการวิเคราะห์การลงทุนซื้อเครื่องฉีดพลาสติก
จากการศึกษาการลงทุนสามารถเปรียบผลการวิเคราะห์การลงทุนซือ้ เครื่องฉีดพลาสติก สามารถแสดงได้ ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบผลวิจยั มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
เครื่องจักร
Husky

Common rail

Netstal

จุดคุ้มทุน (ชิ้น)

900,000,000

762,500,000

731,250,000

ระยะเวลาคืนทุน

มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบัน (บาท)

2 ปี 1 เดือน
9.05%
น่าลงทุน
-2,179,048,196

2 ปี 5 เดือน
9.58%
น่าลงทุน
-1,589,424,834

2 ปี 6 เดือน
9.94%
น่าลงทุน
-1,463,916,074

ราคาเครื่องจักร (บาท)

80,000,000

68,000,000

65,000,000

กำลังการผลิตต่อปี (ชิ้น)

432,000,000

313,200,000

288,000,000

การรับประกัน

2 ปี

2 ปี

2 ปี

ค่าบริการซ่อมบำรุง (บาท/ครั้ง)

เริ่มต้น 12,000

เริ่มต้น 4,000

เริ่มต้น 4,000

อัตราผลตอบแทน (MARR 8%)
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[3] ชัยพร ประคองกิจ, “ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน
หุ ่ น ยนต์ เ ชื ่ อ มความต้ า นทานแบบจุ ด ,” สารนิ พ นธ์
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต , สาขาวิชาวิศวกรรมการ
จั ด การอุ ต สาหกรรม, คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
2557.
[4] สิ ร ิ น ั น ท์ บุ ต รเต, “วิ เ คราะห์ค วามเป็ นไปได้ ในการ
ลงทุ น เพื่ อ ขยายโรงงานผลิ ต เครื ่ อ งมื อ ตั ด ,”
วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณทิต, สาขาวิชาการ
บัญชี, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี, 2559.
[5] วุฒิภัทร มณีวงศ์, “การศึกษาเปรียบเทียบความคุ้มค่า
ในการลงทุนการติดตั้งหุ่นยนต์ทดแทนแรงงานคนใน
กระบวนการปั้มขึ้นรูปชิ้ นงาน,” สารนิพนธ์วิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2557.

6. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิ จ ั ย พบว่ า เครื ่ อ งจั ก ร Husky มี จ ุ ด คุ ้ ม ทุ น ที่
900,000,000 ชิ้น ระยะเวลาคืนทุน 2 ปี1 เดือน เครื่องจักร
Common rail มีจุดคุ้มทุนที่ 762,500,000 ชิ้น ระยะเวลา
คื น ทุ น 2 ปี 5 เดื อ น เครื ่ อ งจั ก ร Netstal มี จ ุ ด คุ ้ ม ทุ น ที่
731,250,000 ชิ้น ระยะเวลาคืนทุน 2 ปี 6 เดือน จากการ
หาอัตราผลตอบแทนพบว่า ทั้ง 3 เครื่องมีอัตราผลตอบแทน
มากกว่าค่า MARR ที่กำหนดไว้ ซึ่งถือว่าน่าลงทุน และจาก
การเปรียบเทียบโครงการโดยวิธีมูลค่าเทียบเท่าปัจ จุ บั น
พบว่า ยี่ห้อ Netstal ใช้เงินลงทุนต่ำที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของไพศาล งามพหุธน [2] ศึกษาเรื่อง“การศึกษา
ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมในการลงทุนผลิต
ชุดประกอบด้ามจับส่วนหน้ารถ”และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของวุฒิภัทร มณีวงศ์ [5] ศึกษาเรื่อง“การศึกษาเปรียบเทียบ
ความคุ ้ ม ค่ า ในการลงทุ น การติ ด ตั ้ ง หุ ่ น ยนต์ ทดแทน
แรงงานคนในกระบวนการปั ้ ม ขึ ้ น รู ป ชิ ้ น งาน” ที ่ ไ ด้
ทำการศึกษาต้นทุน มูลค่าปัจจุบัน ระยะเวลาคืนทุน และ
อัตราผลตอบแทนโดยนำผลที่ได้มาใช้ เป็นแนวทางในการ
ตัดสินใจว่าโครงการใดเหมาะสมที่จะลงทุน

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่
สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการใช้พื้นที่และอำนวย
ความสะดวกในการใช้พื้นที่และเครื่องมือต่างๆ สำหรับการ
วิจัย ขอขอบคุณนางสาวจันแก้ว ภิรมย์ นางสาวสุวจี พรรณ
รัตน์และนางสาวเบญจศิริ คงดี ที่ช่วยเก็บข้อมูลในครั้งนี้
และขอขอบพระคุณความร่วมมือจากสถานประกอบการที่
ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลสำหรับใช้เป็นกรณีศึกษา

7. เอกสารอ้างอิง
[1] เทพศักดิ์ จันทร์อุปละ, “การศึกษาความเป็นไปได้ทาง
เศรษฐศาสตร์ ข องระบบผลิ ต ไอน้ ำ กรณี ศ ึ ก ษา:
โรงงานผลิ ต เรซิ ่ น ,”สารนิ พ นธ์ ว ิ ศ วกรรมศาสตร
มหาบั ณ ฑิ ต , สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมการจั ด การ
อุตสาหกรรม, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2556.
[2] ไพศาล งามพหุ ธ น, “การศึ กษาความเป็ นไปได้ทาง
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมในการลงทุนผลิตชุดประกอบ
ด้ า มจั บ ส่ ว นหน้ า รถ,” สารนิ พ นธ์ ว ิ ศ วกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต, สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม,
คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ, 2557.
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การลดรอบระยะเวลาการดำเนินงานในคลังสินค้า SBM 2 บริษัทสมบูรณ์หล่อเหล็ก
เหนียวอุตสาหกรรม จำกัด ด้วยระบบ QR Code
Reducing the Cycle Time in SBM 2 Warehouse of Somboon Malleable
Iron Industrial Company Limited via QR Code
ถิรภร สายทอง1, สิทธิเดช กุลบุตร1, ปรียาวดี ผลเอนก3
Thiraporn Saithong1, Sittidech Kulbuch2, Pareeyawadee Ponanake3
1นิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ น ำระบบ QR Code เข้ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ เพื่ อ ทำงานร่ ว มกั บ บาร์ โ ค้ ด แท่ ง 2 มิ ติ (2D Barcode) โดยมี
วัตถุ ประสงค์เพื่ อ ลดรอบระยะเวลาการดำเนิ นงานในคลังสินค้ า SBM 2 บริษัท สมบู รณ์ หล่อ เหล็กเหนี ยวอุตสาหกรรม จำกั ด
หลังจากผู้วิจัยวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยผัง Why-Why Analysis ผู้วิจัยพบว่า การใช้บาร์โค้ดแท่ง 2 มิติ ก่อให้เกิด
ปัญหาในขั้นตอนการอ่านข้อมูลจากการ Scan Barcode โดยการวางเรียง Rack ไม่เหมาะสมส่งผลให้แท่งบาร์โค้ดเกิดรอยขีดข่วน
นอกจากนี้บาร์โค้ดยังมีขนาดใหญ่เกินไปทำให้เครื่อง Scanner อ่านข้อมูลได้ยาก จากการนำระบบ QR Code เข้ามาประยุกต์ใช้
เพื่อทำงานร่วมกับบาร์โค้ดแท่ง 2 มิติ พบว่า สามารถลดรอบระยะเวลาการดำเนินงานในคลังสินค้า SBM2 บริษัทสมบูรณ์ หล่อ
เหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด ได้ถึง 10 นาที/รอบ/วัน ซึ่งจากเดิมจะใช้รอบระยะเวลา 20 นาที/รอบ/วัน
คำสำคัญ : รอบระยะเวลา, การลดรอบระยะเวลาการดำเนินงาน, QR Code

Abstract
QR Code System is applied to use with 2D Barcode in this research which aimed to reducing the
cycle time in SBM 2 warehouse of Somboon Malleable Iron Industrial Company Limited via QR Code.
According to the researcher analyzed root cause of the mentioned problem. There were 2 D Barcode’s
working problem; first was Barcode data scanning has barrier due to the scratching on 2D Barcode, cause of
rack setting was not situated. Besides 2 D Barcode was the large size, so the scanner cannot access in this
process. When QR Code System was conducted in order that data linking with 2 D Barcode, we found that
cycle time of working in SBM 2 warehouse was reduce from 20 minutes/cycle time per day to 10
minutes/cycle time per day.
Keywords: Cycle time, Reducing working cycle time, QR Code
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1. บทนำ

3. ขอบเขตของการวิจัย

จากการที่ ผู้วิ จัยได้ฝึ ก งาน ณ บริษั ท หล่ อเหล็ กเหนี ย ว
อุ ต สาหกรรม จำกั ด ระหว่ า งช่ ว งเดื อ น พฤษภาคม –
กรกฎาคม 2562 พบว่ า การรั บ -จ่ า ย Rackในคลั ง สิ น ค้ า
SBM2 นั้นล่าช้า หลังจากผู้วิจัยได้วิเคราะห์ต้นตอของปัญหา
ที่เกิดขึ้น ด้วยผัง Why-Why Analysis แล้ วพบว่า บาร์โค้ ด
แท่ งระบบสองมิ ติ มี รอยขี ดข่ วน เครื่อ งอ่า นบาร์โค้ ด จึงไม่
สามารถอ่านข้อมูลได้ ส่งผลให้พนักงานต้องเสียเวลามาใช้
ระบบ Manual ในการบันทึกข้อมูลด้านการรับ -จ่าย Rack
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงคิด แนวทางในการแก้ไขปัญ หาดังกล่าว
โดยจัดทำ QR โค้ดเพื่อนำมาใช้ในการลดรอบระยะเวลาการ
ดำเนินงานภายในคลังสินค้า SBM2 ร่วมกับระบบ Barcode
2 มิติ

การศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ น การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ “การลดรอบ
ระยะเวลาการดำเนินงานในคลังสินค้า SBM2 บริษัทหล่อ
เหล็ ก เหนี ย วอุ ต สาหกรรม จำกั ด ด้ ว ยระบบ QR Code”
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขอบเขตด้ า นพื้ น ที่ : งานวิ จั ย นี้ ท ำการศึ ก ษาเฉพาะ
คลั งสิ น ค้ า SBM2 บริ ษั ท หล่ อ เหล็ ก เหนี ย วอุ ต สาหกรรม
จำกัด เท่านั้น
ขอบเขตด้ า นเนื้ อ หา: งานวิ จั ย นี้ ศึ ก ษาในบริ บ ทของ
แนวคิ ด และทฤษฎี ข อง QR Code แผนผั งการวิ เคราะห์
Why-Why Analysis และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ขอบเขตด้ านระยะเวลา: งานวิจั ย นี้ ด ำเนิ น การในช่ ว ง
ระยะเวลาเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2562

2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย
เพื่ อ ลดรอบระยะเวลาการดำเนิ น งานในคลั ง สิ น ค้ า
SBM2 บริษัทหล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด

4. กรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

5. ผลการศึกษา
การวิเคราะห์ปัญหาด้วยแผนผัง Why-Why Analysis ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 การวิเคราะห์ปัญหาด้วยแผนผัง Why-Why Analysis
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กระบวนการรับ-จ่ายภาชนะในการดำเนินงานในคลังสินค้า SBM2 ดังแสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 3 กระบวนการรับ-จ่ายภาชนะในการดำเนินงานในคลังสินค้า SBM2
ผู้วิจัยได้ออกแบบ QR Code เพื่อนำมาใช้งานร่วมกับระบบ 2D Barcode ในคลังสินค้า SBM 2 โดยมีรายละเอียดดังรูปที่

รูปที่ 4 QR Code ที่นำมาใช้ร่วมกับ 2D Barcode
กราฟเปรียบเทียบรอบระยะเวลาการทางานก่อนและหลังการนา
2D Barcode มาใช้งานร่วมกันกับ QR Code
25

นาที/รอบ

20
15
10
5
0
รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 3

รอบ/วัน
ก่อน

หลัง

รูปที่ 5 กราฟเปรียบเทียบรอบระยะเวลาการทำงานก่อนและหลังการนำ 2D Barcode มาใช้งานร่วมกันกับ QR Code
93

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 (ITECH CON 2019)
จากรูปที่ 4 กำหนดให้
Somboon Maleable Iron Industrail Co.,Ltd แทน
ชื่อบริษัท
RTP102341706010036 แทน เลขบาร์โค้ด
Serail no.แทน ชื่อในระบบ ประเภท สินค้า
001 แทน รหัสของ QR Code
Store SBM 2 แทน คลังสินค้า SM2

Serial ลงบนสิ น ค้ า และเครื่ อ งมื อ ที่ เป็ น ชิ้ น ส่ ว นโลหะ ลด
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของ พนักงานในการพิมพ์รหัส
Serial สิ น ค้ า ลดค่ า แรงของพนั ก งานในการพิ ม พ์ รหั ส
Serial สินค้า ลดมูลค่าการสูญหายของเครื่อ งมือที่ใช้ในการ
ซ่อมบำรุง และลดความผิดพลาดที่เกิดจากการนับเครื่องมือ

7. ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยเรื่อง “การลดรอบระยะเวลาการดำเนินงาน
ในคลังสินค้า SBM 2 บริษัทหล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม
จำกัด ด้วยระบบ QR Code” ผู้วจิ ัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1) ควรมีการจัดฝึกอบรมพนักงานในแผนกทั้งพนักงาน
เก่าและพนักงานใหม่อย่างสม่ำเสมอ และมีการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของพนักงานเป็นประจำในแต่ละเดือน โดย
วิธีการสุ่มตรวจ
2) การกำหนดมาตรฐานการทำงานที่ชัดเจน เพื่อเป็น
การสร้างวินัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และความเข้าใจที่ตรงกัน
ของผู้ปฏิบัติงาน
3) จัดทำแผนและมาตรการควบคุมการดำเนินงานเพื่อ
รองรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีขั้นตอนละรายละเอียด
ต่างๆ อย่างชัดเจน

เมื่อผู้วิจัยได้นำ QR Code กับ 2D Barcode มาใช้งาน
ร่วมกัน พบว่ารอบระยะเวลาในการทำงานดีขึ้นจากเดิม 20
นาที/รอบ/วัน เป็น 10 นาที/รอบ/วัน ผลการเปรียบเทียบ
รอบระยะเวลาในการดำเนินงานก่อนการนำ QR Code มา
ใช้งานร่วมกับ 2D Barcode และภายหลังการนำ QR Code
มาใช้งานร่วมกับ 2D Barcodeมาใช้ ดังแสดงในรูปที่ 5

6. การอภิปรายผล
จากผลการศึ ก ษาเรื่ อ ง “การลดรอบระยะเวลาการ
ดำเนิ น งานในคลั งสิ น ค้ า SBM2 บริษั ท หล่ อ เหล็ ก เหนี ย ว
อุ ต ส าห กรรม จำกั ด ด้ วยระบ บ QR Code” พ บ ว่ า
กระบวนการทำงานหลังจากที่ นำระบบ QR Code เข้ามา
ประยุกต์ใช้ร่วมกับ 2D Barcode สอดคล้องกับงานวิจัยของ
เรื่องประสิทธิภาพระบบ QR Code เพื่อควบคุมครุภัณฑ์ [1]
โดยพบว่ า ระบบ QR Code สามารถลดปริ ม าณการใช้
กระดาษ ลดระยะเวลาในการตรวจนับครุภัณฑ์ประจำปี ลด
กำลังคนได้จริง และความคงทนของข้อมูล ระบบ QR Code
จะทำการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล โดยการตรวจสอบแต่ ล ะครั้ งใน
Database มีการ Back up ข้อมูลลงใน Server ส่วนกลาง
นอกจากนี้ ยั งสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย การประยุ ก ต์ ใ ช้ QRcode กั บ ระบบการจั ด การสารสนเทศห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
วิท ยาศาสตร์ [2] โดยพบว่า การนำรหัส คิวอาร์ม าใช้งาน
ร่ ว มกั บ การทำงานของระบบการจั ด การสารสนเทศ
ห้อ งปฏิบั ติ การวิท ยาศาสตร์ที่มี อยู่ในปั จจุบั น ทำงานได้มี
ประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาด และลดความซ้ำซ้อนในการ
เก็บข้อมูลได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสามารถทวนสอบข้อมูลได้โดย
ไม่กระทบต่อกระบวนการทำงานตามปกติ และสอดคล้อง
กั บ งานวิ จั ย ของเรื่ อ งความเป็ น ไปได้ ท างด้ า นเทคนิ ค และ
การเงิ น ในการวางระบบบาร์ โค้ ด ในคลั งสิ น ค้ าของสิ น ค้ า
วิศวกรรม [3] โดยพบว่า หากบริษั ท ลงทุ น นำเครื่องพิ ม พ์
รหั สบ าร์ โ ค้ ด แบ บ อั ต โนมั ติ ม าใช้ ง าน และจะได้ รั บ
ผลประโยชน์ตอบแทนดังนี้ ลดระยะเวลาในการพิมพ์รหัส

8. ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการลดรอบระยะเวลาการ
ดำเนิ น งานในคลั งสิ น ค้ า SBM2 บริษั ท หล่ อ เหล็ ก เหนี ย ว
อุ ต สาหกรรม จำกั ด ด้ ว ยระบบ QR Code ดั งนั้ น ในครั้ ง
ต่อไปควรทำการศึกษา การเพิ่มความสามรถในการทำงาน
ในคลั งสิ น ค้ าเพื่ อ เป็ น แนวทางในการปรับ ปรุงการจัด การ
คลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการศึกษาอิสระด้านการ
จัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสระแก้ว ปีการศึกษา 2561
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การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นสวนเบาะรถยนต : ขั้นตอนการเย็บรองกลาง
ลูกฟูกเบาะแนวตะเข็บ
Defect Reduction in the Production of Car Seat Parts : The Process of
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บทคัดยอ
บริษัทตัวอยางเปนผูผลิตชิ้นสวนเบาะรถยนตใหกับคายรถยนตชั้นนําภายในประเทศปจจุบันประสบปญ หาของเสียขึ้น
ในกระบวนการผลิตสมเฉลี่ยมากถึง 250 ชิ้นตอเดือน สงผลกระทบตอตนทุนตอหนวยของผลิตภัณฑ งานวิจัยนี้จึงมีวัต ถุป ระสงคในการ
ลดของเสียที่เกิดขึ้นเพื่อเพิ่มผลผลิตในสายการประกอบเบาะรถยนต โดยเริ่มจากการเก็บ รวบรวมปญ หาโดยอาศัยหลักเทคนิค 5 จริง
ซึ่งไดแก สถานที่จริง ชิ้นงานจริง สถานการณจริง มาตรฐานการผลิตจริง เงื่อนไขประกอบที่เกี่ยวของจริง พบปญ หาที่เ ปนสาเหตุทําให
เกิดของเสียทั้งหมด 4 ปญ หา การใหคะแนนแบบถวงน้ําหนักจึงถูกนํามาใชในการคัด เลือกปญ หาจากปจจัยที่สงผลทั้งหมด 3 ปจจัย
ไดแก ความรุนแรงของปญหา ความถี่ของปญหา และความเปนไปไดในการแกไขปญหา ผลจากการคัด เลือกพบวาขั้นตอนการเย็บ รอง
กลางลูกฟูกเบาะแนวตะเข็บไมไดมาตรฐาน ผังแสดงสาเหตุและผล และเทคนิคการตั้งคําถามทําไม ทําไม จึงถูกนํามาใชในการวิเ คราะห
หาสาเหตุของปญหา พบวาแนวตะเข็บคด และเปนปก สาเหตุเกิดจากการเย็บตอชิ้นลูกฟูกกับชิ้นลูกฟูกกลางเปนการเย็บลมตะเข็บ จักร
ตะกุยเข็มเดี่ยวความหมายของชิ้นลูกฟูกความหนาอยูที่ 11 มิลลิเมตร ชิ้นกลางลูกฟูกความหนาอยูที่ 11 มิลลิเ มตร ดังนั้นเวลาเย็บ ลม
ตะเข็บ ตองใชแรงกด และแบะตะเข็บ ชิ้นงานดา นซายซึ่งเกิ ดปญ หา พนักงานเกิด ความเมื่อยล า สงผลทําใหแบะตะเข็ บ ไมตึ ง แนว
ทางการแกไขผูวิจัย ใชจักรเย็บลมตะเข็บคูถอดเข็มออก 1 ดานแลวเย็บลมตะเข็บ ซึ่งลักษณะของตีนผีจะมีตัวล็อคอยูตรงกลางของตีนผี
จะกดผาทั้งสองขางใหเ ปนแนวเดียวกัน ผลการปรับ ปรุงแกไขสามารถลดของเสียที่เกิด ขึ้นไดทั้งหมด 100% และสามารถจัด ทําเปน
เอกสารการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐานใหกับพนักงานได
คําสําคัญ : ของเสีย การเพิ่มผลผลิต เครื่องมือควบคุมคุณภาพ เทคนิค 5 จริง

Abstract
The sample company is the manufacturer of car seat parts for leading domestic car manufacturers.
Currently, the problem of defect products in the production process is an average of 250 pieces per month,
affecting the unit cost of the product. The objective of this research is to reduce the defect that is generated in
order to increase productivity in the car seat assembly line. By starting from collecting the problem by using 5
gen techniques, including real place, real workpieces, real fact, principles, real standard and parameters found
that there are 4 problems that cause defect. The weighted scoring technique is therefore used to select
problems from all 3 factors that affect the severity of the problem, problem frequency, possibility of fixing. From
the scoring, the result of the selection found that the process of sewing the middle groove, corrugated seat
seam is not standardized. Cause and effect diagram and why-why analysis are used to analyze the cause of a
problem found that the seam line was curved, the reason is that the stitching of the pieces between the
corrugated pieces and the middle pieces are sewn down the thickness of the corrugated piece is 11 mm the
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thickness of the middle corrugated piece is 11 mm. Therefore, when sewing the stitch, pressure is required. And
left the work piece seams which caused problems. Employees are tired result in the seam being not taut.
Solution for the researcher used double stitch sewing machine, remove the needle on 1 side and sew the stitch,
which the appearance of the rear derailleur has a lock in the middle of the rear derailleur will press the fabric on
both sides to be aligned. The improvement results can reduce 100% of all defect and can create a standardized
work instruction for employees.
Keywords: Defect, Productivity Improvement, QC tools, 5 Gen
เลือกใชเครื่องมือการใหคะแนนความสําคัญ แบบถวงน้ําหนักมา
ใชในการคัดเลือกปญ หา โดยปจจัยที่สงผลตอการแกไขโดยตรง
ได แก ความรุ นแรงของป ญ หา (P1) ความถี่ ข องป ญ หา (P2)
ความเป นไปได ใ นการแก ไ ข (P3) ผลการให ค ะแนนแสดงดั ง
ตารางที่ 2

1. บทนํา
บริษัทตัวอยางเปนผูผลิตเบาะรถยนตใหกับ คายรถยนตชั้นนํา
ภายในประเทศ ดังแสดงในรูปที่ 1

ตารางที่ 2 ผลการคัดเลือกปญ หา
หัวขอปญหา

รูปที่ 1 ผลิตภัณฑเบาะนั่งรถยนตของบริษทั ตัวอยาง

P1

P2

P3

รวม

เบาะตัวพิง เย็บรอบขางเทาแขนเปนจีบ

2

2

1

4

แนวตอชิ้นแกมกับลูกฟูกชวงโคงยน

2

2

2

8

แนวเย็บลมตะเข็บหัวหมอนเปนคลื่น

3

3

1

9

รองกลางลูกฟูกเบาะแนวตะเข็บไมได SPEC

3

3

3

27

1=นอย 2=ปานกลาง 3=มาก

ปจจุ บ ันประสบป ญ หาของเสียขึ้นในกระบวนการผลิต เป น
เฉลี่ยมากถึง 250 ชิ้นตอเดือน สงผลกระทบตอตนทุนตอหนวย
ของผลิตภัณฑอยางหลีกเลี่ยงไมได จากการเก็บ ขอมูลโดยอาศัย
หลักเทคนิค 5 จริง (5 GEN) ดวยการลงไปดูสถานที่ทํางานจริง
ชิ้นงานของจริ งที่ เกิ ด ปญ หา ขอมู ลจริงที่ เกิ ดปญ หาที่ห น างาน
หลักการทางทฤษฎีที่สอดคลองจริง และระเบียบกฎเกณฑป ฏิบ ัติ
ตามจริง พบป ญ หาที่ สงผลให กระบวนการทํ างานเกิ ด ของเสีย
ทั้งหมด 4 ปญหา ดังแสดงในตารางที่ 1

จากตารางที่ 2 แสดงผลการคัดเลื อกปญ หาปรากฎวารอง
กลางลูกฟูกเบาะแนวตะเข็บ ไมไ ด สเปก (Spec) เปนปญ หาที่มี
ความถี่กับ ความรุนแรงอยูในระดับ มากแต มีโอกาสในการแกไ ข
สําเร็จมากที่สุด ผูวิจัยจึงเลือกที่จะแกปญ หาดังกลาวเปนอันดับ
แรก กอนจะขยายผลไปแกป ญหาถัดไป
1.1 วัตถุประสงคของงานวิจัย
เพื่อลดปญ หาของเสียในกระบวนการเย็บ รองกลางลูกฟู ก
เบาะแนวตะเข็บไมไดสเปก (SPEC) ไมนอยกวา 50%

ตารางทื่ 1 ขอมูลปญหาของเสียในกระบวนการผลิต 1 เดือน
หัวขอปญหา
เบาะตัวพิง เย็บรอบขางเทาแขนเปนจีบ
แนวตอชิ้นแกมกับลูกฟูกชวงโคงยน
แนวเย็บลมตะเข็บหัวหมอนเปนคลื่น
รองกลางลูกฟูกเบาะแนวตะเข็บไมไดสเปก
รวม

ของเสีย
(ชิ้น)
201
195
255
250
901

%ของเสีย

1.2 เปาหมาย และตัวชี้วัดของการวิจัย
หลังจากการปรับ ปรุงกระบวนการเย็บ รองกลางลูกฟูกเบาะ
แนวตะเข็บ ไมไ ดสเปกของบริษั ทตัวอยางแลว สามารถลดของ
เสีย ที่ตองนํากลับมาซอมใหมไดไมนอยกวา 50%

22.31
21.64
28.30
27.75
100

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 ของเสีย (Waste)
ของเสียของที่มีคุณภาพที่ไมสมบูรณต ามความตองการของ
ลู กค า หรื อของที่ มีคุ ณสมบั ติ ข องคุ ณ ภาพไม สมบู ร ณ ครบถ ว น
ตามที่กําหนดไว [1]

จากตารางที่ 1 พบวาแนวเย็บ ลมตะเข็บ หัวหมอนเปนคลื่น
เปนปญ หาที่เ กิด ขึ้นมากที่ สุด ในกระบวนการผลิต ชิ้นส วนเบาะ
รถยนตแตเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการนํามาแกไ ขไดจริง ผูวิจัย
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2.2 การควบคุมคุณภาพแบบกลุม (QCC)
การควบคุมคุณภาพดวยกิจกรรมกลุมการควบคุมคุณภาพ
คือ การบริหารงานดานวัตถุดิบขบวนการผลิต และผลผลิต ใหไ ด
คุณภาพตามความตองการของลูกคา ผูเ กี่ยวของหรือขอกําหนด
ตามมาตรฐานที่ตั้งไว โดยมีเปาหมายปองกัน และลดปญ หาการ
สูญเสียทั้งวัตถุดิบ ตนทุนการผลิต เวลาการทํางาน และผลผลิต
กิจกรรมกลุ ม คื อ ความร ว มมื อร วมใจในการทํ างานหรือสร า ง
ผลงานให ไ ด ต ามเป า หมายประกอบด ว ยผู บ ริ ห าร พนั ก งาน
วิธีการทํางาน เครื่องจักร ระเบียบกฎเกณฑ และอื่น ๆ [2]

ของพนั ก งานหรื อ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการทํ า งานไม ไ ด รั บ การ
บํารุงรักษาที่ดี

3.วิธีการดําเนินงานวิจัย
3.1 จัดตั้งกลุมคุณภาพ (QCC)
ผูวิจัยไดทําการจัดตั้งคณะทํางาน QCC สมาชิกในทีม เปน
ตัวแทนทางแผนกปรับ ปรุงกระบวนการ ซึ่งประกอบดวยหัวหนา
ทีม1 คนคือ หัวหนางานปรับ ปรุงกระบวนการระดับ การศึกษา
ประกาศนีย บัต รวิ ชาชี พ ชั้ นสู ง (ปวส.) เลขาทีม 1 คน ระดั บ
การศึกษาปริญญาตรี สมาชิกในทีม 6 คนระดับ การศึกษาระดับ
การศึ กษามั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น โดยผู วิ จั ย อยู ใ นส ว นที่ป รึ กษา
คณะทํางาน QCC รายชื่อทั้งหมดไดเสนอเพื่อ ไดรับ การอนุมั ติ
จากผูจัดการ และผูจัด การไดอนุมัติการจัดตั้งคณะทํางาน QCC
เปนเรียบรอย ผูวิจัยไดจัด ฝกอบรม QCC เปนระยะเวลา 2 วัน
ใหกับ คณะทํางาน QCC และพนักงานสวนอื่นดวย เชน ระดั บ
หัวหนาสวน หัวหนางาน รวมทั้งระดับ พนักงานดวยบางสวน ดัง
แสดงในรูปที่ 2

2.3 เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด (QC 7 Tools)
เป น เครื่ องมื อที่ ใ ช ใ นการแก ป ญ หาทางด านคุ ณ ภาพใน
กระบวนการผลิตซึ่งชวยในการเก็บ ขอมูล และศึกษาสภาพทั่วไป
ของปญหาซึ่งประกอบดวย แผนตรวจสอบ (Check Sheet) ผัง
พาเรโต (Pareto Diagram) กราฟ (Graph) ผัง แสดงเหตุ
(Cause & Effect Diagram) ผั ง การกระจาย (Scatter
Diagram) แผนภูมิควบคุม (Control Chart) และฮิ สโตแกรม
(Histogram) [3]
2.4 เทคนิค 5 จริง (5 GEN)
เปนปรัชญาแหงการปฏิ บ ัติของงานการผลิต สิ่ง ของ ซึ่งเป น
แนวคิดและหลักปฏิบ ัติที่ถูกกําหนดขึ้นมาใหเปนรูป แบบและใช
ปฏิบัติในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อใหสอดคลองกับ สภาพ
ความเปนจริงและสถานการณในการผลิตตามแนวคิดที่วา “อยา
เชื่อใครงายๆ ถาไมเห็นกับตา” ซึ่งประกอบดวย [4]
1) GENBA (เก็มบะ) คือ สถานที่ทํางานจริง
2) GENBUTSU (เก็มบุสึ) คือ ชิ้นงานที่ผลิตจริง
3) GENJITSU (เก็นจิสึ) คือ ขอมูลความเปนจริง
4) GENRI (เก็นริ) หลักการทางทฤษฎีที่สอดคลอง
5) GENSOKU (เก็นซูกึ) ระเบียบกฎเกณฑที่ปฏิบัติตาม

รูปที่ 2 การอบรมหลักสูตรการถอดรหัส QCC
3.2 ศึกษาสภาพปจจุบัน
ผูวิจัยเริ่มศึกษาสภาพปจจุบ ันของกระบวนการผลิตที่สงผล
ใหเกิดปญหาโดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ดังแสดงในรูปที่ 4

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการคนควางานวิจัยเพื่อลดของเสียในภาคอุตสาหกรรม
พบวามีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองนําเครื่อง มือควบคุมคุณภาพที่
มีเ ก็ บ ข อ มูล ทางสถิติ เ พื่ อนํ า ขอ มูลมาทํา การวิเ คราะห และหา
ขอสรุปถึงสาเหตุของปญหาและสาเหตุของการเกิดของเสียอยาง
เปนระบบ วิเคราะหหาสาเหตุเพื่อแลวนํามากําหนดแนวทางการ
แกไข [5] จากนั้นทําการปรับ ปรุงแกไข [6] อุตสาหกรรมผลิต
เสื้อผาสําเร็จรูป ทําการลดขอบกพรองที่เ กิด จากกรบวนการผลิต
จากการศึ ก ษาพบว า สว นใหญ ข องเสี ยเกิ ด ขึ้ นบริ เ วณตะเข็ บ
ดานขา งของตัวผลิต ภัณ ฑไ มแนนสาเหตุ เกิด จาก กระบวนการ
เย็ บ เข า ข างตั ว กางเกงโดยใช เครื่ อ งจั ก รฝเ ข็ ม เดี่ ยวชนิ ดฝ เ ข็ม
ลูกโซ [7] อีกดานหนึ่งคือของเสียที่เกิด จากความเสียหายทางกล
(Mechanical Damage) โดยเกิด ขึ้นเนื่องจากวิธีการปฏิบัติงาน

รูปที่ 4 กระบวนการผลิตของหนวยงานตัดเย็บ
จากรูปที่ 4 หนวยงานตัด เย็บ มีกระบวนการทํางานทั้งหมด
13 ขั้นตอน โดยเริ่มจาก การตัดผา, เย็บเนาฟองน้ํา, เย็บตอชิ้น,
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ลมตะเข็บ ลูก ฟูกกลาง, ตอ ชิ้นลูกฟูก บน, ตอชิ้นแก มข าง, เย็ บ
รอบเย็บเขารอบ, ลมตะเข็บ , เย็บ รอบแผนเทาแขน, เย็บ ตอชิ้น
รอบแผนเทาแขน, เย็บรอบแผนหลัง, เย็บ เขารอบแผนรอบหลัง
และตรวจเช็ค 100% ปญ หาของเสีย รองกลางลูกฟูกเบาะแนว
ตะเข็บ ไมได SPEC เกิด ขึ้นในขั้นตอนเย็บ ลมตะเข็บ ลูกฟูกกลาง
มูล เหตุ จู ง ใจที่ ทํ าให ผูวิ จั ยต องการที่ จ ะปรั บ ปรุ ง แก ไ ขป ญ หา
ดังกลาวมาจากปจจัยที่สงผลกระทบทั้งหมด 5 เหตุผล ดังแสดง
ในรูป ที่ 5

รูปที่ 7 การวิเคราะหปญหาดวยผังแสดงสาเหตุและผล
3.5 กําหนดแนวทางการแกไข
จากการวิเคราะหป ญหาผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจาก 4 ปจจัย
ที่มีผลตอการเกิดปญ หาของเสียซึ่งประกอบดวย คน, อุป กรณ,
วิธีการ และวัตถุ ดิบ มากําหนดแนวทางการแกไขในแตล ะสว น
ดังนี้
3.5.1 การกํ า หนดแนวทางการแก ไ ขจากป จจั ย วั ต ถุดิ บ
แสดงไดดังตารางที่ 3

รูปที่ 5 มูลเหตุจูงใจในการแกไขปญหา

ตารางที่ 3 การกําหนดแนวทางการแกไขดานวัตถุดิบ

3.3 สภาพของปญหา
จากการศึ ก ษากระบวนการผลิ ต ผู วิ จั ย พบป ญ หาที่ เ ป น
สาเหตุทํ าใหเ กิ ด ของเสียหลัก การเย็บ ตอชิ้นลู กฟูกกับ ชิ้นลูกฟูก
กลาง เย็บ ลมตะเข็บ จักรตะกุยเข็มเดี่ยวความหมายของชิ้นลูกฟูก
ความหนาอยูที่ 11 มิลลิเมตร ชิ้นกลางลูกฟูกความหนาอยูที่ 11
มิลลิเมตร ดังนั้นเวลาเย็บลมตะเข็บตองใชแรงกดและแบะตะเข็บ
ชิ้นงานด านซายซึ่ งเกิด ปญ หาพนั กงานเกิ ดความเมื่อยลาทํ าให
แบะตะเข็บ ไมตึงดังแสดงในรูปที่ 6

สาเหตุของปญหา

ลักษณะชิ้นงาน

จากตารางที่ 3 จากการพิสูจนปญ หาจากปจจัยที่สงผลดาน
วั ต ถุ ดิ บ ในขั้ น ตอนเย็ บ เนาฟ องน้ํ า ปรากฏว า เป น รู ป ร า ง
ลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบจึงไมสามารถเปลี่ยนแปลงได ผลการ
พิสูจนป ญหาจากปจจัยนี้จึงไมสามารถทําการแกไขได
3.5.2 การกําหนดแนวทางการแกไขจากปจจัย ดานอุป กรณ
แสดงไดดังตารางที่ 4

รูปที่ 6 การเย็บลมตะเข็บลูกฟูกกลางกอนการปรับปรุง
จากรู ป ที่ 6 แสดงลักษณะการเย็ บ ลมตะเข็บ ลูกฟูกกลาง
กอนการปรับปรุง โดยวิธีการทํางานจะใชจักรตะกุยเข็มเดี่ยวเย็บ
รองกลางแนวตะเข็บ ลูกฟูก

ตารางที่ 4 การกําหนดแนวทางการแกไขดานอุป กรณ
สาเหตุของปญหา

3.4 วิเคราะหหาสาเหตุของปญหา
ผู วิ จัย ได นํ า ข อ มู ล ที่ ไ ดจ ากการคั ด เลื อ กป ญ หามาทํ า การ
วิเคราะหหาสาเหตุ ของปญ หาดวยผังแสดงสาเหตุ และผล โดย
อาศัยหลักการวิเคราะหดวย 4 M ดังแสดงในรูปที่ 7
99

ลักษณะชิ้นงาน
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จากตารางที่ 4 จากการพิสูจนปญ หาจากปจจัยที่สงผลดาน
อุปกรณปรากฏวาเปนรูปรางลักษณะของอุป กรณที่นํามาใชงาน
จึงไมสามารถเปลี่ยนแปลงได ผลการพิสูจนปญ หาจากปจจัย นี้จึง
ไมสามารถทําการแกไขได
3.5.3 การกํ าหนดแนวทางการแก ไ ขจากป จจั ย ด า นคน
แสดงไดดังตารางที่ 5

จากตารางที่ 7 จากการพิสูจนป ญ หาแนวตะเข็บ คดผลการ
พิสูจนพบวาเวลาเย็บลมตะเข็บชิ้นลูกฟูกกับ ชิ้นลูกฟูกกลางจะใช
สายตาเล็งตรงตีนผีและขอบขางของตีนผีจึงทําใหแนวตะเข็บ คด
สรุปเปนสาเหตุที่แทจริง
3.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไข
จากการพิสูจนปญ หาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต เบาะนั่ง
รถยนต ผูวิ จั ยได นํา มาทํ า การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขในประเด็ น ที่ เ ป น
สาเหตุของปญ หาของเสียที่แทจริงจากปจจัยดานวิธีการทํางาน
โดยมีการดําเนินการดังนี้
3.6.1 ดําเนินการแกไขปญ หาแนวตะเข็บ เปนปก สามารถ
แสดงไดดังตารางที่ 8

ตารางที่ 5 พิสูจนปญหาเพื่อกําหนดแนวทางการแกไขดานคน
สาเหตุของปญหา

ลักษณะชิ้นงาน

ตารางที่ 8 วิธีการแกไขปญ หาแนวตะเข็บ เปนปก

จากตารางที่ 5 จากการพิสูจนปญ หาจากปจจัยที่สงผลดาน
คนผลการพิสูจน สาเหตุรายละเอียดในจุด ปฏิบั ติงานแลวพบว า
พนักงานไดป ฏิบ ัติงานตามคูมือการทํางานแลวแตวาทักษะของ
แต ล ะคนไม เ หมื อ นกั น แล ว พบว า การทํ า งานในจุ ด นี้ ทํ า ให
พนั กงานเกิ ด ความเมื่ อยล าในขณะทํ างานดั ง นั้น ในป ญ หานี้จึ ง
ตองไปวิเคราะหวิธีในการทํางานใหม
3.5.4 การกําหนดแนวทางการแกไขจากปจ จัยดานวิธีการ
แสดงไดดังตารางที่ 5

วิธีการแกไขปญหาแนวตะเข็บเปนปก
ผูวิจัยเขาไปดูอุปกรณจักรเย็บลมตะเข็บ
คู ซึ่งมีลั กษณะเปนเข็มคูดั งนั้น ใชจัก ร
ตะกุยเข็มคูถอดเข็มดานซายออก 1 ดาน
เย็บรองกลางแนวตะเข็บลูกฟูก

การติดตามผลการแกไข
พบวา ตี น ผีด า นที่ ถ อดเข็ ม
ออกสามารถชวยกดชิ้นงาน
ไปพรอมกับการแบะตะเข็บ
ซึ่ ง ใ ช แ รง ม าก จึ งทํ าใ ห
ตะเข็บไมเ ปนปก

OK

ตารางที่ 6 กําหนดแนวทางการแกไขปญหาแนวตะเข็บ เปนปก
สาเหตุของปญหา

ลักษณะชิ้นงาน

3.6.1 ดําเนินการแกไขปญหาแนวตะเข็บ คด สามารถแสดง
ไดดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 วิธีการแกไขปญ หาแนวตะเข็บคด
วิธีการแกไขปญหาแนวตะเข็บเปนปก

การติดตามผลการแกไข
พบว
า เมื่ อ เย็ บ ล ม ตะเข็ บ
ผูวิจัยเขาไปดูการใชจักรเย็บลมตะเข็บคู
แลวถอดเข็มออก 1 ดาน จากนั้นเย็บลม แนวตะเข็บจะไมคด
ตะเข็บ ซึ่งลักษณะของตีนผีจะมีตัวล็อค
อยู ตรงกลางของตี นผี จ ะกดผ า ทั้ ง สอง
ขางใหเปนแนวเดียวกัน

จากตารางที่ 6 จากการพิสูจนปญ หาจากปจจัยที่สงผลดาน
วิ ธีก ารทํ า งานจากป ญ หาแนวตะเข็ บ เป นป ก ผลการพิสู จ น ชิ้ น
ลูกฟูกที่มีความหนามากถึง 11 มิลลิเมตร การเย็บ ตอชิ้นลูกฟูก
กับชิ้นลูกฟูกกลาง การเย็บลมตะเข็บจักรตะกุยเข็มเดี่ยวเวลาเย็บ
ลมตะเข็ บ ต องใช แรงกดมากและตอ งแบะตะเข็บ ชิ้ นงาน เมื่อ
ทํางานสะสมเปน เวลานานพนั กงานจะเกิ ดความเมื่อยลาทํ าให
แบะตะเข็บ ไมตึงสรุป เปนสาเหตุที่แทจริง

OK

ตารางที่ 7 กําหนดแนวทางการแกไขปญหาแนวตะเข็บ คด
สาเหตุของปญหา

ลักษณะชิ้นงาน

4. ผลการดําเนินงานวิจัย
จากการเก็ บ ข อมู ลและติด ตามผลการดํา เนินงานหลั งการ
ปรับ ปรุงพบวาของเสียในกระบวนการเย็บ รองกลางลูกฟูกเบาะ
แนวตะเข็ บ ไม ไ ด ส เปกลดลงเหลื อ 0% หรื อหมายความว า ไม
100
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เหลือของเสียในกระบวนการผลิต เลย และสามารถจัด สรางเปน
ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงานใหกับ พนักงานได ดังแสดง
ในรูป ที่ 8

5.2 ขอเสนอแนะ
งานวิจัยนี้เ ปนการปรับ ปรุงกระบวนการผลิตเบาะรถยนต
เฉพาะรุนหากตองการนํางานวิจัยนี้ไปใชในกระบวนการที่มีความ
ใกลเ คีย งกั นต องคํา นึง ถึง เครื่อ งมื อที่ เหมาะสมแตห ากตองการ
นําไปใช กั บ กระบวนการอื่ น จําเป นต องทํา การประยุ กต ใ ช กั บ
เครื่องจักรหรือกระบวนการผลิตใหมเ นื่องจากรุนหรือเครื่องจักร
ที่มีอาจจะมีความแตกตางกัน
กิตติกรรมประกาศ
ผูวิ จั ยขอขอบคุ ณ บริ ษั ทตัว อย า งผู เป น เจ า ของข อมู ลที่ ไ ด
อนุ ญ าตให ขอ มูล ของทางโรงงานและอํ า นวยความสะดวกให
ผูวิจัยตลอดระยะเวลาที่ดําเนินงานและขอขอบคุณพนักงานฝาย
ผลิตทุกทานที่ใหความรวมมือในการทํางานวิจัยครั้งนี้เปนอยางดี
เอกสารอางอิง
[1] ลัดดาวัลย มิ่งกมลรัต น, การลดของเสียในกระบวนการผลิต
ใหเปนศูนย, สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน). 2551.
[2] กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ, ระบบการควบคุมคุณภาพที่หนา
งานคิวซีเซอรเคิล, พิมพครั้งที่ 3, 2541.
[3] โยชิโนบุ นายาทานิ และคณะ, 7QC Tools และ New 7QC
Tools เครื่องมือสูคุณภาพยุคใหม, แปลโดย วิฑูรย สิมะโชค
ดี, พิมพครั้งที่ 1: กรุงเทพฯ, 2556.
[4] คะซึ ยะ โฮโซตานิ, วิธีการแกปญ หาในงานตามแบบฉบั บ
ญี่ปุ น, แปลโดย วี รพงษ เฉลิม จิ ระรัต น : พิ มพ ค รั้ง ที่ 11,
2554.
[5] พิชิต สุขเจริญพงษ, การควบคุมคุณภาพเชิงวิศวกรรม, พิมพ
ครั้งที่ 4: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด.2554.
[6] วุฒิพ งษ ปะวะสาร, “การลดปริมาณผลิตภัณฑบ กพรองใน
กระบวนการผลิต กางเกง” วิทยานิพ นธป ริญ ญามหาบัณฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพ ระจอมเกลา
ธนบุร,ี 2550.
[7] ภาวิณี อาจปรุ และสุทัศน รัตนเกื้อกังวาน, “การลดเวลาสูญ
เปลาในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑเบรกเกอร,” วิท ยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551.

รูปที่ 8 มาตรฐานการปฏิบ ัติงาน
จากมาตรฐานการปฏิบัติงานผูวิจัยนําไปกํา หนดมาตรฐาน
การตรวจสอบผลิตภัณฑ (Q-Point) ดังแสดงในรูป ที่ 9

รูปที่ 9 มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพ

5. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย ค รั้ ง นี้ เ ป น กา รศึ ก ษา และ ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการเย็บ รองกลางลูก ฟูก เบาะแนวตะเข็ บ ไมไ ด SPEC
เพื่อลดของเสียที่ตองนํากลับ มาซอมใหม โดยมีการตั้งเปาหมาย
ตัวชี้วั ดไว วาเมื่อปรั บ ปรุ งกระบวนการผลิต แลวเปอร เซ็นตของ
เสียจะต องลดลงอยางนอ ย 50% การดําเนิน งานวิจัยผูวิจัย ทํ า
การปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารทํ า งานในขั้ น ตอนการเย็ บ ผลจากการ
ดํา เนิ นการวิจั ยไมพ บเปอร เซ็นตของเสีย เหลื อในกระบวนการ
ผลิต (Zero Defect) มากกวาเปาหมายและวัตถุประสงคที่วางไว
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บทคัดยอ

งานวิจัยนี้นําเสนอวิธีการระบุตัวตนโคนมพันธุโฮลสไตนโดยใชภาพถายขณะที่โคแสดงอาการเปนสัด ดวยการถูกปน
ทับ (Mating Behavior) จากโคตัวอื่นๆ ในฝูง จํานวน 10 ตัว ถายภาพดวยกลองดิจิต อล โหมดภาพสี RGB นามสกุล JPG
ขนาดมิติ (Dimension) 600x400 พิกเซล ความละเอียด 72 pixel/inch ทําการลบพื้นหลังออกจากภาพ จะไดภาพเดี่ยว
ตนแบบ สรางภาพทดสอบ (Test set) ขนาดมิติ 1000x1000 พิกเซล โดยมีภาพเดี่ยวตนแบบทั้ง 10 ภาพที่ผานการลดขนาด
รวมอยูดว ย จากนั้น สรางภาพเปาหมาย (Target Image) โดยตัดภาพบางสวน (crop) ตั้งแต กลางลํา ตัวไปจนท ายสุด ของ
สะโพก เพื่อจําลองใหเสมือนโคถูกปนทับ ดวยโคตัวอื่นๆ ในฝูงขณะที่โคแสดงอาการเปนสัด ทําการสกัด คุณลักษณะภาพดวย
เทคนิค Scale Invariant Feature Transform (SIFT) ทําการจับคูภาพทดสอบและภาพเปาหมายที่มีคุณลักษณะหรือจุดสนใจ
ตรงกั น พบว ามี ความถู ก ต อ งทั้ ง ความถู กต อ งรายตั ว และความถู กต องรวม 100% ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากเทคนิ ค SIFT จะสกั ด
คุณลักษณะเดนที่ไมขึ้นกับขนาด ทิศทาง ตําแหนง มุมการมอง แสงสวาง เงา ของวัต ถุในภาพ แสดงใหเห็นวาสามารถนําไป
พัฒนาเปนปญญาประดิษฐสําหรับ ฟารมโคนมอัจฉริยะ (Smart Farmer) ตอไปได ซึ่งจะชวยลดการทํางานของผูป ฏิบัติงาน
เพิ่มประสิทธิภาพและความแมนยํา ลดคาเสียโอกาสและคาใชจายอื่นๆ ที่จะตามมาอีกดวย
คําสําคัญ : การระบุตัวตน, โคนมพันธุโฮลสไตน, การประมวลผลภาพ, อาการเปนสัด, SIFT

Abstract
This research presents a method for identification of Holstein Friesian dairy cows using
photographs, while cows show signs of being disproportionate by being climbed from other cows in 10
herds. Digital Image Mode, RGB color, JPG extension 600x400 pixels, 72 pixel / inch resolution. Removes
the background from the image. Will get a single prototype image. Create a test set of 1000x1000 pixels,
including 10 original single images that have been reduced in size as well. Next, create a target image by
cropping from the center of the body to the bottom of the hips. To simulate as though a cow has been
climbed with another cow in the herd while cows show a sparse. Image feature extraction with Scale
Invariant Feature Transform (SIFT) technique. Matching the test image and target image with the same
feature or keypoints. It was found that the accuracy of both individual accuracy and total accuracy of
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100%. This is because the SIFT technique will extract the outstanding features that independent of the
size, direction, position, viewing angle, and shadow of objects in the image. Show that it can be further
developed into artificial intelligence for the Smart Farmer which will reduce the work of the workers.
increase efficiency and accuracy. Reduce opportunity costs and other expenses that will follow as well.
Keywords : Identification, Holstein Dairy Cows, Image Processing, Mating Behavior, SIFT

1. บทนํา

มอง แสงสว า ง เงา ซึ่ ง จะทํ า ให ส ามารถนํ า มาใช ใ นการ
เปรียบเทียบจุดเดนในรูป อื่นๆ ไดงายและถูกตองแมนยํามาก
ยิ่ งขึ้ น[10] โดยทั่ วไปแล ว จุ ด สนใจของภาพจะหมายถึ งจุ ด
พิ ก เซลในภาพที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเชิ ง สองมิ ติ (TwoDimensional) ของระดับ ความสวาง (Pixel Intensity) รอบๆ
จุดสนใจนั้นๆ ในการวิเคราะหภาพดวยขั้นตอนวิธี SIFT เพื่อหา
จุดสนใจของภาพ จะใชหลักการในการทําซ้ําจนวนรอบ เพื่อหา
จุดสนใจของภาพในแตละรอบ โดยจํานวนจุดสนใจของภาพจะ
มีจํานวนและตําแหนงที่เปลี่ยนไป
การใช SIFT สกัดคุณลักษณะภาพถายจมูกโคเนื้อเพื่อระบุ
ตัวตนพบว ามี คาความแม นยําสูงถึง 98.33% [11] แต ตอง
ถายภาพระยะใกลจึงจะมองเห็นลายจมูกไดชัดเจน

เทคโนโลยี การประมวลผลภาพ (Image Processing)
รวมถึ งเทคโนโลยี คอมพิ วเตอร วิ ทั ศน (Computer Vision)
หรื อ การมองเห็ นของเครื่ องจั กรได เ ข า มามี บ ทบาทในการ
ทํางานต างๆ แทนมนุษ ย [1-4] รวมไปถึงดานการตรวจจั บ
อาวุธสงครามและความมั่นคงของประเทศ[5] เนื่ องจากการ
ทํางานของมนุษยนั้น มีขอจํากัดทางรางกายอยูหลายประการ
เช น งานที่ ตองทํ าซ้ํ าๆ เป นระยะเวลานานนั้ นสมรรถภาพ
รางกายของมนุษยอาจลดลง เมื่อยลา หรือขาดสมาธิ จนทําให
การปฏิบัติงานผิดพลาดได สําหรับงานที่ตองใชดุลพินิจในการ
ตรวจสอบหรื อตั ด สิ นใจนั้ นแตละบุ คคลอาจมีมาตรฐานการ
ตัดสินใจที่ แตกตางกั น งานที่ต องใชความเร็วหรืองานมีความ
เสี่ ยงสู ง รวมถึ งการทํ างานร วมกั บ เครื่ องจั กรต างๆ มี ความ
เสี่ ย งด า นความปลอดภั ย ดั ง นั้ น การนํ า เทคโนโลยี ก าร
ประมวลผลภาพหรื อเทคโนโลยี คอมพิ ว เตอร วิ ทั ศน เ ข ามา
ปฏิ บ ัติ งานแทนมนุ ษยเป นวิธีที่ ไดรั บ ความนิ ยม เนื่ องจากมี
ประสิท ธิ ภาพ แม นยํ า รวดเร็ ว และยั งช วยลดแรงงานของ
มนุษยอีกดวย
โคนมจะใหผลผลิตน้ํานมไดตองมีอาการเปนสัด (Oestrus)
คือช วงเวลาที่ สัตว เพศเมียยอมรับการผสมพันธุจากเพศผู มี
การตกไข เมื่อไดรับ การผสมพันธุแลวจึงตั้งทองและคลอดลูก
อาการเป นสั ด ของโคนมได แ ก ยื น นิ่ ง และยอมให ป นทั บ
(Mating Behavior) เพื่อผสมพันธุจากเพศผู อวัยวะเพศบวม
แดง มี เมื อกไหล รองเสี ยงดั ง กระวนกระวาย [6-7] เวลาที่
เหมาะสมในการผสมพั น ธุ โค คื อ หลั ง จากโคยื นนิ่ ง 12-18
ชั่วโมง[8-9] การสังเกตอาการเปนสัด เปนหั วใจของการผสม
พันธุโคและเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหยืดระยะการใหลูกของโค
ออกไป ดังนั้นจึงตองเพิ่มความเขมงวดในการสังเกตพฤติกรรม
โคใหมากขึ้น และบันทึกชื่อ/เบอรโค วัน เวลา ที่แสดงอาการ
เปนสัด เพื่อวางแผนทําการผสมพันธุใหเหมาะสมกับ ชวงเวลา
ที่ไขตก
Scale Invariant Feature Transform (SIFT) เปนขั้นตอน
วิ ธี ห นึ่ ง ในคอมพิ ว เตอร วิ ทั ศน สํ า หรั บ คํ า นวณหาจุ ด สนใจ
(Keypoints) ในรูปภาพหนึ่งๆ และคํานวณหาคุณลักษณะของ
จุดสนใจหนึ่งๆ ที่หาได ขั้นตอน วิธี SIFT คือการเอาจุดสนใจใน
รูปที่ไมขึ้นอยูกับ สเกล การกําหนดทิศทาง ตําแหน ง มุ มการ

รูปที่ 1 หลักการของเทคนิค SIFT [10]
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเทคนิคการระบุตัวตน
ภาพถายโคนมขณะที่โคแสดงอาการเปนสัด ดวยการถูกปน
ทับ ดวยเทคนิ ค SIFT เพื่ อนําองคความรูมาพัฒนาตอยอด
สําหรับ เทคโนโลยีคอมพิ วเตอร วิทัศน และปญ ญาประดิษ ฐ
ซึ่ ง จะช ว ยเพิ่ ม ป ระ สิ ท ธิ ภ า พ การต รวจสั ด (Oestrus
detection) ทราบเวลาที่โคเปนสัดที่แนนอน เพื่อวางแผนทํา
การผสมพั น ธุใ ห เหมาะสมกั บ ชว งเวลาที่ ไข ต ก ทํ าให โคตั้ ง
ทองและคลอดลูกไดในลําดับตอไป
ในบทความนี้ผูวิจัยไดแบงประเด็นและจัด ลําดับ ในการ
นํ าเสนอไว ดั ง นี้ หั ว ข อ ที่ 2 จะนํ า เสนอขอบเขตการวิ จั ย
หัวขอที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย หัวขอที่ 4 ผลการวิจัย หัวขอที่
5 อภิป รายผลการวิจัย และสรุป และขอเสนอแนะปนหัวขอ
สุดทาย

2. ขอบเขตการวิจัย
2.1 ขอบเขตประชาการและกลุมตัวอยาง
ประชาการในการศึ กษาครั้ง นี้คือ โคนมพั นธุ โฮลสไตน
โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 10 ตัว
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2.2 ขอบเขตเนื้อหา
เป น การประมวลผลภาพถ า ยโคนมพั น ธุ โ ฮลสไตน
จํานวน 10 ตัว โดยการจําลองภาพพฤติกรรมโคขณะที่โ ค
แสดงอาการเป นสั ดด วยการถู กปนทั บ ( Mating Behavior)
จากโคตัวอื่นๆ ในคอกเดียวกัน ทําการถายภาพโคในเวลา
กลางวัน

พบวามีความถูกตองทั้งความถูกตองรายตัวและความถูกตอง
รวม 100% ดังตารางที่ 1 และรูปที่ 3
Preprocessing image
Input image
Remove background from image

3. วิธีดําเนินการวิจัย
วิธี ดํ าเนิ นการวิ จั ยนี้ สามารถแบ ง ออกเป น 3 ขั้ นตอน
ดังนี้ การเตรี ยมขอมูลการทดลอง (Preprocessing) การ
สกั ด คุ ณ ลั กษณะ (Feature Extraction) และการจั บ คู
(Matching) ดังรูปที่ 2
การเตรี ย มข อ มู ล การทดลอง ถ า ยภาพโคนมพั น ธุ
โฮลสไตน ดานขาง (Side View) จํานวน 10 ตัว ดวยกลอง
ถายรูป ดิจิตอล โหมดภาพสี RGB นามสกุล JPG ขนาดมิติ
(dimension) 600x400 พิ ก เซล ความละ เอี ย ด 72
pixel/inch ทําการลบพื้นหลังออกจากภาพ จะไดภาพเดี่ยว
ต น แบบ สร า งภาพ ทดสอบ (Test set) ขนาดมิ ติ
1000x1000 พิกเซล โดยมีภาพเดี่ยวตนแบบทั้ง 10 ภาพที่
ผานการลดขนาดรวมอยู ด วย จากนั้น สรา งภาพเป า หมาย
โดยนํ า ภาพโคอี ก ตั ว มาซ อ นทั บ ตั้ ง แต ก ลางลํ า ตั ว ไปจน
ทายสุดของสะโพก เพื่อจําลองใหเ สมือนโคถูกปนทับ ดวยโค
ตัวอื่นๆ ในฝูงขณะที่โคแสดงอาการเปนสัด
การสกัดคุ ณลักษณะ ทํา การสกัด คุณลั กษณะของภาพ
โดยวิธี SIFT
การจั บ คู ภ าพ ทํ า การจั บ คู ภ าพท ดสอบและภาพ
เปาหมายที่มีคุณลักษณะ (จุดสนใจ) ตรงกัน
การวิเ คราะห ขอมู ล ประเมินผลความถู กตอ งของการ
การระบุตัวตนภาพถายโคนมขณะแสดงอาการเปนสัดดวย
การถูกปนทับ ดวยเทคนิค SIFT โดยคํานวณคารอยละความ
ถู กต องในการจั บ คู ภาพโคแต ล ะตั ว และค า ร อ ยละความ
ถูกตองในการจับคูภาพโคโดยรวมทั้ง 10 ตัว ดังสมการ

Resize image
Test set

Mating Behavior
Feature Extraction with SIFT
Scale-space extrema detection

% ความถูกตองรายตัว (% accuracy rate for each head)


จํานวนครั้งที่ใหผลลัพธถูกตองของโคตัวนั้นๆ
x 100
จํานวนครั้งที่ทดสอบของโคตัวนั้นๆ

Keypoints localization

(1)

Orientation assignment

% ความถูกตองรวม (% total accuracy)


จํานวนครั้งที่ใหผลลัพธถูกตองของโคทั้งหมด
x 100
จํานวนครั้งที่ทดสอบขอ งโคทั้งหมด

Target image

(2)

Keypoints descriptor

4. ผลการวิจัย
จากการทดลองการระบุตัวตนโคนมพันธุโฮลสไตนโดยใช
ภาพถายขณะโคแสดงอาการเปนสัดดวยการถูกปนทับจากโค
ตั วอื่ น ๆ ในฝู ง ทํ า การสกั ด คุ ณ ลั ก ษณะด ว ยเทคนิ ค SIFT

Matching image

รูปที่ 2 กระบวนการวิจัย
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความถูกตองของการระบุตัวตน
ภาพถายโคนมพันธุ โฮลสไตน ขณะแสดงอาการเปนสัดดวย
การถูกปนทับ ดวยเทคนิค SIFT
NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
total

Cow ID
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

จากผลการท ดลองรู ป ที่ 3 จะเห็ น ได ว า การจั บ คู
คุณลักษณะหรือจุดสนใจมีความถูกตอง 100% แมวาภาพ
เปาหมายจะถูกบดบังหรือถูกตัดไปเกือบครึ่งภาพก็ตาม

% Accuracy Rate
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

5. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการทดลองการระบุตั วตนโคนมพั นธุ โฮลสไตน
โดยใชภาพถายขณะโคแสดงอาการเปนสัดดวยการถูกปนทับ
จากโคตั ว อื่ นๆ ในฝู ง ทํา การสกั ด คุ ณลั กษณะด ว ยเทคนิ ค
SIFT พบวามีความถูกตองทั้งความถูกตองรายตัวและความ
ถูกตองรวม 100%
ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากเทคนิ ค SIFT ใช ห ลั ก การคํ า นวณหา
คุณลักษณะของจุดสนใจหนึ่งๆ โดยใชวิธีการเบลอ (Blur)
ภาพดวยฟงกชันเกาสเซียน (Gaussian Function) ไปในแต
ละรอบ (Octave) ซึ่งในแตละรอบก็จะมีรูป หลายๆ ระดับ
การ blur ซึ่งมีขนาดรูปที่เทากันโดยที่แตละระดับ การ blur
จะ blur จากระดับ ปกติแลวคอยๆ เพิ่ม scale parameter
ซึ่งจะมีผลทําใหภาพ blur มากยิ่งขึ้น แลวทําซ้ําในรอบตอไป
เรื่อยๆ โดยรอบตอไปก็จะมี ขนาดของรูป เปน ครึ่งหนึ่งของ
รอบเดิม จึงไมขึ้นอยูกับ สเกล การกําหนดทิศทาง ตําแหนง
มุมการมอง แสงสวาง เงา[5], [10], [12-13] ซึ่งจะทําให
สามารถนํามาใชในการเปรียบเทียบจุดเดนในรูปอื่นๆ ไดงาย
และถูกตองแมนยํามากยิ่งขึ้น
แสดงใหเ ห็ น ว า การสกั ด คุ ณ ลั กษณะภาพด ว ยเทคนิ ค
SIFT มีความเหมาะสมกับภาพถายโคนมพันธุโฮลสไตนขณะ
แสดงอาการเปนสัดดวยการถูกปทับจากโคตัวอื่นๆ ในฝูง ซึ่ง
เหมาะสมอยางยิ่ง ที่จะนําไปพัฒ นาเปนระบบระบุตัวตนโค
นมขณะที่โคแสดงอาการเปนสัด ทั้งนี้เปนการยากที่จะระบุ
ตัวตนโคนมขณะที่โ คถูกปนทับ จากโคตัวอื่นๆ ในฝูง เพราะ
ภาพของตัวโคนั้นไดถูกปดทั้บ หรือตัด ไปเกือบครึ่งลําตัว ซึ่ง
ทํา ให คุณ ลักษณะเดนหรื อจุ ดสนใจของภาพลดน อ ยลงไป
ด ว ย ทั้ ง นี้ เ พื่ อ นํ าผลทั้ ง การระบุ ตั ว ตนและการตรวจจั บ
อาการเปนสัดของโคนมไปพัฒนาเปนระบบปญ ญาประดิษฐ
สําหรับ ฟารมโคนมอัจฉริยะ (Smart Farmer) เพื่อใหทํางาน
แทนมนุษยตอไป

6. สรุปและขอเสนอแนะ
การสกั ด คุ ณ ลั กษณ ะข องภาพ ด วย เ ท คนิ ค SIFT
เหมาะสมสําหรับนําไปประมวลผลภาพเพื่อระบุตัวตนโคนม
ขณะที่โคแสดงอาการเปน สัด หรือถู กปน ทับ จากโคตัวอื่น ๆ
ในฝู ง ซึ่ ง ภาพจะถู กบดบัง หรือ ถู ก ตั ด ภาพไปบางส ว น ซึ่ ง
เหมาะสมอยางยิ่ง ที่จะนําไปพัฒ นาเปนระบบระบุตัวตนโค
นมรวมกับ การตรวจจับพฤติกรรมการเปนสัดของโคนม ทั้งนี้
เปนการยากที่จะระบุตัวตนโคนมขณะที่โคถูกปนทับ จากโค
ตัวอื่นๆ ในฝูง เพราะภาพของตัวโคนั้นไดถูกปดทั้บ หรือตัด

รูปที่ 3 ตัวอยางผลการประเมินความถูกตองของการระบุ
ตัวตนภาพถายโคนมพันธุโฮลสไตนขณะแสดงอาการเปนสัด
ดวยการถูกปนทับดวยเทคนิค SIFT (บน) โคเบอร D และ
(ลาง) โคเบอร I
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ไปเกือบครึ่งลําตัว ซึ่งทําใหคุณลักษณะเดนหรือจุด สนใจของ
ภาพลดน อยลงไปด ว ย ทั้ง นี้ เ พื่ อ นํ า ไปพั ฒ นาเป นระบบ
ป ญ ญาประดิ ษ ฐ สํ า หรั บ ฟ าร ม โคนมอั จ ฉริ ย ะ ( Smart
Farmer) ตอไป ซึ่ง อาจชว ยลดการทํา งานของผูป ฏิ บัติงาน
เพิ่ มประสิท ธิภาพและความแม นยํ า ลดค าเสีย โอกาสและ
คาใชจายอื่นๆ ที่จะตามมาอีกดวย
ขอเสนอแนะสําหรับการตอยอดงานวิจัย ควรทําการวิจัย
ต อยอดโดยใชภ าพเคลื่ อ นไหว (Video) เพื่อ ใหเ หมาะสม
กับสถาการณจริง

[7]

[8]
[9]
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บทคัดยอ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ พั ฒ นาระบบ เฝ า ระวั ง การเข า ใช ง านห อ งป ฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เต อร ผ า น
แอปพลิเ คชั นไลน ระบบสามารถเชื่อมต อ ใช งานส วนต อประสานโปรแกรมประยุ กต ของไลน เ พื่อแจ งเตือ นดว ยการสง ทั้ ง
ขอความและภาพของหองในขณะมีผูเขาใชงานไปยังสมารทโฟนของผูดูแลหองปฏิบ ัติการคอมพิวเตอร โดยติดตั้งและทดสอบ
ใชงาน ณ หองปฏิบ ัติการคอมพิวเตอร 1202 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ระบบแบงเปน 2 สวน คือ ระบบตรวจจับ ความ
เคลื่อนไหวและระบบตรวจจับภาพ ในสวนแรกเซนเซอรตรวจจับ ความเคลื่อนไหวทํางานรวมกับโหนดเอ็มซียู ESP8266 ในชวง
เวลาเรียนปกติ 9.00 ถึง 17.00 น. โดยรับคาจากเซนเซอรแลวสงขอความแจงเตือนไปยังแอปพลิเคชันไลน สวนที่ 2 ทํางาน
ชวงเวลาหลัง เลิกเรีย น 17.00 ถึง 9.00 น. ประกอบดวยเซนเซอร ต รวจจับ ความเคลื่อนไหว กล องถ ายภาพ และบอร ด
ราสเบอรรี่พายซึ่งทําหนาที่เปนเซิรฟเวอรในการรับ คาจากเซนเซอรแลวสั่งงานใหกลองถายภาพ พรอมสงขอความและภาพ
แจงเตือนไปยังแอปพลิเคชันไลน ผูวิจัยไดทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบดังนี้ การทดสอบการทํางานของระบบ
ตรวจจับความเคลื่อนไหวผลการทํางานถูกตองรอยละ 90.00 การทดสอบการทํางานของระบบตรวจจับ ภาพผลการทํางาน
ถูกตองรอยละ 93.33 และการทดสอบระบบตรวจจับ ภาพและสงภาพหองเรียนตามกําหนดเวลาแบบอัต โนมัติระบบทํางาน
ถูกตองคิดเปนรอยละ 100
คําสําคัญ : ไมโครคอนโทรลเลอร, ระบบเฝาระวัง, แจงเตือนผานไลน

Abstract
This research aimed to develop Computer Laboratory Access Monitoring Systems via Line
Application. The system used Line API for sending Line notifications both texts and images of a computer
room when detecting someone’s access to administrator’s smartphone. The system was installed and
tested at computer laboratory room 1202 at Department of Computer Engineering. The system was
composed of 2 main parts; a motion detecting system and an image detecting system. For the first part, a
motion sensor was operated with a Node MCU ESP8266 during normal class hours from 9.00 to 17.00 by
receiving data from the motion sensor and sent a notification message with Line notify when someone
accessing the room. The second part was operated after class ended during 17.00 to 9.00. It was composed
of a motion detecting system, a camera, and a Raspberry Pi Board which worked as a server receiving data
from the motion sensor, operated the camera, and sent a Line notification message to an administrator’s
smartphone. The researchers had tested the system performance as follows; testing of the operation of the
motion detecting system was correct 90.00%, testing of the image detecting system was correct 93.33%, and
testing of the image detecting system and classroom image sending system with automatic timing system
was correct 100%.
Keyword: microcontroller systems, surveillance, Line notify.
107

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 (ITECH CON 2019)
1. บทนํา

3. ขอบเขตการวิจัย

การสื่อสารในยุคที่สื่อสังคมออนไลนหรือโซเชียลมีเดียเปนที่
นิ ย มและอํ า นวยความสะดวกรวดเร็ ว ในการเผยแพร ข อ มู ล
ขาวสาร ทําใหลดระยะทางการเชื่อมตอระหวางผูคนในสังคมให
ไดรับ และสงข อมูลอยางรวดเร็ว แอปพลิเ คชันไลนถือวา เปน ที่
นิยมอยางมากมีการใชป ระโยชนในการติด ตอระหวางบุคคลโดย
สามารถสงทั้งขอความโตตอบ ภาพ และเสียง และรวมไปถึงการ
บริการของการแจงเตือนไลนหรือ LINE Notify ที่สามารถนํามา
ประยุกตใชงานโดยการเชื่อมตอผาน Line API [3] สรางเปน
ระบบแจงเตือนขอความแบบอัตโนมัติได
ในสวนของหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของสาขาวิศ วกรรม
คอมพิ ว เตอร คณะเท คโนโลยี ก ารเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและหองปฏิบัติการ
อื่น ๆ ที่ มี อุ ป กรณ ค อมพิ ว เตอร ติ ด ตั้ ง อยู จํ า นวนมากกว า 50
เครื่อง รวมไปจนถึงชุดฝกปฏิบัติการตางๆสําหรับ ใหนักศึกษาได
ใชใ นการเรี ยนการสอนทั้ ง ในคาบเรี ย นและยั ง เป ด โอกาสให
นักศึกษาเขามาใชเ พื่อฝกปฏิบัติการ ศึกษาและคนควาเพิ่มเติม
นอกเหนื อ จากเวลาเรี ย นในคาบเรี ยน ซึ่ ง ระบบงานเดิม คื อ
นั ก ศึ ก ษาต อ งเข า มาขออนุ ญ าตนํ า กุ ญ แจไปเป ด ใช ง านห อ ง
คอมพิวเตอรในกรณีนอกเหนือเวลาเรียน และบอยครั้งเกิดความ
ไมเปนระเบียบเรียบรอยเชน การลืมปด ไฟฟา อีกทั้งไมสามารถ
ติด ตามผูขอเขาใชหองไดวาเป นนักศึ กษาคนใดเขาไปใชง านใน
ระหวางเวลานั้นได ทําใหอาจารยผูดูแลหองไมสามารถตรวจสอบ
ไดทั่วถึง
จากปญ หาการติด ตามสถานะการเขาใชงานหองปฏิบัติการ
คอมพิว เตอร ผูวิ จัยมีแนวคิ ด ที่ นําการใชงานแอปพลิ เคชัน ไลน
และบริการของ LINE Notify มาพัฒนาระบบเฝาระวังการเขาใช
งานหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรผานแอปพลิเคชันไลนป ระกอบ
ไปด ว ยชุ ด ไมโครคอนโทรลเลอร บอร ด ราสเบอร รี่ พ าย การ
เชื่ อมต อ ระหว างสรรพสิ่ ง กั บ ชุ ด เซ็น เซอร ต รวจจั บ เคลื่ อนไหว
กล องตรวจจับ ภาพ และชุด อุป กรณอิ เล็ กทรอนิ กสที่เ กี่ยวข อง
ประยุก ตใ ชรว มกั บ การพั ฒนาโปรแกรมการแจง เตื อนทางไลน
(LINE Notify) ซึ่ง ระบบจะตรวจจับ ภาพและแจ งเตือนแบบ
อัต โนมัติ บ นแอปพลิเคชันไลนนี้ สามารถสง ภาพขณะมีผูเขาใช
ห อ งและข อ ค วามแจ ง เตื อ นไป ยั ง ผู ดู แ ลห อ งป ฏิ บั ติ ก าร
คอมพิวเตอร ทําใหสามารถติ ดตามและตรวจสอบภาพบุคคลผู
เขาใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรไดทันที

3.1 ขอบเขตของดานพื้นที่
การติด ตั้งระบบชุด อุ ป กรณแ ละทดสอบการใชงานกับ หอง
ปฏิบ ัติการคอมพิวเตอร 1202 ของสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีอุต สาหกรรม 1 มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏ
เพชรบูรณ
3.2 ขอบเขตการทํางานของระบบ
3.2.1 ระบบสามารถตรวจจับ ภาพเมื่อมีการเปด เขาใชงาน
หองปฏิบ ัติการคอมพิวเตอรไดในระยะ1-3 เมตร
3.2.2 ระบบสามารถสงภาพเพื่อแจงเตือนไปยังแอปพลิเ ค
ชันไลนดวยบริการของ Line Notify
3.2.3 สามารถสั่ ง งานให ระบบตรวจจั บ ภาพ และส ง ภาพ
หองปฏิบ ัติการคอมพิวเตอรตามกําหนดเวลาไดแบบอัตโนมัติ
3.3 ขอบเขตดานการเก็บรวบรวมขอมูล
3.3.1 ทดสอบการทํางานของระบบตรวจจับ ภาพเมื่อมีการ
เปดเขาใชงานหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรไดในระยะ 1-3 เมตร
3.3.2 ทดสอบความถูกตองของการสงภาพเพื่อแจงเตือนไป
ยังแอปพลิเคชันไลนดวยบริการของ Line Notify
3.3.2 ทดสอบการสั่งงานใหระบบตรวจจับ ภาพและสงภาพ
หองปฏิบ ัติการคอมพิวเตอรตามกําหนดเวลาไดแบบอัตโนมัติ

4. วัสดุ อุปกรณและวิธีการวิจัย
4.1 การออกแบบการทํางานของระบบ
การออกแบบการทํางานของระบบเฝาระวัง การเข าใช งาน
หองปฏิบ ัติการคอมพิวเตอรผานแอปพลิเคชันไลน ประกอบดวย
2 สวน โดยสวนแรกคือ ชุดไมโครคอนโทรลเลอรโหนดเอ็มซี ยู
ESP8266 เชื่อมตอรับคาจากเซนเซอรตรวจจับ ความเคลื่อนไหว
ในระยะ 1-3 เมตร ไดออกแบบให ทํา งานในช วงเวลากลางวั น
โดยเริ่มทํางานตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. เมื่อพบความ
เคลื่อนไหวระบบจะสง เฉพาะขอ ความแจง เตื อนไปยั งไลน ของ
ผูดูแลหองคอมพิวเตอรผานบริการของ Line Notify ในเวลา
เรียนปกตินี้ใหสงเฉพาะขอความแจงเตือนเพื่อใหรับ รูถึงการเขา
ใชงานหองคอมพิวเตอร สวนที่ 2 ใชชุด บอรดราสเบอรรี่พาย
เชื่อมต อกั บ กลอ งและเซนเซอรต รวจจั บ ความเคลื่ อนไหว เพื่ อ
ตรวจจับภาพโดยราสเบอรรี่พายทําหนาที่เปนเครื่องเซิรฟเวอรใน
การประมวลผลและสั่ ง งานให กล อ งถ า ยภาพ พร อ มจั ด เก็ บ
ขอมูลภาพ ทํางานในชวงเวลาหลังเลิกเรียนตั้งแตเวลา 17.00 ถึง
09.00 น. ตรวจจับความเคลื่อนไหวในระยะ 1-3 เมตรสั่งงานให
กลองถายภาพ และสงขอความแจงเตือนพรอมสงภาพไปยังไลน
ของผูดูแลหองคอมพิว เตอร และสามารถตั้งคาใหระบบทํางาน
แบบอัตโนมัติโดยใหสงทั้งภาพและขอความตามเวลาที่ตองการ
การออกแบบระบบแสดงดังรูป ที่ 1 และขั้นตอนการทํางานของ
ระบบแสดงผังงานในรูป ที่ 2

2. วัตถุประสงคหลักของโครงการวิจัย
2.1 เพื่ อ พั ฒ นาระบบเฝ า ระวั งการเข า ใช ง านห อ งปฏิ บ ั ติ การ
คอมพิวเตอรแจงเตือนผานแอปพลิเคชันไลน
2.2 เพื่ อ ทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของระบบระวั ง การเข าใช ง าน
หองปฏิบ ัติการคอมพิวเตอรแจงเตือนผานแอปพลิเคชันไลน
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มายังบอรด ESP8266 สวนที่ 2 ประกอบดวยอุป กรณแสดงดัง
รูปที่ 4 ชุดบอรดราสเบอรรี่พายเชื่อมตอกับกลองPi camera v2
สําหรับ จับ ภาพผ านซ็อ กเกตกล องและต อปุ มกด ใช สํา หรั บ กด
หยุด การทํางานของกลอง ทั้งสองชุด อุป กรณเ ชื่อมตอสัญ ญาณ
อินเทอร เน็ตผา นไวไฟเพื่อใหส งขอความผาน line notify ได
การติดตั้งชุดราสเบอรรี่พายติดตั้งบริเ วณหนาหอง ปรับ มุมมอง
กลองใหสามารถจับ ภาพบริเวณประตูไดชัด เจน สวนชุด บอร ด
โหนดเอ็ มซียู ESP8266 ติ ด ตั้ งไว บ ริ เ วณหลั ง ห อ งซึ่ ง มี ระยะ
ครอบคลุมการทดสอบจากหลังหองถึงประตูทางเขาหอง
รูปที่ 1 การออกแบบการทํางานระบบเฝาระวังการเขาใช
งานหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรผานแอปพลิเคชันไลน

รูปที่ 3 สวนประกอบของระบบตรวจจับ ความเคลื่อนไหว

รูปที่ 4 สวนประกอบของระบบตรวจจับภาพ

5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการพัฒนาระบบเฝาระวังการเขาใชงานหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรผานแอปพลิเคชันไลน
บอรดไมโครคอนโทรลเลอรและเซนเซอรไดถูกบรรจุลงกลอง
ตูอุป กรณกันน้ํา เชื่อมตอวงจรและอุป กรณที่เ กี่ยวของ สามารถ
นําไปติดตั้งยังหองที่ตองการใชงานโดยงาย บริเวณดานขางมีชอง
สามารถเชื่อ มตอสายสงข อมูล สาย HDMI สําหรับ ต อจอภาพ
รวมทั้งเมาสและคียบอรดไดแสดงดังรูปที่ 5

รูปที่ 2 ผังงานของระบบ
4.2 การออกแบบการเชื่อมตอวงจร
การเชื่อมตอวงจรของระบบการทํางานประกอบดวย 2 สวน
โดยสวนที่ 1 แสดงดังรูป ที่ 3 ประกอบดวยชุดบอรดโหนดเอ็มซียู
ESP8266 เชื่อมตอกับ เซนเซอรต รวจจับ ความเคลื่อนไหว HCSR502 รับ คาความเคลื่อนไหวส งออกที่ ขาเอาตเ ปนอิ นพุตเข า
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รู ป แบบการส ง ข อความแจ ง เตื อ นประกอบด ว ยข อ ความ
“Mon-RM1202-Motion Alert!! Detect people in ROOM
1202 Time:: <วันที่ เดือน ป เวลา>”
5.2.3 การทดสอบระบบตรวจจับภาพและสงภาพหองเรียนตาม
กําหนดเวลาแบบอัตโนมัติ
ผลการทดสอบการทํ างานระบบตรวจจับ ภาพและส ง ภาพ
หองเรียนตามกําหนดเวลาแบบอัต โนมัติ ในเวลา 06.00 น. และ
23.00 น. โดยทดสอบ 5 วัน ทํางานวันละ 2 ครั้ง รวมทดสอบ
10 ครั้ง ผลการทดสอบการทํางานถูกตอง โดยระบบสามารถสง
ขอความแจงเตือนและภาพ ไดถูกตองจํานวน 10 ครั้ง จากการ
ทดสอบทั้งหมด 10 ครั้ง คิดเปนรอยละ 100 โดยการสงขอความ
ใชรูปแบบเดียวกับระบบตรวจจับภาพ

รูปที่ 5 ชุดอุปกรณของระบบ
5.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบ
5.2.1 การท ดสอบ การทํ า งานของระบบ ต รวจจั บ ความ
เคลื่อนไหว
ผลการทดสอบการทํ า งานในช วงเวลา 9.00-17.00 น.
ระยะทดสอบ 3 ระยะคือ 1, 2 และ 3 เมตร ทดสอบระยะละ 10
ครั้ ง โดยทดสอบทั้ ง มี การเข า ใช ง านและไม มีก ารเข า ใช ง าน
หองปฏิบัติ การคอมพิ วเตอร เมื่อมี การเขา ใชงานหอ งระบบจะ
ตรวจพบและสงข อความแจงเตือนไปยั งแอปพลิ เคชั นไลนของ
ผูดูแลหอง ผลการทดสอบการทํางานถูกตองจํานวน 27 ครั้งจาก
การทดสอบ 30 ครั้ง คิด เปนรอยละ 90.00 ความผิด พลาดของ
การทํางานที่ระยะทดสอบ 3 เมตร ไมสงขอความ 3 ครั้ง ผลการ
ทดสอบแสดงดังภาพที่ 6
รู ป แบบการส ง ข อ ความแจง เตื อนประกอบด ว ยข อ ความ
“Monitor[9.00-17.00] :: มีผูเขาใชงานหอง1202 <วัน เดือน
วันที่ เวลา ป>”

รูปที่ 7 เหตุการณทดสอบมีบ ุคคลเขาใชงานหองคอมพิวเตอร

รูปที่ 6 การสงขอความแจงเตือนไปยังแอปพลิเคชันไลนจาก
ระบบตรวจจับ ความเคลื่อนไหว
5.2.2 การทดสอบการทํางานของระบบตรวจจับ ภาพ
ผลการทดสอบการทํางานในชวงเวลา 17.00 น.- 9.00 น.
ทดสอบ 3 ระยะคือ 1, 2 และ 3 เมตร ระยะละ10 ครั้ง โดย
ทดสอบทั้งมีการเขาใชงานและไมมีการเขาใชงานหองปฏิบัติการ
คอมพิว เตอร เมื่อมีการเขา ใช งานห องปฏิบ ัติก ารคอมพิ วเตอร
ระบบจะตรวจพบและสงขอความแจงเตือนพรอมภาพไปยังแอป
พลิเ คชัน ไลน ของผูดู แลห อง ผลการทดสอบการทํ างานถูก ตอง
จํานวน 28 ครั้งจากการทดสอบ 30 ครั้ง คิดเปนรอยละ 93.33
ความผิ ด พลาดของการทํ างานที่ ระยะทดสอบ 3 เมตร รู ป ที่
ตรวจจับไดไมชัดเจน 2 ครั้ง ผลการทดสอบแสดงดังรูป ที่ 7 ถึง 8

รูปที่ 8 การสงขอความและภาพหองเรียนไปยังแอปพลิเคชัน
ไลนจากระบบตรวจจับภาพ

6. อภิปรายผล
จากผลการทดสอบประสิท ธิภาพของระบบเฝาระวังการเขา
ใชงานหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรผานแอปพลิเคชันไลน ระบบ
สามารถตรวจจับ ภาพและส งภาพหองปฏิ บ ัติ การคอมพิวเตอร
และข อ ความแจ ง เตื อ นไปยั ง แอปพลิ เ คชั น ไลน ข องผู ดู แ ล
หองปฏิ บั ติการคอมพิว เตอร ในช วงเวลาหลัง เลิ กเรี ยน และใน
เวลาเรี ย นปกติ ร ะบบจะส ง เฉพาะข อ ความแจ ง เตื อ นไปยั ง
แอปพลิเคชันไลน ผลการทดสอบดังที่กลาวมาระบบยังมีความ
ผิดพลาดในการสงภาพไมสมบูรณ ซึ่งอาจเกิด จากความไวในการ
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จับภาพของกลองเมื่อผูทดสอบเดินผานกลองเร็วเกินไปทําใหรูป
ที่ได ไมมี ภาพตัว บุค คล หรื อกรณีที่ท ดสอบการสงขอความเกิด
ความผิดพลาดที่ระยะการทดสอบ 3 เมตร อาจเกิดจากการเดิน
ผา นเซนเซอร ใ นการทดสอบเร็ ว เกิ นไปและอี กป จ จั ยหนึ่ ง คื อ
เสถี ย รภาพของระบบเครื อ ข า ยอิ นเทอร เ น็ ต ที่ ใ ช งานในการ
เชื่อมตอ ทั้ง อุป กรณและสมารท โฟนของผูใ ชง าน ทั้ง นี้ผูพั ฒนา
ระบบสามารถปรั บ ค า ของเซ็ น เซอร ใ ห เ หมาะสมกั บ ระยะที่
ตองการใชงานได จากการทดสอบชุดอุปกรณระบบเฝาระวังการ
เข าใช ง านหอ งคอมพิ วเตอร ผ า นแอปพลิ เ คชัน ไลน นี้ มี ผลการ
ทํางานที่ถูกตองมากกวารอยละ 90 สามารถนําไปใชงานไดจริง
ไดทําใหผูดูแ ลหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรไ ดท ราบสถานะการ
เขางานหองไดอยางถูกตองและรวดเร็ว ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัย
เรื่องการรดน้ําแปลงผักชีพรอมการแจงเตือนผานไลนแอปพลิเ ค
ชัน [1] ซึ่งพัฒนาโดย สกุล คํานวนชัย และชม กิ้มปาน (2560)
ผลจากการเก็ บ ข อมู ลการทํ างานของระบบในการสั่ง งาน และ
การแจงเตือนผานทางไลนแอปพลิเคชันจํานวน 20 วันวันละ 3
ครั้ง รวมเปนจํานวน 60 ครั้ง ระบบมีความถูกตองในการทํางาน
คิดเปนรอยละ 96.66 และงานวิจัยเรื่องระบบการแจงเตือนและ
ตอบโตของ ZABBIX ดวยแอปพลิเคชันไลน [2] ไดพัฒนาขึ้นโดย
อธิชาต พัชรภัค (2559) ในการสรางเครื่องมือที่จะชวยแจงเตือน
การใชงานทรัพยากรของเซิรฟเวอร( Server) และแอปพลิเคชัน
(Application) ซึ่ ง ทํ าหน า ที่ ใ นการส ง ข อมู ลไปยัง เจ า หน าที่ ที่
รับผิดชอบเมื่อเกิดขอผิดพลาดเพื่อใหทราบถึงปญ หาที่เกิดขึ้นได
อยางรวดเร็ว เพื่อลดความสูญเสียทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นได

จับภาพเมื่อมีการเขาใชงานหองปฏิบ ัติการคอมพิวเตอร เปนการ
ทํางานของชุดอุป กรณราสเบอรรี่พายซึ่งระบบทํางานในชวงเวลา
17.00 น.ถึง 9.00 น. ทําการทดสอบทั้งหมด 30 ครั้ง โดยเมื่อมี
การเข าใชง านหอ งระบบจะตรวจพบและสง ขอความแจงเตือ น
พรอมภาพไปยั งแอปพลิเ คชั นไลนของผูใ ชงาน ผลการทดสอบ
การทํ างานถู กต อ งคิ ด เป นร อยละ 93.33 การทดสอบระบบ
ตรวจจับภาพและสงภาพตามกําหนดเวลาแบบอัต โนมัติตั้งเวลา
การทํางาน 2 ครั้งคือ 06.00 น. และ 23.00 น. ผลการทดสอบ
ระบบสามารถส ง ข อความแจ ง เตื อนและภาพห อ งปฏิ บ ั ติ ก าร
คอมพิวเตอรไดถูกตองคิดเปนรอยละ 100
ระบบเฝาระวัง การเขา ใชง านห อ งปฏิ บัติก ารคอมพิวเตอร
ผา นแอปพลิ เคชัน ไลน นี้ สามารถส งทั้ ง ภาพและข อ ความแจ ง
เตือนทําใหผูใชงานสามารถติดตามผูใชงานและตรวจสอบสถานะ
ของห อ งคอมพิ ว เตอร อ ย า งรวดเร็ ว ทั้ ง ยัง ช ว ยอํ า นวยความ
สะดวกและลดภาระงานของผูดูแลหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรได
อีกดวย
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การสร า งและพั ฒ นาระบบเฝ า ระวั ง การเข า ใช ง านห อ ง
ปฏิบัติการคอมพิวเตอรผานแอปพลิเคชันไลน สามารถเชื่อมตอ
ใชงาน Line API [3] ใหแจงเตือนทั้งขอความและสงภาพผาน
บริ ก าร Line Notify ไปยั ง โทรศั พ ท ส มาร ทโฟนของผู ดู แล
หอ งปฏิ บั ติก ารคอมพิว เตอร โดยติ ด ตั้ ง และทดสอบใชง านยั ง
หอ งปฏิบั ติการคอมพิ วเตอร 1202 ชั้น 2 สาขาวิชาวิ ศวกรรม
คอมพิ ว เตอร ระบบประกอบด ว ยเซนเซอร ต รวจจั บ ความ
เคลื่อนไหวทํางานรวมกับ บอรดราสเบอรรี่พาย และบอรด Node
MCU ESP8266 การทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบ
เฝ า ระวั ง การเข า ใช ง านห อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร ผ า น
แอปพลิเคชันไลนแบงเปน 3 สวนคือ การทดสอบการทํางานของ
ระบบตรวจจับ ความเคลื่ อนไหวเมื่อมีก ารเขาใชงานห องปฏิบ ัติ
การคอมพิวเตอรเปนการทํางานสวนของชุด บอรด Node MCU
ESP8266 ซึ่งระบบทํางานในชวงเวลา 9.00 ถึง 17.00 น. เมื่อมี
การเขา ใช งานห องปฏิ บ ัติ การคอมพิ วเตอร ระบบจะตรวจพบ
และสงขอความแจงเตือนไปยังแอปพลิเคชันไลนของผูใชงาน ทํา
การทดสอบทั้งหมด 30 ครั้ง ผลการทดสอบการทํางานถูกตอง
คิด เปนรอยละ 90.00 การทดสอบการทํางานของระบบตรวจ
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บทคัดยอ

การวิจัยนี้มีวัตถุป ระสงคเพื่อพยากรณพฤติกรรมผูบริโภคสินคาประเภทรถยนตสวนบุคคลดวยเทคนิค การวิเคราะห
การถดถอยโลจิสติค จากขอมูลที่ไดมาทั้งหมด 1,110 ราย โดยมี 6 คุณลักษณะขอมูลการซื้อขายรถที่เกี่ยวของ ประกอบดวย
กลุมลูกคา รายได ชนิดรถยนต ดาวน/จอง เงินสด ผลการตัดสินใจ กําหนดใหคําตอบในการพยากรณ แบงเปน 2 ประเภท
ขอมูล คือ คลาสซื้อรถยนต และ ไมซื้อรถยนต เมื่อแบงขอมูลเปนชุด ฝกสอน (Training set) จํานวน 50% และใชชุด ทดสอบ
(Test set) 50% จะใช ชุดฝกสอน (Training set) 555 รายการ และใชชุดทดสอบ (Test set) จํานวน 555 รายการ สามารถ
นําขอ มูล ที่มี เข าสู ขั้น ตอนการเรียนรู และการทดสอบ โดยวิธี การสุ ม (Random) 50/50 ในการเลื อกอัล กอริทึ มเพื่อนํา มา
ทดสอบ และใหคาความถูกตอ ง 95.13% โดยปจจุบ ันพฤติกรรมผูบ ริโภคผูคาถูกนํามาสรางเครื่องมือในการตัด สินใจใหกั บ
ผูประกอบการผลิตสินคาหรือบริการไดตรงตามความตองการของผูบริโภค
คําสําคัญ : การพยากรณ, พฤติกรรม, สินคาประเภทรถยนตสวนบุคคล, เทคนิคการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติค

Abstract

The objective of this research is to predict the behavior of consumers of personal car products
using Logistic Regression technique based on a total of 1,110 data which have 6 attributes of relevant car
sales data, consisting of customer groups, income, car types, down payment / cash reservation. Decision
The answer in the forecast is divided into 2 classes which are car buying classes and not buying cars.
When dividing data into 50% Training set and 50% using Test set, 555 Training set will be used and 555
Test set will be used. Learning data and testing will be brought to the existing data. By the random
method (Random) 50/50 in choosing the algorithm to be tested and provide 95.13% accuracy. Currently,
consumer behavior traders are used to create decision tools for entrepreneurs to produce products or
services that meet consumer needs.
Keywords : Predicting, Behavior, Consumer, Personal-car decision, Logistic regression Analysis
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ราคา โปรโมชั่นและขอเสนอพิเ ศษ โดยแตละคา ยรถยนต
ตางแขงขันกันในเรื่องยอดขาย ปญ หาในปจจุบันพฤติกรรม
ผูบ ริโภค ผูคาถูกนํา มาสรางเครื่องมือในการตัด สินใจใหกั บ
ผู ป ระกอบการผลิ ต สิ น ค า หรื อ บริ ก ารได ต รงตามความ
ต อ งการของผู บ ริ โ ภค จึ ง ทํ า ให พ ฤติ ก รรมต า งๆในการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค าทุ กชนิดมี ความสํา คัญ มากและตอง
คุมคากับจํานวนเงินที่จายไป ใหไดสินคาที่มีประสิทธิภาพ
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ก า ร ถ ด ถ อ ย โ ล จิ ส ติ ค (logistic
regression analysis) เปนเทคนิคการวิ เคราะห สถิติเ ชิ ง
คุณ ภาพ (quantitative techniques) อย า งน อ ยก็เ รื่ อง
ของขอมูลที่ตัวแปรตามเปนตัวแปรเชิงคุณภาพซึ่งก็คือ เปน
ตั วแปรเชิ ง กลุ ม นั่ น เอง ป [13], [14] การวิ เ คราะห ก าร
ถดถอยโลจิ ส ติ ค แบ ง ออกเป น 2 ป ระ เภท คื อ
1) การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติคทวิ (binary logistic
regression analysis) และ 2) การวิเ คราะหการถดถอยโล
จิ ส ติ ค พหุ ก ลุ ม (multinomial logistic regression
analysis) การวิ เ คราะห ก ารถดถอยทั้ ง 2 ประเภท
แตกต า งกั น ในดา นตั ว แปรตาม โดยที่ ก ารวิ เ คราะห ก าร
ถดถอยโลจิสติคทวิใชกับ ตัวแปรตามที่แบงออกเปน 2 กลุม
ยอย (dichotomous variable) มี 2 คาคือมีคาเปน 0 กับ
1 เชน กลุมที่มีเหตุการณกับ กลุมที่ไมมีเหตุการณ สวนการ
วิ เ คราะห โ ลจิ ส ติ ค แบบพหุ ก ลุม ใชกั บ ตั วแปร มี ห ลายค า
มากกวา 2 กลุม เชน โรงพยาบาลมีมาตรฐานการใหบ ริการ
สูง ปานกลาง และต่ํา [15]
ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย จึ ง มี ความคิ ด ที่จ ะนํ า เทคนิ ค การถดถอย
โลจิ ส ติ ค (logistic regression analysis) มุ ง เน นการ
พยากรณ พ ฤติ ก รรมผู บ ริ โ ภคสิ น คา ประเภทรถยนต ส ว น
บุค คล ซึ่ ง การวิ เ คราะหนี้ มี เ ป า หมายก็ คื อ เพื่ อ ทํ า นาย
โอกาสที่จะเกิด เหตุการณที่ส นใจ สําหรับ ชุดขอมูลตัวอยา ง
ในการทดลองนี้ ผู วิจั ย เลื อ กใช ข อมู ล รถยนต ยี่ หอ โตโยต า
ประเภทรถยนตนั่งสวนบุคคล เปนรุนที่มีความนิยมดวยกัน
5 รุน คือ รุน Altis, Camry, C-HR, Vios และ Yaris โดย
การนําข อมูล การตัดสิ นใจซื้อรถยนต จํานวนทั้ งสิ้น 1,110
คน โดยงานวิจัยนี้สามารถนําไปพยากรณใ หต รงกับ ความ
ตองการของผูบริโภคไดมากขึ้น ปจจุบันพฤติกรรมผูบ ริโภค
ผู ค า ถู ก นํ า มาสร า งเ ครื่ องมื อใ นก าร ตั ด สิ นใ จใ ห กั บ
ผู ป ระกอบการผลิ ต สิ น ค า หรื อ บริ ก ารได ต รงตามความ
ตองการของผู บ ริโภค และมีป ระสิทธิ ภาพในการตั ดสินใจ
เลือกซื้อรถยนตไดเชนกัน

1. บทนํา
จากสภาพการแขงขันทางธุรกิจอุตสาหกรรมที่นับ วันจะ
มีความรุ นแรงมากยิ่ งขึ้ น ผู ผลิ ต ในภาคอุต สาหกรรมมีเ พิ่ม
มากขึ้ น มี การผลิ ตสิ นค าออกมาใหม และหลากหลายชนิด
เพื่อ ตอบสนองความต องการของลู กค าที่ มี อ ย า งต อ เนื่ อ ง
ปจจุบันประเทศผูผลิตสินคามีอยูมากมายที่ผลิต สินคาปอน
สูตลาดโลก เช น ประเทศในแถบยุโรป สหรัฐอเมริ กา จี น
ญี่ป ุน เกาหลีใต เปนตน เพื่อการแยงชิงสวนแบงการตลาด
ลู ก ค า ต อ งการสิ น ค า ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง ราคาต่ํ า รู ป แบบที่
ทั น สมั ย มี รู ป แบบให เ ลื อ กมากมายและได รั บ สิ น ค า ที่
รวดเร็ ว ไม เสี ย หาย ตลอดจนการบริ ก ารหลั ง การขายของ
ผู ผ ลิ ต ผู ผ ลิ ต รายใดสามารถพั ฒ นาระบ บ การผลิ ต ที่
ตอบสนองความตอ งการดั ง กล า วไดดี กวา จะเป นผู ชนะใน
การแขงขันในโลกธุรกิจ [1]
อุตสาหกรรมรถยนตของประเทศไทยมีการเติบ โตอยาง
ตอเนื่องมาโดยตลอด [2], [3] สั งเกตไดจากการที่ รถยนต
หลายคา ยมีก ารเปดตั วรถยนตรุน ใหม ๆ เขาสู ต ลาด และมี
การใชกลยุท ธที่หลากหลายทางการตลาดมาแขง ขัน ทําให
ปริ ม าณการผลิ ต การจํ า หน ายรถยนตของประเทศไทยมี
การผลิ ต และจํ า หนา ยรถยนตเ พิ่ ม ขึ้ นทุ กป [4], [5], [6]
แม ว าภาพรวมเศรษฐกิจ ของประเทศแถบยุ โ รป จะอยูใ น
ภาวะชะลอตัว แตเศรษฐกิ จของเมืองไทยกลับ ยังคงคึกคัก
สอดคล องกับ ภาพการเพิ่มกําลัง การผลิตของรถยนตหลาย
คายใหเพียงพอตอความตองการ ทั้งเพิ่มกําลังการผลิต และ
เพิ่มรุนสินคาใหเลือกมากขึ้น [7]
บริ ษั ท โตโยต า มอเตอร ป ระเทศไทย จํ า กั ด ได จ ด
ทะเบียนกอตั้งในป พ.ศ. 2505 นอกเหนือจากการประกอบ
รถยนตแลว บริษัทโตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด ได
นําเขาและสงออกรถยนต [8]- [10] สําเร็จรูป และชิ้นสว น
รถยนต ไ ปยั งประเทศต างๆ ทั่ ว โลกอีก กว า 90 ประเทศ
ตลอดระยะเวลา 48 ปแหงการดําเนิน การและความทุมเท
ของบริษัท คือความพยายามที่จะตอบสนองความตองการ
สูงสุด ของลูกคาทั้งในกระบวนการผลิตระดับ มาตรฐานโลก
เทคโนโลยีล้ําสมัย สํานึกตอสิ่งแวดลอม คุณภาพการบริการ
และการมุงพัฒนาบุคลากรรวมทั้งการขยายกิจการ [11]
นาย มิ จิโ นบุ ซึ ง าตะ กรรมการผู จัด การใหญ บริษั ท
โตโยต า มอเตอร ประเทศไทย จํ า กั ด แถลงสถิ ติ ก าร
จําหนายรถยนตเดือนมกราคม – มิถุนายน 2562 ในตลาด
รถยนต นั่ ง ส ว นบุ ค คล อั น ดั บ 1 คื อ โตโยต า ยอดขาย
60,350 คั น เพิ่ ม ขึ้ น 12.8% สว นแบ งการตลาด 29.2%
อันดับ 2 คือ ฮอนดา ยอดขาย 48,889 คัน เพิ่มขึ้ น 5.6%
ส ว นแบ ง การตลาด 23.7% [12] ซึ่ ง เป น การตอกย้ํ า ถึ ง
คุ ณภาพของรถโตโยต า ในเรื่ อ งศู นย บ ริ ก ารหลั ง การขาย

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อพยากรณพ ฤติกรรมผูบ ริโ ภคสินคาประเภทรถยนต
สวนบุคคลดานการซื้ อขายรถดวยเทคนิ คการวิเ คราะหการ
ถดถอยโลจิสติค
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ตารางที่ 1 คุณลักษณะขอมูลการซื้อขายรถที่ใชในการวิจัย

3. ขอบเขตการวิจัย
3.1 ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุมลูกคาที่ซื้อรถยนตยี่หอโตโยตา จํานวน 3 กลุม คือ
กลุ ม เพศชาย กลุม เพศหญิ ง และกลุ มผู ป ระกอบการค า
จํานวนทั้งสิ้น 1,110 คน
3.2 ขอบเขตเนื้อหา
เป น การใช โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร ใ นการพยากรณ
พฤติกรรมผูบ ริโภคประเภทรถยนตสวนบุคคลดวยหลักการ
การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติค ตัวแปรตน คือ

No. Attribute Explanation
Note
1.
group There are 3 M = meal
groups for W = female
customers. Trade = Merchant
2.

income

3.

car_type

4.

down

5.

cash

6.

class

4. วิธีดําเนินการวิจัย
ภาพรวมการทํ า งานของระบบงานวิ จั ย นี้ นํ า เสนอ
กระบวนการทํางานของระบบออกเปน 6 ขั้นตอนหลักๆ ดัง
แสดงในรูปที่ 1

income

25,000 – 80,000
Lessthan 80,000
Morethan 80,000
Car_type Altis
Camry
C-HR
Vios
Yaris
down Yes = Reservation
No = Don’t
Reservation
cash

Yes = Yes (cash)
No = No (cash)
Decision buy = buy
results don’t buy = don’t
buy

4.2. ขั้ น ตอนที่ 2 การทํ า ความสะอาดข อมู ล (Data
Cleaning)
เนื่องจากชุดขอมูลที่ใชในการทดลองนี้ เดิมอยูในรูป แบบ
กระดาษ ดังนั้นจึงตองใชการแปลงขอมูลใหอยูในรูป ดิจิทัล
ดวยแรงงานคน ทําใหเกิด ปญ หาจากความผิด พลาดของคน
จึงตอ งทําการแก ไขขอมูลที่มีขอผิด พลาดใหมีค วามถูกตอง
เช น ทํ าก าร แป ลงค า ข อ มู ลจ าก ภา ษาไท ย ให เป น
ภาษาอังกฤษ กําจัดสิ่งรบกวนตางๆ ที่มีอยูใ นชุดขอมูล เชน
ชองวางระหวางตัวอักษร ดังแสดงในตารางที่ 2

รูปที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย

ตารางที่ 2 ชุดขอมูลที่ผานการทําความสะอาดขอมูลแลว

4.1 ขั้ น ตอนที่ 1 การเก็ บ รวบ รวมข อ มู ล (Data
Collection)
ผูวิจัยไดนําขอมูลของพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนตยี่หอ
Toyota ประเภทรถยนตนั่งสวนบุคคล ที่มีความนิยมดวยกัน
5 รุน คือ รุน Altis, Camry, C-HR, Vios และ Yaris จาก
ศูนยบริการ Toyota เก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 1,110 ราย
โดยมีคุณลักษณะขอมูลการซื้อขายรถที่เกี่ยวของทั้งหมด 6
คุ ณ ลั ก ษณะข อมู ล ประกอบไปด ว ย Group, Income,
Car_type, Down, Cash, Class โดยมีความหมายและคาที่
เปนไปได ดังแสดงในตารางที่ 1

group

income

m
m
m
m
m
w
w
w
w

25,000-80,000
25,000-80,000
25,000-80,000
25,000-80,000
25,000-80,000
lessthan 80,000
lessthan 80,000
lessthan 80,000
lessthan 80,000

car_type down cash
Altis
Altis
Altis
Camry
C-HR
Yaris
Yaris
Yaris
Yaris

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

No
No
No
No
No
No
No
No
No

class
Don’t buy
Don’t buy
Don’t buy
Don’t buy
Don’t buy
Buy
Buy
Buy
Buy

4.3 ขั้นตอนที่ 3 ชุดขอมูล (Data set)
ชุ ด ข อ มู ล ที่ ใ ช ใ นการทดลองนี้ มี จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 1,110
รายการ จากทั้งหมด 2 ประเภทขอมูล ซึ่งในการวิจัยนี้ชุด
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ขอมูล จะถูกแบงเปน 2 ชุด คือ ชุดทดสอบ (Test set) และ
ชุดฝกสอน (Training Set) ใชในการสรางโมเดล เพื่อหา
แบบอยางของพฤติกรรมของผูบริโภครถยนตสวนบุคคลและ
ชุดการทดสอบ (Testing Set) เพื่ อใช ในการประเมินผล
โมเดลที่สรางขึ้น โดยชุดขอมูล ทั้ง 2 ชุด ถูกแบงดวยวิธีการ
Random
4.4 ขั้นตอนที่ 4 สรางโมเดลดวยเทคนิคการวิเคราะหการ
ถดถอยโลจิสติค
ขอมูลที่ใชในการสรางโมเดล จํานวนทั้งสิ้น 555 รายการ
ถูกนํามาใชในการสรางโมเดลดวยเทคนิคการวิเคราะหการ
ถดถอยโลจิสติค
4.5 ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลความแมนยําในการทํานาย
(Evaluation)
ประเมินผลความแม นยําในการทํานาย โดยแบง ขอมูล
เปนชุดฝ กสอน (Training set) จํานวน 50% และใชชุด
ทดสอบ (Test set) 50% จะใชชุดฝกสอน (Training set)
555 รายการ และใชชุด ทดสอบ (Test set) จํานวน 555
รายการ โดยใชค า ร อ ยละและความถู กต อ ง (Accuracy
Rate) ค า ความค ลาดเคลื่ อ นเฉลี่ ย กํ า ลั ง สู ง ( Root
Meansqure Error ; RMSE)

ในขณะที่ขอมูลที่ซื้อมีสูงถึง 1,056 รายการ คิดเปนขอมูลที่
ซื้อเพียง ร อยละ 0.05 ของข อมูล ชุด ที่ซื้ อ จึ งทํ า ให ผลการ
ทํานายขอมูลชุดที่ไมซื้อผิดพลาดทั้งหมด

7. สรุปและขอเสนอแนะ
ในการวิจัย ในครั้งนี้ ผู วิจัยไดมุง เนนพฤติกรรมผูบ ริโภค
สินคาประเภทรถยนตสวนบุคคล จากขอมูลที่ไดมาทั้งหมด
1,110 ราย โดยมี 6 คุ ณ ลั ก ษณะข อ มู ล การซื้ อ ขายรถที่
เกี่ ยวข อง ประกอบด วย กลุ ม ลู ก ค า รายได ชนิ ด รถยนต
ดาวน/ จอง เงินสด ผลการตัด สินใจ แบ ง เป น 2 ประเภท
ขอมูล คือ คลาสซื้อรถยนต และ ไมซื้อรถยนต จํานวน 555
ราย นําขอมูลที่มีเขาสูขั้นตอนการเรียนรู และการทดสอบ
โดยวิ ธีการสุม (Random) 50/50 ในการเลือกอัลกอริทึ ม
เพื่อนํามาทดสอบ ผูวิจัยไดเลือกใชเทคนิคการวิเ คราะหการ
ถดถอยโลจิสติค ผลการทดสอบพบวาใหคา ความถูกตอง
95.13% สิ่ง ที่ผูวิจัย คนพบจากงานวิจั ยนี้ พบวา มี คาความ
ผิดพลาด 4.86% คิดเปน 27 รายการ
ข อ เสนอแนะจากการทดลอง เนื่ อ งจากชุด ข อมู ลของ
พฤติกรรมผูบ ริโภค ที่ตัด สินใจไมซื้อรถยนต มี ขอมูลจํานวน
นอยทําใหการคนหาตัวอยางของพฤติกรรมที่ตัดสินใจไมซื้อ
ยั ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพไม ดี นั ก ส ง ผลทํ า ให ก ารวิ เ คราะห ก าร
ถดถอยโลจิสติค จําแนกผลการตัดสินใจ ผิดพลาด ควรเพิ่ม
ข อมู ลที่ เ ป น พฤติ กรรมไม ซื้อ เข า ไปในกลุ มข อมู ลจะทํ า ให
ขอมูลมีป ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. ผลการวิจัย
จากการทดลองพบวา โมเดลพยากรณพฤติกรรมผูบ ริโภค
สินคาประเภทรถยนตสวนบุคคลดวยเทคนิค การวิเ คราะห
การถดถอยโลจิสติค โดยมี 6 คุณลักษณะขอมูลการซื้อขาย
รถที่ เ กี่ย วข อ งทั้ ง หมด กํ า หนดให คํา ตอบในการพยากรณ
แบงเปน 2 ประเภทขอมูล คือ คลาสซื้อรถยนต และไมซื้อ
รถยนต เมื่ อ แบ ง ข อ มู ล เป น ชุ ด ฝ ก สอน (Training set)
จํานวน 50% และใชชุ ด ทดสอบ (Test set) 50% จะใช
ชุดฝกสอน (Training set) 555 รายการ และใชชุดทดสอบ
(Test set) จํานวน 555 รายการ ผลการพยากรณถูกตอง
528 รายการ คิดเปนคาเฉลี่ย 95.13% พยากรณผิด พลาด
27 รายการ คิดเปนคาเฉลี่ย 4.86% ดังตารางที่ 3

เอกสารอางอิง
[1] อลงกรณ เมืองไหว, “เอกสารคําสอน การเพิ่มผลผลิต
ในงานอุ ต สาหกรรม” คณะเทคโนโลยี อุต สาหกรรม
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชพิบ ูลสงคราม, 2560.
[2] Z. Liu, F. Zhao and S. Zhao, “Basic Principles
of Technology Transformation in Long Value
Chain in the Manufacturing Industry and Key
Technology Innovation Issues in China-A Case
Study of the Automotive Industry,” 2019 8th
International Conference on Industrial
Technology and Management (ICITM),
Cambridge, United Kingdom, 2019, pp. 257264.
[3] S. M. M. Pisal et al., “Moving towards
sustainable human capital development for
Malaysian automotive industry,” 2015 10th
Asian Control Conference (ASCC), Kota
Kinabalu, 2015, pp. 1-4.

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความแมนยําในการทํานาย
Accuracy Rate
95.13

RMSE
0.2

6. อภิปรายผลการวิจัย
จากตารางที่ 3 พบว า ผลการพยากรณ ถู ก ต อง 528
รายการ คิด เปน 95.13% พยากรณผิด พลาด 27 รายการ
คิดเปน 4.86% ทั้งนี้ เนื่ องจากขอ มูลที่ ไม ซื้อรถ (Class =
don’t buy) มีทั้งสิ้นเพียง 54 รายการ ซึ่งถือวานอยมาก

115

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 (ITECH CON 2019)
[4] C. Schöll, S. Möller and A. Longino, “Assessing
the impact of inaccurate decision support
systems on experts' behavior and decisions,”
2017 Ninth International Conference on
Quality of Multimedia Experience (QoMEX),
Erfurt, 2017, pp. 1-3.
[5] Bo He, Hongen Ren and Wei Kan, “Design and
simulation of Behavior-Based Reactive
Decision-making Control System for
autonomous underwater vehicle,” 2010 2nd
International Conference on Advanced
Computer Control, Shenyang, 2010, pp. 647651.
[6] T. T. Zin, P. Tin, T. Toriu and H. Hama, “A
Human Behavior Analyzer Framework for
consumer product search engines,” 2014 IEEE
3rd Global Conference on Consumer
Electronics (GCCE), Tokyo, 2014, pp. 138-139.
[7] Mulla Salim Husen, D. Yadav Sanjay, D. Shinde
and G. Deshpande, “Strength enhancement of
2010 Toyota Yaris Passenger Sedan driver seat
as per Federal Motor Vehicle Safety Standards
207/210-A FEA approach,” 2013 International
Conference on Energy Efficient Technologies
for Sustainability, Nagercoil, 2013, pp. 174-177.
[8] D. Sato, Lee K, et al., “Design and Evaluation
of Low-concentration Static III-V/Si Partial CPV
Module for Car-rooftop Application,” 2018
IEEE 7th World Conference on Photovoltaic
Energy Conversion (WCPEC) (A Joint
Conference of 45th IEEE PVSC, 28th PVSEC &
34th EU PVSEC), Waikoloa Village, HI, 2018, pp.
0954-0957.
[9] N.P. Jayamaha, J.P.Wager, N.P.Grigg, “The
moderation effect of the cultural dimension
“individualism/collectivism” on Toyota Way
deployment-A global study on Toyota
facilties,” 2014 IEEE International Conference
on Industrial Engineering and Engineering
Management, Bandar Sunway, 2014, pp. 228232.
[10] M. Yamamoto, R. Zaier, Peng Chen and T.
Toyota, “Decision-making method of optimum
inspection interval for plant maintenance by

genetic algorithms,” Proceedings Second
International Symposium on Environmentally
Conscious Design and Inverse Manufacturing,
Tokyo, Japan, 2001, pp. 466-469.
[11] Chinrit Ratanaruj, Ajarn Prathanporn Sopa
Chitthawattana. (2010). Study of problem and
formulation of marketing strategies to increase
potential Competition of passenger cars
Toyota Camry Hybrid Toyota Motor Thailand
Company Limited. Faculty of Business
Administration, University of the Thai Chamber
of Commerce.
[12] Thai car market forecast in 2019.S [Online].
(2019). [Cited July 24, 2019]. Available:
https://www.toyota.co.th/nwes/
[13] D. Prasetio and D. Harlili, “Predicting football
match results with logistic regression,” 2016
International Conference On Advanced
Informatics: Concepts, Theory And Application
(ICAICTA), George Town, 2016, pp. 1-5.
[14] J. Ran, G. Zhang, T. Zheng and W. Wang,
“Logistic Regression Analysis on Learning
Behavior and Learning Effect Based on SPOC
Data,” 2018 13th International Conference on
Computer Science & Education (ICCSE),
Colombo, 2018, pp. 1-5.
[15] ยุทธ ไกยวรรณ, “หลักการและการใชการวิเคราะหการ
ถดถอยโลจิ ส ติ ค ส สํ า หรั บ การวิ จั ย ,” วารสารวิ จั ย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ปที่ 4 ฉบับ ที่
1 หนา 1-12, 2555.

116

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 (ITECH CON 2019)

การประยุกตใชอัลกอริทึมวิธีนาอีฟเบสเพื่อหาประสิทธิภาพ
การพยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
Application of the Naive Bayes algorithm to find the prediction
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มุงเนนการทดสอบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมวิธีนาอีฟเบส (Naïve Bayes) ในการประยุกตใชในการ
หาประสิทธิภาพการพยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา มหาวิท ยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ในการวิจัยครั้งนี้ได
นําขอมูลของนักศึกษา ตั้งแตป การศึกษา 2554 – 2558 จํานวนทั้งสิ้น 1,508 คน โดยนําลักษณะสวนบุคคลของนักศึกษา
จํานวน 10 คุณลักษณะ ไดแก เพศ จํานวนพี่นอง จํานวนพี่นองที่ศึกษา อาชีพ บิดา อาชีพมารดา รายไดบิด า รายไดมารดา
สถานะภาพบิ ด ามารดา ภาคเรีย นที่ จบการศึก ษา และผลสัมฤทธิ์ ท างการศึกษา โดยกํ า หนดให คํา ตอบในการพยากรณ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาแบงเปน 2 คลาส คือคลาสที่สําเร็จการศึกษา และคลาสไมสําเร็จการศึกษา ทําการแบงขอมูลออกเปน
ชุด คือชุดขอมูลสําหรับสอนหรือฝกหัด (training set) และชุดขอมูลสําหรับ ทดสอบ (test set) ผลการวิเคราะหพบวา การ
ใชวิธีนาอีฟเบส ใหคาความถูกตองรอยละ 95.02
คําสําคัญ : การทําเหมืองขอมูล, การพยากรณ, วิธีนาอีฟเบส

Abstract
This research focuses on testing the efficiency of the Naive Bayes' algorithm in applying for
predicting efficiency of student achievement Muban Chombueng Rajabhat University. In this research the
data of students from the academic year 2011 - 2015 a total of 1,508 persons. By taking the personal
characteristics of students, consisting of 10 characteristics, such as gender, number of siblings, number of
siblings who are studying, occupation, father, mother's occupation, father's income, mother's income,
parent status term of graduation and educational achievement. By specifying the answer in predicting the
academic achievement divided into 2 classes which are graduation class and the class does not graduate
divide data into sets is a data set for teaching or training set and test sets. The analysis results showed
that using the Naïve bayes method give the accuracy value of 95.02 percent.
Keywords : Data mining, Prediction, Naïve Bayes method
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ของนักศึ กษาโดยใชเ ทคนิค เหมืองขอมูล งานวิจัยของ Omkar
and Parag [8] ไดทํานายการพ นสภาพของนัก ศึกษา โดยใช
เทคนิคเหมื องขอมูล J48, RandomForest และงานวิจัยของ
RepTree และคณะ [9] ไดป ระยุกตใชเหมืองขอมูลเพื่อทํานาย
สถานภาพของนักศึกษาโดยใชอัลกอริธึม J48
การใชเ ทคโนโลยี การทํา เหมือ งข อมู ล หรื อ Data Mining
[10] คือกระบวนการที่ กระทํ ากั บ ข อมู ลจํานวนมากเพื่อ คนหา
รู ป แบบและความสั มพั นธ ที่ ซ อ น อยู ใ นชุ ด ข อ มู ล นั้ น การทํ า
เหมืองขอมูลไดถูกนําไปประยุกตใชในงานหลายประเภท ทั้งใน
ดานธุรกิจที่ชวยในการตัดสินใจของผูบริหาร ในดานวิทยาศาสตร
และการแพทย การทําเหมืองขอมูลเปรียบเสมือ นวิ วัฒ นาการ
หนึ่ ง ในการจั ด เก็ บ และตี ค วามหมายข อ มู ล จั ด เก็ บ ในรู ป
ฐานข อ มูล ที่ ส ามารถดึ ง ข อ มู ล สารสนเทศมาใช จนถึ ง การทํ า
เหมื อ งข อ มู ล ที่ ส ามารถค น พ บ ความรู ที่ ซ อ นอยู ใ นข อ มู ล
จุดประสงคของการทําเหมืองขอมูล ใชคนขอมูลสําคัญ ที่ป ะปน
กับ ข อมู ลอื่ นๆ ในฐานขอ มู ล ที่ไ ม ใ ชแ ค ก ารสุ มหา[11] เรียกวา
KDD (Knowledge Discovery in Database) หรือการคนหา
ข อมู ลด ว ยความรู มี ดว ยกั น 5 รู ป แบบ คือ 1) การค นหากฎ
ความสัมพันธ 2) การจําแนกประเภทและการพยากรณ 3) การ
จัดกลุมขอมูล 4) การหาคาผิ ดปกติที่ เ กิ ด ขึ้ น 5) การวิเ คราะห
แนวโนม ซึ่งในงานวิจัยนี้ไ ดใชเทคนิคการพยากรณ [12] ซึ่งเปน
เทคนิ คหนึ่ง ที่สําคัญ ของการสืบ คน ความรูบ นฐานขอมูล ขนาด
ใหญจุดประสงค คือการสรางตัว แบบการแยกคุณลักษณะหนึ่ง
โดยขึ้นกับ คุณลักษณะอื่น ตัวแบบที่ไดจากการจําแนกประเภท
ข อ มู ล จะทํ า ให ส ามารถพิ จ ารณาคลาสในข อ มู ล ที่ ยั ง ไม ไ ด
แบงกลุมในอนาคตได
เ ท ค นิ ค ก าร เ รี ย น รู แบ บ ไ ม มี ผู สอ น ( Unsupervised
Learning) จะเนนที่การพิจารณาขอมูลเปนหลัก โดยพิจารณาวา
ขอมูลมีความสัมพันธกันในลักษณะใดบาง สวนเทคนิคการเรียนรู
แบบมีผูสอน (Supervised Learning) เนนการเรียนรูจากขอมูล
ที่ อ ยู ใ นอดี ต เพื่ อ นํ า มาสร า งโมเดลสํ า หรั บ การทํ า นายหรื อ
คาดการณสิ่งที่จ ะเกิด ขึ้นในอนาคต [13] อัลกอริทึมนาอีฟเบส
(Naïve Bayes) คือ การทําเหมืองขอมูลที่ถูกสรางขึ้นโดยหลั ก
ความนาจะเปน ซึ่งจะใชวิเคราะหหาความนาจะเปนของสิ่งที่ยัง
ไมเคยเกิดขึ้น ดวยการคาดเดาจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมากอน [14]
ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยมุงเนนการพยากรณการสําเร็จ
การศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ านจอมบึง โดย
การนํ า ข อ มู ล นั ก ศึ ก ษา ระหว า งป ก ารศึ ก ษา 2554 - 2558
จํานวนทั้งสิ้น 1,508 คน โดยใชปจจัยตาง ๆ ไดแก เพศ จํานวน
พี่นอง จํานวนพี่นองที่ศึกษา อาชีพ บิด า อาชีมารดา รายไดบิดา
รายไดมารดา สถานะภาพบิดามารดา ภาคเรียนที่จบการศึกษา
และผลสั ม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษา โดยวิ ธี ก ารทํ า นายโดยใช
อัลกอริทึมนาอีฟเบส เพื่อหาประสิทธิภาพการทํานายผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของนักศึกษา

1. บทนํา
ประเทศไทยให ความสํ า คั ญ กั บ การศึ ก ษา มี ก ารกํ า หนด
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ ที่ 12 พ.ศ.
2560-2579 [1] เพราะการศึ กษาเป นเครื่ องมื อสํา คั ญ ในการ
สรางคน สรางสังคม และสรางชาติ เปนกลไกหลักในการพัฒนา
กําลังคนใหมีคุณภาพ ทั่วโลกจึงใหความสําคัญ และทุมเทกั บ
การพั ฒ นาการศึ กษาเพื่ อ พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ของตนให
สามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ การสรางระบบการศึกษาเพื่อเปนเลิศทางวิชาการ
ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู บ  า นจอมบึ ง เป น สถาบั น ใน
ระดั บ อุด มศึ ก ษา โดยส ว นใหญ นั ก เรี ย นที่ ข ามาศึ ก ษาต อ ใน
มหาวิทยาลัย ชั้นปที่ 1 นั้นจะมาจากหลายพื้นที่ ทั้งในเขตพื้นที่
และตางจังหวัด ทําใหนักเรียนตองมีการปรับ ตัวในหลายๆ ดาน
ไดแก ที่อยูอาศัย เพื่อน สภาพแวดลอม การศึกษา ความพรอม
แรงจูงใจ โดยเฉพาะดานการศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมแตกตาง
กัน ซึ่งอาจเปนปจจัยที่สงผลตอการเรียน รวมถึงวิธีการสอนของ
อาจารยที่มีสวนชวยสนับ สนุนใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 เกิด การพน
สภาพการเปนนักศึกษาหรือออกกลางคันระหวางเรียน
ป ญ หาการพ น สภาพของนั ก ศึ ก ษาหรื อ การออกกลางคั น
ระหวางเรี ยนนั้ นกอให เกิด การสู ญ เสีย ต นทุน ด า นการเงิ นและ
เวลาของทั้งสถาบันและนักศึกษา ดวยเกรดเฉลี่ยสะสมที่ใชเปน
ปจจัยรวมในการประเมินผล [2] แตเกรดเฉลี่ยสะสมเพียงอยาง
เดียวไมสามารถคาดการณสถานภาพของนักศึกษาในอนาคตได
อย า งเหมาะสม เนื่ อ งจากมี ป  จ จั ย อื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง ซึ่ ง ข อ มู ล
นั ก ศึ ก ษาในฐานข อมู ล มี ก ารเก็ บ เป นจํ านวนมาก แต ข าดการ
จัดการกับ ชุด ขอมูล มีความซับ ซอน และขอมูลไมชัด เจน ทําให
เกิดการปรับ ปรุงเทคนิคและเครื่องมือสําหรับ การวิเคราะหในชุด
ขอมู ลขนาดใหญ หนึ่ง ในเทคนิคนั้ นคื อ การทําเหมื องข อมู ล ที่
ไดรั บ ความสนใจจากนั ก วิจัย หลายแขนง [3] เรีย กว าการทํ า
เหมืองขอมูลทางการศึกษา เพื่อใหสามารถแกปญ หาที่มีความ
เฉพาะได โ ดยตรง [4] การทํ า เหมื อ งข อ มู ล ทางการศึ ก ษาจะ
เกี่ ยวข อ งกั บ การสกั ด สิ่ งที่ เ ป น ประโยชน จ ากฐานข อมู ลด า น
การศึ ก ษาขนาดใหญ เพื่ อประเมิ น กระบวนการเรี ย นรู ข อง
นักศึกษาที่ดีขึ้น [5] ขอมูลระบบทะเบียนนักศึกษา ไดมีการเก็บ
ขอมูลไวที่ฐานขอมู ลปริม าณมาก แตขอมูลเหลา นั้นยั งไม ไดถูก
นํามาใชประโยชนเทาที่ควร ทั้งที่ขอมูลนั้นนาสนใจและสามารถ
นํามาใชในการสืบคนความรูที่เปนประโยชนได โดยการนําขอมูล
นักศึกษาในอดีต มาวิเคราะหเ พื่อสรางตนแบบในการพยากรณ
หรือทํานายแนวโนมในอนาคต เชน พยากรณโอกาสการสําเร็จ
การศึกษา หรือพยากรณแนวโนมการพนสภาพ [6] เปนเทคนิคที่
ใช ใ นการจั ด การกั บ ข อ มู ล ขนาดใหญ มี ห ลากหลายเทคนิ ค
ด ว ยกั น ได แก association เทคนิ ค clustering เทคนิ ค
classification และการสรางโมเดลเพื่อใชในการพยากรณ ดั ง
ตัวอยางในงานวิจัยของ Gulati H [7] ไดทํานายการพนสภาพ
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2.2 ขั้นตอน Preprocessing
ในการทําความสะอาดขอมูลไปตรวจสอบความสมบูรณของ
ข อ มู ล เพื่ อ ทํ า ให ข อ มู ล สมบู ร ณ แ ละมี คุ ณ ภาพ นํ า ข อ มู ล ไป
วิเคราะหไ ดอยางถูกตอง จากขอมูล ที่ไดมาจํา นวน 2,625 คน
ประกอบดวยคุณลักษณะสวนบุคคล 10 คุณลักษณะ นํามาผาน
ขั้นตอนการทําความสะอาดขอมูล ดัง มีขั้นตอนในการทํ าความ
สะอาดขอมูล ดังนี้
1) ถาขอมูลขาดในสวนของคุณลักษณะสวนบุคคลมากกวา
3 คุ ณ ลัก ษณะ เช น ไมมีคุณ ลั กษณะอาชีพ บิด า อาชีพ มารดา
รายไดของบิดา และรายไดของมารดา จะตัดออก
2) ทํ า กา รแ ป ลง ค า ข อ มู ลจา กภา ษา ไท ย ใ ห เ ป น
ภาษาอังกฤษ
3) กําจัดสิ่ง รบกวน (noise) ตางๆ ที่มีอยูในชุ ดขอมูล เช น
ชองวางระหวางตัวอักษร
เมื่อผานขั้นตอนการทําความสะอาดขอมูลแลว ทําใหเ หลื อ
ขอมูลทั้งหมด 1,508 คน ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 2 และ
ตารางที่ 3

2. ขั้นตอนวิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยไดมีการกําหนดขั้นตอนออกเปน
ขั้นตอนหลักๆ ดังแสดงในภาพที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย

รูปที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
2.1 ขั้นตอน Input dataset
ผูวิ จัย ไดนํา ข อ มูล ของนัก ศึก ษาที่ มีก ารเก็ บ รวมรวมไว จ าก
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งเปนขอมูลระหวางป
การศึกษา 2554 - 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอม
บึง จังหวัดราชบุรี โดยมีขอมูลที่นํามาวิเคราะหป ระกอบดวยชุด
ขอ มู ลของนัก ศึก ษาที่ จ บการศึ กษาและไม จบการศึ ก ษา จาก
จํานวนทั้งหมด 2,625 คน มีคุณลักษณะสวนบุคคลที่เ กี่ยวของที่
นํ า มา ทํ าก าร วิ เ คร าะ ห ของนั ก ศึ กษ าแต ละ ราย บุ ค ค ล
ประกอบดวย 10 คุณลักษณะ ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 2 แสดงการอธิบ ายรายละเอียดของขอมูลที่เกี่ยวของ
กับสถานะภาพสวนบุคคลของนักศึกษา
order Attributes
1
Sex
2
3

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะส ว นบุ ค คลของ
นักศึกษาแตละคน
Attributes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Personal characteristics of
students
sex
Number of brothers
Number of brothers who
studied
Father's career
Mother's occupation
Father's income
Mother's income
Status of parents
Graduation semester
Educational achievement

4
5
6
7
8
9
10
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note
Sex show f = male ,
m = female
Num_Bro
The numerical value
shows the total number
of brothers.
Bro_Stu
The numerical value
shows the number of
brothers who have
studied.
Fa_career
Show value Father's
career
Mo_career
Show value Mother's
occupation
Inc_Fa
Show value Father's
income
Inc_Mo
Show income mothers
Sta_par The present status of the
parents.
Suc_term
Graduation Fee for
Graduation
Class
Graduation = graduation
No = No graduate
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ตารางที่ 3 ตัวอยางชุดขอมูลที่เกี่ยวของกับ สถานะภาพของกศึกษาและแปลงคาขอมูลแลว
Sex Num_Bro Bro_Stu
Fa_creer
Mo_creer
Inc_Fa
Inc_Mo
f
8
1
Employment Employment
Low
Low
m
7
1
Employment Employment
Low
Low
m
6
2
Merchant
Civil_servants
Low
Low
f
6
2
Employment Employment
Low
Low
f
6
1
Civil servants Employment Unknown Unknown
f
5
1
Employment Employment
Low
Low
m
5
3
farmer
farmer
Low
Low
f
5
2
Employment
maid
Low
Low
f
5
3
Employment Employment
Low
Unknown
m
5
3
Merchant
Merchant
Low
Low
f
5
1
agriculture
maid
Moderate Moderate
f
5
3
Civil_servants
maid
Moderate
Low
f
5
3
Employment agriculture Moderate
Low
f
5
3
steward
Merchant
Unknown
Low
f
5
4
Civil servants agriculture Unknown Unknown
m
5
3
Merchant
Merchant
Unknown Unknown
f
5
2
agriculture
agriculture Unknown Unknown
f
4
1
Employment Employment
Low
Low
f
4
2
farmer
Merchant
Low
Low

2.3 ขั้นตอน Training set
โดยการนํ าขอมูลทั้ งหมดที่ผา นขั้นตอนการทําความสะอาด
ข อ มู ล เรี ย บร อ ยแล ว ซึ่ ง มี ข อ มู ล ทั้ ง หมด 1,508 รายการ
ประกอบดวยคุณลัก ษณะส วนบุค คล จํ านวน 10 คุณ ลักษณะ
และกํ าหนดให คําตอบในการพยากรณ แบ งเป น 2 คลาส คือ
คลาสจบการศึกษา และ คลาสไมจบการศึกษา นําขอมูลที่มีเขาสู
ขั้นตอนการเรียนรู (Training) ทําการวิเคราะหขอมูลบนพื้นฐาน
ของวิธี 10 Fold Cross Validation

Sta_par
Live_together
Live_together
Live_together
Live_together
Live_together
Live_together
Live_together
divorce
Live_together
Separated
Live_together
Live_together
Live_together
Live_together
Live_together
Live_together
Live_together
Live_together
Live_together

Suc_term

3
1
1
2

1
1
3
3

Class
No
No
No
No
Gradution
Gradution
Gradution
Gradution
No
No
No
No
No
Gradution
Gradution
No
No
Gradution
Gradution

สวนบุคคลที่เกี่ยวของ 10 คุณลักษณะ กําหนดใหคําตอบในการ
พยากรณ แบงเปน 2 คลาส คือ คลาสจบการศึกษา และ คลาส
ไมจบการศึกษา นํามาวิเ คราะหขอมูลเพื่อหาประสิท ธิภาพดวย
อัลกอริทึม นาอีฟเบส (Naïve Bayes) คือการทําเหมืองขอมูลที่
ถูกสรางขึ้น โดยหลักความนาจะเปน ซึ่งจะใชวิเคราะหหาความ
นาจะเปนของสิ่งทีย่ ังไมเคยเกิด ขึ้นดวยการคาดเดาจากสิ่งที่เคย
เกิดขึ้นมากอน ผลปรากฏดังแสดงคาความถูกตองในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงคาความถูกตองของอัลกอริทึมที่ใชในการวิจัย

2.4 ขั้นตอน Testing และ Evalueting
โดยการนํ า ข อ มู ล ทั้ ง หมด 1,508 รายการ ประกอบด ว ย
คุณลักษณะสวนบุคคล จํานวน 10 คุณลักษณะ และกําหนดให
คํ า ตอบในการพยากรณ แบ ง เป น 2 คลาส คื อ คลาสจบ
การศึกษา และ คลาสไมจบการศึกษา นําขอมูลที่มีเขาสูขั้นตอน
การทดสอบ ดวยการแบงเปนการเรียนรู (Training) และการ
ทดสอบ (Testing) โดยวิธีการสุม (Random) ขั้นตอนทดสอบนี้
ไดเลือกใชอัลกอริทึม นาอีฟเบส (Naïve Bayes) ซึ่งสามารถทํา
การวิเคราะหดวยการทําเหมืองขอมูลที่ถูกสรางขึ้นโดยหลักความ
นาจะเปน ซึ่งจะใชวิเคราะหหาความนาจะเปนของสิ่งที่ยังไมเคย
เกิดขึ้นดวยการคาดเดาจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมากอน

Train /
Test
(%)

40 / 60
50 / 50
60 / 40

Accuracy
Rate (%) Precision
95.02
94.42
95.02

1.00
1.00
1.00

Recall

F-Measure

0.91
0.90
0.91

0.95
0.95
0.95

จากตารางที่ 4 แสดงใหเห็ นว าเมื่ อทําการวิเ คราะหข อมู ล
โดยทําการทดสอบเปรียบเทียบกับ ชุดขอมูล 3 ชุด ดังนี้ ครั้งที่ 1
นําขอมูลที่มีเขาสูขั้นตอนการเรียนรู 40% และการทดสอบ 60%
พบวามีคาความถูกตอง 95.02% คาความแมนยํา 1.00 คาความ
ระลึก 0.91 และคาความถวงดุล 0.95 การทดสอบครั้งที่ 2 นํา
ขอมูลที่มีเ ขาสูขั้นตอนการเรียนรู 50% และการทดสอบ 50%
พบวามีคาความถูกตอง 94.42% คาความแมนยํา 1.00 คาความ
ระลึก 0.90 และคา ความถวงดุล 0.95 ทําการทดสอบครั้งที่ 3

3. ผลการทดลอง Output
การวิ จั ยครั้ งนี้ ผู วิจั ยได นํา ข อมู ลของนั กศึ ก ษา ระหว า งป
การศึกษา 2555 - 2558 จํานวน 1,508 รายการ มีคุณลักษณะ
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นําขอมูลที่มีเขาสูขั้นตอนการเรียนรู 60% และการทดสอบ 40%
พบวามีคาความถูกตอง 95.02% คาความแมนยํา 1.00 คาความ
ระลึก 0.91 และคาความถวงดุล 0.95

5. สรุปผลการวิจัย
ในการวิจั ยในครั้ งนี้ คณะผู วิ จัยได มุงเนนการเปรี ยบเที ย บ
ประสิ ท ธิ ภ าพผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญ ญาตรี โดยการนําขอ มูลมาจากสํ านักสงเสริม วิชาการและ
งานทะเบียน ซึ่งเปนขอมูลของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบ านจอมบึง ระหวางปการศึกษา 2554 - 2558 จากขอมูลที่
ได มาทั้ ง หมด 2,625 คน ได นํ าข อ มู ล มาผา นกระบวนการทํ า
ความสะอาดขอมูล จึงทําใหมีขอมูลคงเหลือ 1,508 คน และทํา
การรวบรวมคุ ณ ลั ก ษณะส ว นบุค คลที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง หมด 10
คุณลักษณะ ประกอบดวย เพศ จํานวนพี่นอง จํานวนพี่นองที่
ศึ ก ษา อาชี พ บิ ด า อาชี ม ารดา รายได บิ ด า รายได ม ารดา
สถานะภาพบิดามารดา ภาคเรียนที่จบการศึกษา และผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา โดยกําหนดใหคําตอบในการพยากรณผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาแบงเปน 2 คลาส คือคลาสที่สําเร็จการศึกษา และ
คลาสไม จ บการศึก ษา ที่ ผ า นขั้ นตอนการดํ า เนิ น การวิ จัย นํ า
ขอมูลที่มีเขาสูขั้นตอนการเรียนรู และการทดสอบ ในการเลือก
อัลกอริ ทึมเพื่อนํามาทดสอบ คณะผู วิจัยไดเลือกใช อัลกอริทึ ม
นาอีฟเบส (Naïve Bayes) เนื่องจากคุณสมบัติของนาอีฟเบส
สามารถทําการสรางเหมืองขอมูลขึ้นโดยหลักความนาจะเปน ซึ่ง
จะใชวิเ คราะหหาความนาจะเปนของสิ่ งที่ยังไมเ คยเกิ ดขึ้นดว ย
การคาดเดาจากสิ่งที่เคยเกิด ขึ้นมากอน จากการนําขอมูลที่มีเขา
สู ขั้น ตอนการเรี ย นรู 40% และการทดสอบ 60% ได ผ ลการ
ทดสอบความถูกตอง รอยละ 95.02%

4. อภิปรายผล
ผลการศึ ก ษาเพื่ อ หาประสิ ท ธิ ภาพการทํ า นายผลสั มฤทธิ์
ทางการศึกษาของนักศึกษา โดยวิธีการทํานายโดยใชอัลกอริทึม
นาอี ฟ เบส จากผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล พบว า เมื่ อ นํ า ข อ มู ล
ทั้งหมด 1,508 รายการ ทําการเปรียบเทีย บดังนี้ ครั้งที่ 1 นํ า
ขอมูลที่มีเขา สูขั้นตอนการเรียนรู 40% และการทดสอบ 60%
พบว า มี คา ความถู ก ต อ ง 95.02% ครั้ งที่ 2 นํา ขอ มูล ที่ มี เ ข าสู
ขั้นตอนการเรียนรู 50% และการทดสอบ 50% พบวามีคาความ
ถูกตอง 94.42% ครั้ งที่ 3 นําขอมูลที่มีเข าสูขั้นตอนการเรียนรู
60% และการทดสอบ 40% พบวามีคาความถูกตอง 95.02%
จากผลการวิจัยนี้สอดคลองกับ งานวิจัยของสายชล สินสมบูร ณ
ทอง [15] ทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทํานายการติด
เกมของเด็กและวัยรุนในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา การ
ทํานายดวยวิธีนาอีฟเบส ใหคาความถูกตองรอยละ 87.83 และ
ยังสอดคลองกับ พิชัย ระเวงวัน และ ดร.พุธษดี ศิ ริแสงตระกูล
[16] ศึก ษาป จ จัยที่มีผ ลตอสถานภาพการศึก ษาของนั ก ศึก ษา
เพื่อทําการสรางโมเดลเพื่อพยากรณสถานภาพทางการศึกษาของ
นักศึกษา โดยนําขอมูลปจจัยที่คาดวาจะมีผลตอสถานภาพทาง
การศึกษา จํานวน 2,272 คน วิเ คราะหความสัมพันธของปจจัย
ที่มีผลตอสถานภาพของนักศึกษาดวยวิธีการวิเคราะหสหสัมพันธ
พบว า ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ สถานภาพของนั ก ศึ ก ษามี 9 ป จ จั ย
นํามาใชใ นการสรางโมเดลเพื่ อทํานายสถานภาพของนัก ศึกษา
ดวยเทคนิคตนไมตัดสินใจ เบยเชี่ยนบีลิฟเน็ตเวิรค และโลจิสติกรี เ กรสชั่ น พบว า ค า ความถู ก ต อง 82.85%, 78.98% และ
78.50% ด วยเทคนิค ตน ไมตั ด สิ นใจ จิ สติ กรีเ กรสชั่ น และการ
เรียนรูแบบเบยเชี่ยนน็ต เวิรค และยังสอดคลองกับ งานวิจัยของ
เยาวา ภารสําเร็จ และคณะ [17] เปรียบเทียบประสิทธิภาพใน
การจําแนกขอมูลของอัลกอริทึมเหมืองขอมูล 3 แบบ คือ C4.5,
Naïve Bayes และ k-Nearest Neighbor อัลกอริทึมที่ใหคา
ประสิท ธิภาพสูงที่สุด จะถูกนํามาใชในการคนหาปจจัย ที่สงผล
ตอระดับ ผลการเรียน โดยการลดการนําเขาทีละตัวแปร ใชขอมูล
จํานวน 4,591 คน 17 แอทริ บิว ต ผลการเปรีย บเทียบพบว า
แบบ C4.5 ให ค า ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ที่ สุ ด ร อ ยละ 73.55 ซึ่ ง
มากกวาแบบ k-Nearest Neighbor และแบบ Naïve Bayes
ซึ่งมีคารอยละ 66.63 ผลการคนหาปจจัยที่สงผลตอระดับ ผลการ
เรียน พบตัวแปรที่มีความสําคัญ เรียงจากมากไปหานอย คือ ชั้น
ป จํ านวนพี่ นอ งที่กํ าลั งศึกษา อายุ จํานวนพี่นองทั้ งหมด และ
สาขาวิชา และงานวิจัยของ ณัฐฤทธิ์ ยะวังพล และคณะ [18] ทํา
การวิ จัยการประเมิ นประสิทธิ ภาพการเหมืองขอมู ลขนาดใหญ
โดย Naïve Bayes ผลการวิจัยพบวาไดคาความถูกตอง 83.42%
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บทคัดยอ
บทความวิจัยนี้มุงศึกษาเทคนิคการตรวจจับ ใบหนาดวยการประมวลผลภาพดิจิทัล เพื่อใชในการตรวจจับ บุคคล
ตองสงสัยที่เปนบุคคลตางดาวลักลอบเขาประเทศอยางผิด กฎหมาย ซึ่งการออกแบบการศึกษาวิจัย ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําภาพ
วิดีโอจากกลอง CCTV ของสถานีตํารวจภูธรสวนผึ้ง จ.ราชบุรี ซึ่งติด ตั้งอยูบ ริเวณทางแยกและทางรวมภายในชุมชน เปนไฟล
ภาพ .mp4 โดยกําหนดขนาดภาพที่ 540x950 พิกเซล ใชเทคนิคการตรวจจับ ใบหนาแบบ Viola-Jones และนําภาพที่ไ ด
เปรียบเทียบกับ ฐานขอมูลทะเบียนประวัติอาชญากร เพื่อวิเคราะหหาความคลายคลึงของใบหนา หากตรวจจับ ใบหนาบุคคล
ตองสงสัยแลวพบวามีความคลายคลึงกับภาพใบหนาของอาชญากร ระบบก็จําทําการแจงเตือน ซึ่งในการออกแบบการทดลอง
ผูวิจัยไดนําไฟลภาพวิดีโอ .mp4 จํานวน 10 ไฟลมาทดสอบ พบวาระบบมีความถูกตอง (Accuracy Rate) รอยละ 80
คําสําคัญ : ระบบตรวจจับใบหนา, บุคคลตองสงสัย, บุคคลตางดาว, ลักลอบเขาราชอาณาจักรไทย

Abstract
This paper aims to study face detection techniques using digital image processing. In order to
detect foreign suspects illegally smuggled into the country Which this research study design The
researcher took the video from CCTV camera of Suan Phueng Police Station, Ratchaburi Province, which
was installed at the intersection and joint way in the community as a .mp4 image file with the image size
of 540x950 pixels using Viola-Jones face detection technique. And use the images compared to the
criminal record database To analyze the resemblance of the face If the suspect's face was detected and
found to be similar to the criminal's face The system will remember the notification. In which the
experimental design The researcher brought 10 .mp4 video files and found that the system has 80%
accuracy.
Keywords : Faces Detection, Suspecting, Aliens, Smuggling
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การประมวลผลภาพแบบทั่วไปจะใชการปรับ ขนาดภาพขาเขา
แตกต า งกันหลายๆขนาด และใช ตั วตรวจหา (Detector) ที่ มี
ขนาดคงที่ ค น หาวั ต ถุ ซึ่ ง วิ ธี นี้ กิ น เวลาในการคํ า นวณมาก
เนื่องมาจากการคํานวณบนรูป ภาพที่มีขนาดแตกตางกัน ViolaJones ไดเสนอวิธีใหมโ ดยการปรับ ขนาดตัวตรวจหาแทนที่จ ะ
ปรับ ขนาดภาพขาเขา และใชตัวตรวจหาคนหาวัต ถุหลายๆรอบ
(แตละรอบใชขนาดแตกตางกั น) ซึ่ งทั้ง สองวิ ธีนาจะใชเ วลาใน
การคํ า นวณไม ต า งกั นมากนั ก แต Viola-Jones ได คิ ด ค นตัว
ตรวจหาที่ ใ ช จํ านวนครั้ ง ในการคํ านวณคงที่แ ม จ ะมี ขนาดของ
ภาพแตกต า งกั น โดยตั ว ตรวจหาดั ง กล า วนี้ ส ร า งขึ้ น โดยใช
features ของ Haar wavelets

1. บทนํา
ดวยปจจุบ ันสถานีตํารวจภูธรสวนผึ้ง มีขอมูลสถิติป 2559 –
2560 การเกิด คดีลักลอบเขามาในราชอาณาจักรของบุคคลตาง
ดาว [1] โดยมีดวยกันหลายวิธีในการลักลอบผานแดนขามมายัง
ฝงพื้นที่อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ราชอาณาจักรไทย โดยการ
ชักชวน หรือหลอกลวงใหเขามาคาแรงงาน หากถูกหลอกเขามา
และไมสามารถกลับ ไปยังประเทศที่มาได อาจเปนอีกแนวทาง
หนึ่งซึ่งบุคคลตางดาวผูถูกหลอกลวงเขามาขายแรงงานจะถูกเปน
เหยื่อในการคามนุษยได ซึ่งสถานีตํารวจภูธรสวนผึ้งไดทําการติด
กล องวงจรปด ไวต ามทางร วมทางแยกของพื้น ที่ อํา เภอสวนผึ้ ง
เพื่อที่จะไดตรวจหาภาพบุคคลตางดาวหรือผูตองสงสัย จากการ
ถูกโจรกรรมหรือไม การพัฒนาระบบรูจําใบหนาใชยืนยันตัวตน
เพื่อใหจับ ผูกอเหตุไดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น [2], [3] ดังนั้นผูจัด ทํา
ป ญ หาพิ เ ศษ จึง ได นํา แนวคิ ด นี้ มาช ว ยในการพั ฒ นาป ญ หา
พิเศษนี้ โดยสามารถนํ ามาเปน องคความรูใ หม และนํา มาชวย
ป อ งกั น การโจรกรรมได ร ะดั บ หนึ่ ง ซึ่ ง จะทํ า การนํ า ระบบที่
พัฒนาขึ้นไปติดตั้งไวตามทางแยกกอนนําไปทดสอบ เพื่อใหผล
การทดสอบใกล เ คี ย งกั บ เหตุ ก ารณ โ จรกรรม เช น ให ร ะบบ
สามารถทํ างานไดอั ตโนมัติ และนํ าผลที่ไ ดม าดํ าเนินการให เกิด
ประโยชนสูงสุด จากสถิติขอมูล ณ ไดระบุถึงจํานวนการรับ แจง
ความการที่มี แนวโน มเกิด มากขึ้ นเรื่ อย ๆ แตก ารติดตามความ
คืบ หนาด านคดีนั้นนอยลง เพื่อแกไขปญ หาดังกลาว ผู วิจัยจึงมี
แนวคิดที่จะนําเทคนิคการรูจําใบหนามาใชรวมกับ ระบบปองกัน
การเกิด อาชญากรรม โดยใชเทคนิค eigenvectors ของแตละ
พื้ น ที่ (region) มาช ว ยในการเปรี ย บเทีย บความคล า ยคลึ ง
ระหวางภาพใบหนา บุ คคลที่รั บ เขา จากกลอ งและภาพใบหน า
บุคคลที่ เป นเจ าของภาพบนฐานขอ มูล คลาวด เพื่อชวยในการ
ปอ งกัน การเกิด อาชญากรรม โดยการจั บ ภาพใบหน า บุค คลที่
กระทํ าความผิด หรื อไดกอเหตุมาแลว เพื่อเปนหลักฐานในการ
จับ กุม ผูกระทํา การโจรกรรม ดวยอั ลกอริ ทึมที่ใ ชส ามารถระบุ
ตัวตนของผูตองสงสัย ที่กระทําการโจรกรรม ณ ขณะนั้นสงผล
ให ส ะดวกต อการระบุ ตั ว ตนผู ต องสงสั ย ในการก อ เหตุ ก ารณ
โจรกรรมขึ้น
ในบทความนี้ ผู วิ จั ย จั ด ลํ า ดั บ ประเด็ น ที่ สํ า คั ญ ของงงาน
ดังตอไปนี้ เริ่มจากประเด็นแรก หลักการและเทคนิคที่ใ ชในการ
วิจัย ลํา ดั บ ที่ 3 วิ ธี การดํา เนิ นการวิจั ย ประเด็ นถั ด ไปผลการ
ดํา เนิ นการวิ จัย และสรุป ผลจากการใช ไอทีใ นองค กร นโยบาย
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการและสวัสดิการสังคม

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
P. Shanmugavadivu and A. Kumar [4] นําเสนอวิธีการ
เชิ ง กลยุ ท ธ สํ า หรั บ การตรวจจั บ อย า งรวดเร็ วและคํ า อธิ บ าย
ประกอบของใบหน าที่ ถูก บดบั งบางส วน ป ญ หาการตรวจจั บ
ใบหนาที่ ถูก แยกบางสว น (POFD) ได รับ การแกไ ขด ว ยการใช
วิธีการตรวจจับ ใบหนาแบบอิงคุณลักษณะและการทํางานรวมกับ
ความช ว ยเหลื อ ของพ จนานุ ก รมส ว นใบหน า ในวิ ธี ก ารนี้
อัลกอริธึม ที่คิดคนขึ้นมีจุดประสงคเพื่อตรวจจับ ชิ้นส วนใบหนา
โดยอัต โนมัติ และเริ่มจากสวนประกอบใบหนาสว นใหญที่ไ มถู ก
แยกส ว นที่ เ รี ย กว าจมู ก จมู ก ป ด บั ง ยากมากโดยไม ตอ งสงสั ย
รั กษาส ว นประกอบของจมู ก เพื่ อ เป น ข อ มู ล อ า งอิ ง อั ลกอริ ธึ ม
คนหาบริเวณรอบ ๆ เพื่อหาใบหนาที่สําคัญ อื่น ๆ ถามี เมื่อสวน
ของใบหนามีคุณสมบัติทางเรขาคณิต ใบหนาพวกมันจะถูกทําให
เปนมาตรฐาน (สเกลและการหมุ น) และแท็ กพรอมคํา อธิบ าย
ประกอบเกี่ยวกับ แตละคุณลักษณะของใบหนาเพื่อใหอัลกอริทึม
การจดจําใบหนาบางสวนสามารถปรับใหเหมาะสม
S. Suwannakhun, N. Chumuang and M. Ketcham [5]
เสนอระบบดึ ง ข อ มู ล เป น ส ว นหนึ่ ง ของวิ ธี ก ารระบุ ตั ว ตน ใน
บทความนี้วางรูป แบบใบหน าเรขาคณิต ร วมกับ ระบบการระบุ
เพื่อลดขอผิดพลาดในการดึง การตรวจสอบเอกลักษณของบุคคล
ดวยบัตรประจําตัวประชาชนและเปรียบเทียบกับ ฐานขอมูลที่มี
อยูเพื่อคนหาบุคคลในฐานขอมูล ใบหนาเดียวกันหรือฐานขอมูล
ที่คลายกันจะถูกประมวลผลและสงคืนผลลัพ ธ เราใชภาพขนาด
60 × 60 พิกเซล การประเมินดวยอัตราความแมนยําระบบของ
เราใช 150 ภาพในการทดลองและผลลั พ ธ แ สดงการจั บ คู ที่
ถูกต อง 146 แบบ จากนั้ น อั ต ราความแม นยํ า ของระบบนี้ คื อ
97.33%.
L. Cuimei, Q. Zhiliang, J. Nan and W. Jianhua [6]
การคนหาใบหนามนุษ ยแบบใหมโดยอัลกอริธึมแบบดั้งเดิมของ
Haar cascade รวมกับ ตัวแยกประเภทออนเพิ่มเติมอีกสามตัวที่
เสนอในบทความนี้ ตัวจําแนกที่ออนแอสามตัวนั้นขึ้นอยูกับ การ
จับ คู ฮิสโตแกรมสี ผิว การตรวจจับ ดวงตาและการตรวจจับ ปาก

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 อัลกอริทึมของ Viola-Jones
หลัก การพื้นฐานของอัลกอริทึ มของ Viola-Jones คือ การ
สแกน sub-window เพื่อตรวจหาใบหน า จากรู ป ภาพอิ นพุต
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ขั้น แรกภาพของผู ค นจะถูก ประมวลผลโดยลั ก ษณนาม Haar
cascade ดั้ ง เดิ ม เกือ บจะไม มีก ารปฏิ เ สธใบหน า มนุ ษ ย ที่ ผิ ด
(อั ต ราการลบเท็ จ ต่ํ า มาก) แต มี ก ารยอมรั บ ผิ ด (บวกบวก)
ประการที่สองเพื่อกําจัดใบหนาที่ไมใชมนุษยที่ไดรับ การยอมรับ
ผิดเหลานี้จะใชตัวจําแนกออนแอตามการจับ คูฮิสโตแกรมฮิวผิว
บนใบหนาและใบหนาที่ไมใชมนุษยสวนใหญจะถูกลบออก ถัด ไป
จะมี การจํ า แนกลั ก ษณนามที่ อ อนแออื่น ๆ ตามการตรวจจั บ
ดวงตาและจะมี ก ารกํ าหนดและปฏิ เ สธใบหนาที่ ไ มใ ช มนุ ษ ย ที่
หลงเหลืออยู ในที่สุดการดําเนินการตรวจจับปากจะใชกับ ใบหนา
ที่ไมใชมนุษยที่เหลืออยูและอัตราการบวกที่ผิดพลาดจะลดลงอีก
ดวยความชวยเหลือของ OpenCV ผลการทดสอบภาพของผูคน
ภายใตการปดกั้นและการสองสวางที่แตกตางกันและระดับ การ
หมุ นและการหมุ นในระดั บ ต า ง ๆ ทั้ ง ในชุ ด ฝ กอบรมและชุ ด
ทดสอบแสดงให เ ห็ นว า อั ล กอริทึ ม ที่ เ สนอนั้ น นอกจากนี้ ยั ง มี
ประสิ ท ธิ ภาพเนื่องจากความสะดวกสบายและความเรี ยบงาย
ของการใชงาน
M. Nehru and S. Padmavathi [7] นํา เสนอแนวทาง
การศึ กษาเพื่ อตรวจจับ ใบหนา มนุ ษ ย โ ดยใช อั ลกอริ ทึ ม Viola
Jones เราฝกอบรมคอมพิวเตอรของเราเพื่อระบุใบหนามนุษย
โดยอัตโนมัติจากภาพที่ใหโ ดยไมคํานึงถึงสภาพแสง จากผลการ
ทดลองเราไดพูดคุยเกี่ยวกับเครื่องตรวจจับ วัตถุ Viola-Jones ซึ่ง
ใชตัวกรองที่หลากหลายและคุณสมบัติในการตรวจจับสวนตาง ๆ
ของใบหนา
Y. Zhou, D. Liu and T. Huang [8] ทําการตรวจสอบ
เครื่องตรวจจับ ใบหนาที่ทันสมัยในปจจุบ ันและประสิทธิภาพของ
ชุด ข อมูลมาตรฐาน FDDB และเปรีย บเทียบโปรโตคอลการ
ออกแบ บ ของอั ล กอริ ธึ ม ป ระการที่ ส องเราต รวจสอ บ
ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานที่ ล ดลงของพวกเขาในขณะที่ ก าร
ทดสอบภาพคุ ณภาพต่ํ า ที่ มี ร ะดับ ความเบลอเสี ย งและคอนท
ราสตที่แตกตางกัน ผลลัพธของเราแสดงใหเห็นวาเครื่องตรวจจับ
ใบหนาที่เรียนรูดวยมือและเรียนรูลึกไมเ พียงพอสําหรับ ภาพที่มี
คุณภาพต่ํา มันเปนแรงบันดาลใจใหนักวิจัยสรางการออกแบบที่
แข็งแกรงยิ่งขึ้นสําหรับ การตรวจจับใบหนาในปา

ขั้น ตอนที่ 1 Image Input กล อง CCTV ขนาดภาพ
540x960 พิกเซล ไฟลภาพนามสกุล MP4
ขั้นตอนที่ 2 Face Detection เปนกระบวนการคนหา
ใบหน า ของบุ ค คลจากภาพวิ ดี โ อหลั ง จากนั้ น ก็ จ ะทํ า การ
ประมวลผลภาพใบหน าที่ ไ ด สํ าหรั บ ขั้ นตอนถั ด ไปเพื่ อให ภาพ
ใบหนาที่ต รวจจับ ไดงายตอ การจําแนก และ อัลกอริ ทึมที่ใชใ น
การตรวจจับ ใบหนาหลักการพื้นฐานของอัลกอริทึมของ ViolaJones ซึ่งอัลกอริทึมในการตรวจจับ ใบหนาที่ดีนั้นมีสวนชวยใน
การจําแนกใบหนาไดแมนยําและรวดเร็วขึ้นเปนอยางมาก
ขั้นตอนที่ 3 Face Recognition เปนกระบวนการที่ไดนํา
ภาพใบหน าที่ต รวจจั บ ไดและประมวลผลแลวจากขั้ นตอนการ
ตรวจจับ ใบหนา มาเปรียบเทียบกับ ฐานขอมูลของใบหนา ผูตอง
สงสั ย หรื อเคยก อ เหตุ จ ากกองทะเบีย นประวั ติ อ าชญากรรม
สํานักงานตํารวจแหงชาติเพื่อระบุวาใบหนาที่ต รวจจับ ไดต รงกับ
บุคคลใด ในบทความนี้ใชอัลกอริทึมการรูจําใบหนา ตาม รูปที่ 2

3. วิธีดําเนินการวิจัย

รูปที่ 2. แสดงขั้นตอนการทํางานของระบบ

บทความนี้มีขั้นตอนในการวิจัยการแสดงตาม รูป ที่ 1

จาก รู ป ที่ 2 จะได ผลลั พ ธการรู จํา ใบหน าของบุค คล จาก
กล อ งที่ ติ ด อยู ที่ ต ามทางแยกแต ล ะจุ ด ซึ่ ง สามารถอธิ บ าย
อัลกอริทึมที่ใชไดดังนี้
1) นํา เข าภาพจากกล อ งที่ ติด อยูที่ ต ามจุ ด ทางแยก ซึ่ งเป น
ภาพ RGB color model
2) แปลงภาพจากที่รับ เขาจากกลอง และภาพจากฐานขอมูล
บนคลาวดเปน gray scale ตามสมการ (1)

รูปที่ 1 แสดงผังไดอะแกรมของระบบ
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=

(

)

(1)

4) หาคาผลรวมของคาความตางของมิติใ นแตละคอลัมน

เมื่อ
R คือ สีแดง
G คือ สีเขียว
B คือ สีน้ําเงิน
จากนั้นแปลงภาพ grayscale เปนภาพ binary ดวยสมการ
ที่ (2)
=

ถา <
2 − 1. กรณีอื่น ๆ
0

c = ∑NPn=1 G
จะไดชุดของคาผลรวมของคาความตางของมิติในแตละคอลัมน
cn,n = 1,2,3,…,n
ขั้นตอนที่ 4 Image Matching เปนเทคนิคการจับ คูภาพ
และสามารถนํามาประยุกตใชในการวัด การขจัด ได โดยใชกลอง
ดิจิทัลและคอมพิวเตอรเ ปนอุป กรณหลักในการจับ คูภาพจะทํ า
โดยการเป รี ย บ เที ย บค า ระดั บ สี เ ทา (Grey value) ของ
ขอมูลภาพ ขั้นตอนของวิธีนี้เริ่มตนจากการสรางลายจุด แบบสุม
(Random speckle) ลงบนพื้ น ผิ ว ชิ้นงานแล ว ใช กล องดิ จิทั ล
(Digital camera) ถายภาพผิวของวัสดุกอนและหลังการเสียรูป
เนื่ องจากแรงกระทํ าแล วจึ ง นํ ารู ป ทั้ง สองมาเปรี ยบเที ย บเพื่ อ
วิเคราะหหาคาการขจัดและความเครียดบนผิวของวัสดุ ตัวอยาง
ของวิ ธี นี้ ได แ ก วิ ธี ส หสั มพั น ธ ภ าพดิ จิ ทั ล (Digital Image
Correlation) ซึ่งใชเทคนิ ค normalized cross correlation
(NCC) ในการจั บ คู ภ าพ วิ ธี Scale Invariant Feature
Transform (SIFT) ซึ่งใชเ ทคนิคการคนหาและสราง keypoint
ของภาพ แลวนําลักษณะเฉพาะของ keypoint มาใชในการจับ คู
ภาพ โดย keypoint ที่ สร า งขึ้น ต อ งมี คุ ณ สมบั ติ ไ ม ขึ้ นอยู กั บ
ขนาดภาพ การหมุน แสง และมุมมอง จึงทําใหวิธี SIFT สามารถ
จับคูภาพไดอยางถูกตองและรวดเร็วกวาวิธีอื่น ๆ

(2)

เมื่อ B คือ จํานวนบิตของระบบภาพ
I คือ ความเขมของแสงของจุดภาพ ณ ตําแหนงที่กําลัง
พิจารณา
D คือ คาความเขมของจุดภาพในตําแหนงเดียวกันหลัง
พิจารณา
T คือ คา Theshold
3) คํานวณหาค า eigenvectors ของแตละพื้ นที่ (region)
ดัง รูปที่ 4 เพื่อหาความแตกตางของแตละมิติ คือ
gt = ft – fu , I = 1,2,3,…,Np

(3)

4. ผลการทดลอง
การวัด ประสิท ธิภาพของระบบ การตรวจจั บ ใบหน าบุคคล
ตองสงสัยนี้ ใชความถูก ตอง หรือ ความแมนยํา (accuracy)
ในการอานคาหรือแสดงคาที่วัดไดเขาใกลคาจริง
โดยการคํานวณคาความถูกตอง/ความแมนยําใชสมการ (4) และ
(5)
%Accuracy = 100 - % Error
(4)
โดยที่
% Error = Relative error x 100
(5)
เมื่อ Xmea คื อ ค าที่ไ ดจากการวั ด (measure value) Xt
คือ คาจริง (true value)

รูปที่ 3 แสดงการแปลงภาพตนฉบับใหเปนภาพไบนารี

ตารางที่ 1 แสดงผลลัพธของการทดสอบการตรวจจับใบหนา.
No.
1.
2.
3.
4.
5.

รูปที่ 4 แสดงผลลัพธดวยวิธี eigenvectors บนใบหนา
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Name of VDO
Clip _1.mp4
Clip _2.mp4
Clip _3.mp4
Clip _4.mp4
Clip _5.mp4

Corect




-

Error
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6.
7.
8.
9.
10.

Name of VDO
Clip _6.mp4
Clip _7.mp4
Clip _8.mp4
Clip _9.mp4
Clip _1.mp4

Corect
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[8] Y. Zhou, D. Liu and T. Huang, “Survey of Face
Detection on Low-Quality Images,” 2018 13th IEEE
International Conference on Automatic Face &
Gesture Recognition (FG 2018), Xi'an, 2018, pp.
769-773.

Error

-

จาก ตารางที่ 1 ผลการทดลองการตรวจจับ ใบหนาทั้ง 10
ครั้งดวยไฟลวิดีโอ .mp4 จํานวน 10 ไฟล พบวาระบบสามารถ
ตรวจจับใบหนาไดถูกตองรอยละ 80.00

รูปที่ 5. แสดงตัวอยางของผลการทดลองจากอินพุตจากกลอง
เปนไบนารี.่

5. สรุปผลการทดลอง
ในการวิ จัย นี้ ผู วิ จัย ได ศึก ษาและออกแบบระบบตรวจจั บ
ใบหน า บุค คลต องสงสัย เพื่อ ป องกั นบุ คคลต างด าวลั กลอบเข า
ราชอาณาจักรไทย ดวยเทคนิคการประมวลผลภาพ Viola Jone
จากผลการทดลองแสดงใหเ ห็นวาระบบมีความถูกตองเปนที่นา
พอใจที่รอยละ 80.00 และมีความผิดพลาดรอยละ 20 เนื่องจาก
ไฟลวิดีโอที่นํ ามาใชเปนไฟลวิดีโอที่บ ันทึกไวในชวงเย็น ซึ่งเป น
ชวงที่มีแสงนอย ทําใหภาพเกิด noise คอนขางมาก จึงสงผลให
การตรวจจับ ใบหนา ผิด พลาดไป นอกจากนี้ ป ระสิท ธิ ภาพของ
กล อ ง CCTV ที่ สง ผลถึ ง ความละเอี ย ดของภาพนั้ น ก็ ส งผลถึ ง
ความแมนยําของระบบเชนกัน

6. เอกสารอางอิง
[1] Maurice Beseng, Cameroon’s choopy waters: The
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“CCTV based surveillance system for railway
station security,” 2018 International Conference
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ระบบการแจงเตือนเรียนหลับขณะเรียนออนไลน ดวยการตรวจสอบภาพใบหนาและ
ดวงตา
System to Alert students to sleep while learning online with Facial
and Eyes Detection
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บทคัดยอ
บทความนี้นํา เสนอระบบสําหรับ การแจงเตือนผูเ รียนมีอาการหลับ ขณะเรียนผานการศึกษาออนไลนระบบเป ด
MOOC ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อการออกแบบเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอน โดยการออกแบบระบบมีสวนประกอบหลัก 3
สวนไดแก 1) สวนแสดงผลติดตอและควบคุมการแจงเตือนผูใช 2) สวนจัดการวิดีโอการสอน และ 3) สวนจับ ภาพและจัด การ
ภาพผูเ รียน การทดสอบการประมวลผลของการออกแบบใช วิธีการสรางระบบตนแบบและประเมิ นผล ในการประเมินผล
แบงเปน 2 สวน คือ การประเมินความถูกตองในการตรวจจับ ใบหนาและการลืมตา และการประเมินความถูกตองในการแจง
เตือนเมื่อผูเรียนมีอาการหลับ กลุมตัวอยางในการทดสอบระบบตนแบบจากผูเรียนทั้งหมด 10 คน ซึ่งผลการประเมินระบบ
สามารถตรวจจับการลืมตาและหลับตาไดอยางถูกตอง 10 คน และผลการประเมินการแจงเตือนเมื่อผูเรียนมีอาการหลับ ระบบ
ตนแบบสามารถแจงเตือนไดอยางถูกตองตามระยะเวลาที่กําหนดทั้งหมด 10 คน การทํางานของระบบตนแบบสามารถทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ : การตรวจจับใบหนา, การตรวจจับดวงตา, การศึกษาออนไลนระบบเปด

Abstract
This article presents a system to alerting students to fall asleep while studying via massive open
online courses. The design aims to develop tools to support teaching and learning. The system design
consists of 3 main components, which are 1) user interface and control for user notifications 2) video
teaching management section and 3) image capture and image management section. The testing process
of the design using the method of creating a prototype and evaluating the results. In the evaluation,
divided into 2 parts: assessing the accuracy of face detection and eye detection and assessing the
accuracy of alerts when the student is asleep. Which the system evaluation results can detect correctly
10 people. And the evaluation of the alert when the student is asleep. The prototype system can alert
correctly 10 people. The working of the prototype system can work efficiently.
Keywords: Face Detection, Eyes Detection, MOOC
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คือสี ดํ า และสีข าว โดยการคํ า นวณค าการจํา ลองดวยการหา
ผลตา งระหวา งความเข มในส วนที่เ ปน สีดํ าและสี ขาว และการ
จากนั้ น นํ า ผลลั พ ธ ที่ ไ ด ทํ า การเป รี ย บเที ย บกั บ ค า เขตแบ ง
(threshold) ในการตั ด สิ นใจดว ย Adaboost และภาพการ
รวมตัวในการจําแนกแบบตอเรียง(Cascaded Classifiers) เพื่อ
ตรวจสอบภาพที่รับ เขามานั้นเปนภาพใบหนาหรือไม โดยภาพ
การรวมตัว (Integral Image) เปนการรวมขอมูลของภาพดาน
มุมซายบนของพิกเซลเขาดวยกัน ซึ่งการรวมที่ตําแหนง x และ y
นิยามไดต ามสมการที่ (1) เมื่อ ii(x,y) คือ ภาพการรวมตัวและ
i(x’,y’) คือภาพตนฉบับ ตามลําดับ

1. บทนํา
การศึ กษาในป จ จุ บ ั น ได มีก ารพั ฒ นาไปอย า งรวดเร็ ว ทั้ ง
ขบวนการและสถานทีการเรียนการสอน เพื่อสนับ สนุนใหผูเรียน
สามารถเขาใจและจดจําเนื้อหาหรืออีกนัยหนึ่งเรียกวาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ซึ่งในประเทศไทยไดมีการพัฒนารูป แบบการเรียน
การสอนในหลากหลายรู ป แบบและการศึ ก ษาไทยเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงอยางมาก ดานเนื้ อหาการเรียนการสอนไดรับ การ
ปรับ ปรุงใหมีความถูกตองและทันสมัยมากขึ้น ดานบุคคลากรครู
ได มีก ารปรั บ องค ความรูและเทคนิ คการสอนใหสอดคล องกั บ
หนาที่การสอน ดานเทคนิคการสอนไดมีการคนควาและวิจัยเพิ่ม
มากขึ้น สงผลใหการศึกษาไทยกาวหนาไปอยางรวดเร็ว
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาเป น องค ก รได
ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ในการเรี ย นการสอนของประชาชน
ภายในประเทศไทยและจัดการศึกษาตลอดชีวิตใหแกผูที่ตองการ
พั ฒ นาการทํ า งานและปรั บ ปรุ ง คุณ ภาพชี วิ ต [1] การพั ฒ นา
รูป แบบการเรี ยนให สามารถเรียนภายระบบคอมพิ วเตอร และ
อินเทอร เ น็ ต เปน การพั ฒ นาดา นเทคนิ คการสอนที่ ไ ด รั บ การ
พัฒนาเปนอยางมาก ซึ่งการใชเ ทคโนโลยีที่มีอยูในปจจุบ ันมาใช
เพื่อชวยเพิ่ มความสะดวกในการเรียนการสอนสามารถเรียนได
ทุ ก ที่ แ ละทุ ก เวลา ซึ่ ง เป น การชว ยให ผู เ รีย นที่ มีภ าระในการ
ทํ า งานประจํ า สามารถเรี ยนรู เ พื่ อ เพิ่ มทั กษะองค ค วามรู แ ละ
สามารถนํ า ความรู นั้ น ไป ใช ใ นหน า ที่ ก ารงานได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ[2,3] การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใชเทคโนโลยี
ทางคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาชวยการเรียนรูไ รขอบเขต ซึ่ง
ดั้งเดิมการเรียนการสอนอยูภายในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยการ
เรียนการสอน
ดังนั้นการพัฒนาการเรี ยนการสอนในรูป แบบออนไลนหรือ
การเรี ยนรู นอกหอ งเรี ยนโดยการใช สื่ อ ประเภทวิ ดี โ อจึ ง เป น
รู ป แบบการเรี ยนรู ที่ สํา คั ญ อี ก หนึ่ ง รู ป แบบที่ ส ง ผลให ผูเ รี ย น
สามารถเสริมสรางความรูได ในบางกรณีที่ผูเรียนมีความงวงและ
ออ นเพลี ย ทํ า ให ใ นขณะเรี ย นผ า นสื่ อ วิ ดี โ อการสอนแล ว เกิ ด
อาการหลับ ทําใหไมสามารถรั บ รูเนื้อหาในสวนนั้นได ผูวิจัยได
เห็ นถึ งป ญ หานี้จึงได มีก ารออกแบบและพั ฒนาระบบเพื่อช วย
เตือนใหผูเรียนสามารถกลับสูความพรอมเรียนได

(1)
การหาภาพใบหน าของผูเ รียน (Feature) โดยมี การ
กรอง (Filter) ตามคุ ณ ลั กษณะที่ เ ป นพื้ น ฐานของ Haar
Wavelet หรือเรียกวิธีนี้วา Haar-like feature [4-6] ตัวกรอง
จะมีลักษณะเปนสี่เหลี่ยมและแบงเปน 2 สวนคือสีขาวและสีดํา
ซึ่งมีการทํางานจากการนําภาพไปสกัดคุณลักษณะดวยตัวกรอง
รูปแบบตาง ๆ ตามรูปที่ 1 ซึ่งจะมีขนาดตางกันและภาพใบหนา
ของผูเรียนที่ไดจากตัวกรองนี้จะนําไปใชในการกําหนดลักษณะ
ของตัวจําแนกอยางออน (Weak Classifier)

Edge Features

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
2.1 เทคนิ ค การตรวจจั บ ใบหน า แบบ Haar-like
feature

Line Features

การตรวจจั บ ใบหน า ของผู เ รี ย นในระบบนี้ ใช เ ทคนิค การ
ตรวจจับ แบบ Haar-like feature เปนการตรวจจั บ ใบหนา ที่
ให ผ ลถู ก ต อ งและรวดเร็ ว ซึ่ ง ได รั บ ความนิ ย มในงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวของกับ การตรวจจับ ใบหนา วิธีนี้แบงขั้นตอนการตรวจจับ
เปน 3 ขั้นตอน ไดแก การแบงสวนการตรวจสอบเปน สองสวน

Center Surround Features
รูปที่ 1 ตัวกรองรูปแบบการสกัดคุณลักษณะ
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สอน ที่อยูของไฟลวิดีโอ ขนาดของไฟลวิดีโอ เปนตน ขอมูลไฟล
วิดีโ อที่จั ด เก็บ เพื่ อใช ในการจั ด การใหระบบและวิ ดีโอการสอน
สามารถตอบสนองตอผูเรียนไดอยางถูกตอง ซึ่งการบันทึกขอมูล
จะเกิด ขึ้ นในขั้นตอนการนํา ไฟล วิดีโ อการสอนเข าสูร ะบบโดย
ผูสอนหรือผูดูแลระบบ

3. การออกแบบระบบการแจงเตือนผูเรียนหลับ ขณะ
เรียนภาพวิดีโอ
ระบบการแจงเตือน

ผูเรียน

สวน
แสดงผล
ติดตอและ
ควบคุม
การแจง
เตือนผูใช

3.3 สวนจับภาพและจัดการภาพผูเรียน

สวนจัดการวิดีโอการ
สอน

สวนการจับภาพและจัดการภาพผูเรียน ในสวนนี้เปนการนํา
เทคนิค การตรวจจั บ วั ต ถุ Haar-like feature ซึ่ งสามารถ
ตรวจจับไดหลากหลายสวนเชน ใบหนา ตา จมูก และปาก โดยมี
นักพัฒนาสรางเปน Library เพื่อความสะดวกในการประยุกตใ ช
ในการจัดการภาพผูเรียนผานทางกลองวิดีโอของระบบ โดยเริ่ม
จากการรับ ภาพจากกลองวิดี โอมาค นหาสว นที่เ ปน หนา ผูเ รีย น
เมื่อมีการตรวจสอบพบสวนที่มีความนา จะเปน หนาของผูเรีย น
แลวใหมีก ารตัด เอาเฉพาะสวนภาพหนาผูเรี ยน จากนั้นนําภาพ
สวนใบหนาผูเรียนมาคนหาสวนที่เปนภาพตาผูเรียนแลวทําการ
ตัดเอาสวนที่เปนภาพตาผูเรียนเพื่อสงตอไปเปรียบเทียบในสวน
อื่นตอมีขั้นตอนดังรูปที่3 ขั้นตอนในการตัดภาพเพื่อใหไดภาพตา
ผูเรียนนั้นผูวิจัยใชวิธีตัดภาพนี้เพื่อลดความผิดพลาดในการคนหา
ภาพตาผู เรียนจากต นฉบั บ ภาพผู เ รีย นเพราะตนฉบับ ภาพของ
ผูเรียนมีโอกาสมากที่จะมีสวนที่คลายคลึงภาพตา ซึ่งผูวิจัยไดเห็น
ถึงปญหาที่เกิดขึ้นจึงไดมีการใชวิธีดังที่ไดอธิบาย

สวนจัดการภาพ
ผูเ รียน

รูปที่ 2 สวนประกอบของระบบการแจงเตือนผูเรียน
การออกแบบระบบการแจงเตื อนเรีย นหลับ ขณะเรีย น ใน
บทความนี้ไดใชวิธีต รวจสอบภาพใบหนาและตาของผูเรียนเพื่อ
ใช ใ นการเป รี ย บเที ย บภาพการหลั บ ตา ดั ง รู ป ที่ 2 โดยมี
สวนประกอบของระบบดังนี้

3.1 สวนแสดงผลติดตอและควบคุมการแจงเตือนผูใช
สวนนี้ ทําหน าที่ติ ดตอระหว างระบบและผูใ ช โดยสว นนี้ทํ า
หนา ที่แ สดงรายชื่อ และรายระเอีย ดของวิดีโ อการสอน เพื่ อให
ผูเรียนสามารถเลือกเนื้อหาที่ตอ งการ เมื่อผู เ รียนไดเลือกวิดีโ อ
การสอนสวนนี้จะทําหนาที่ควบคุมวิดีโอการสอน ซึ่งเมื่อผูเรียน
ทําการเริ่ม ตนวิดีโอการสอน ระบบทําการขอเขาถึง กลองวิดีโ อ
เว็บแคมจากผูเรียน เพื่อใชในการตรวจจับ การหลับ ตาของผูเรียน
และจะปดการใชงานกลองวิดีโอเว็บแคม เมื่อผูเรียนปด วิดีโอการ
สอนหรือดูวิดีโอการสอนจบ
อีก หนึ่ง หน า ที่ ข องส ว นนี้เ ป นสว นควบคุ ม การแจ ง เตื อนให
ผูเรียนทราบเมื่อผูเรียนมาการหลับ ตาเปนระยะเวลามากกวา 1
นาที โดยตรวจสอบจากผลการเปรียบเทียบภาพตาของผูเรียนที่
ไดจากสวนการเปรียบเทียบภาพตา เพื่อเปนการแบงแยกความ
แตกตา งระหวา งการกระพริบ ตาและการหลับ ผู วิจัย ใช วิธี การ
กํา หนดระยะเวลาการหลั บ ตาอย า งต อ เนื่ อ ง ซึ่ ง เมื่ อส วนการ
ควบคุม การแจ งเตือนผูใชรับ สถานะหลับ ตาตลาดระยะเวลา 1
นาที โ ดยไม ไ ด รั บ สถานะของการลื ม ตาระบบ จะมี ก ารส ง
สัญญาณเสียงแจงเตือนผูเรียนเพื่อเปนการปลุกใหผูเรียนตื่นหรือ
ลืมตาขึ้นและเมื่อ ระบบตรวจสอบวาผูเ รี ยนลืมตาขึ้น ระบบจะ
หยุดการสงสัญญาณเสียงแจงเตือน ในกรณีที่ผูเรียนหลับ ตาเปน
ระยะเวลาชวงหนึ่ งแตไ ม ถึง 1 นาที ระบบจะหยุด การนับ เวลา
และเริ่มตนการนับใหมเมื่อผูเรียนหลับตาอีกครั้ง

Original

Face

Eyes

รูปที่ 3 แสดงรูปแบบการตัดภาพ
4. ผลการวิจัย
การทดสอบในบทความนี้ใชวิธีการพัฒนาเปนระบบตนแบบ
สําหรับ ตรวจจับ ภาพการหลับ ตาของผูเรียนและแจงเตือน และมี
ขอกําหนดลักษณะการหลับ ตาของผูเรียนคือเมื่อผูเรียนหลับ ตา
ตอเนื่องกันมากกวา 1 นาที หมายถึงผู เรี ยนมี สถานะหลั บ การ
พัฒนาระบบตนแบบในรูป แบบ Windows Application เปน
โปรแกรมที่จะติด ตอและตอบสนองกับ ผูใชดวยภาษา Python
และการออกแบบหนาจอสําหรับ รอรับ การใชงานจากผูเรียนดัง
รู ป ที่ 4 ซึ่ งผู เ รี ยนสามารถเลื อ กวิ ดี โ อการสอนตามเนื้ อ หาที่
ตองการ

3.2 สวนจัดการวิดีโอการสอน
สวนจัดการวิดีโอการสอน เปนสวนจัด การไฟลวิดีโอการสอน
และการจัด เก็ บ ข อมู ลของไฟล เชน ชื่ อไฟล วิดีโ อ ชื่ อเรื่อ งการ
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ลืมตา
หลับตา
ลืมตา
หลับตา
รูปที่ 4 หนาจอระบบการแจงเตือนผูเรียนหลับ ขณะเรียน

การทดสอบระบบตนแบบเพื่อทดสอบการตรวจจับ ภาพการ
หลับ ตาของผูเรียนไดอยางถูกตอง โดยกํา หนดใหกลุมตัวอยาง
การทดสอบผูเรียนสําหรับ การทดสอบทั้งหมด 10 คนใหใชระบบ
ต น แบบ และกํ า หนดให ผู เ รี ย นมี ก ารหลั บ ตา ในช ว งเวลาที่
แตกต า งกั นเพื่ อจํ าลองการหลับ จากการทดสอบพบว า ระบบ
สามารถตรวจจับ ภาพไดอยางถูกต องทั้งหมด ตัว อยางแสดงใน
ตารางที่ 1
ผลการประเมินการแจงเตือนเมื่อผูเรียนมีอาการหลับ ระบบ
ต น แบบสามารถแจ ง เตื อ นได อ ย า งถู ก ต อ งตามระยะเวลาที่
กําหนดทั้งหมด 10 คน ซึ่งผลที่ไดจากการทดสอบถูกตองทั้งหมด
ระบบสามารถแจงเตือนสัญ ญาณเสียไดอยางมีประสิทธิภาพ

หลังจากผูเรียนเลือกเนื้อหาการสอน(สวนซายของหนาจอ)ที่
ตองการตอจากนั้นระบบตนแบบขอเขาถึง การใชงานกลองเว็ บ
แคมสําหรับจับภาพผูเรียน เมื่อผูเรียนพรอมเรียนและอนุญ าตให
ใชกลองเว็บแคมเรียบรอยระบบตนแบบจะแสดงวิดีโอการสอน
พรอมกับ การตรวจจับ ภาพผูเรียน โดยระบบแสดงเฉพาะวิดีโอ
การสอนจะไมมีการแสดงภาพของผูเรียนเพื่อเปนการไมรบกวน
สมาธิในการเรียน
ในขั้นตอนการตรวจสอบการหลับ ของผูเรียน ระบบทําการ
จับ ภาพผูเรี ยนในขณะกําลั งดูวิดีโ อการสอนและใช ภาพผูเ รีย น
สําหรับการตรวจจับภาพตาของผูเรียน เมื่อระบบตรวจสอบภาพ
แลวไมพบภาพตาสวนนี้จะสงสถานะของการหลับ ตาไปในสว น
แสดงผลติดตอและควบคุมการแจงเตือนผูใช เพื่อทําการนับ เวลา
ในการหลับ ตา ซึ่งถ าระบบตรวจสอบพบวาหลั บ ตามากกว า 1
นาที ระบบจะทํา การแจง เตือ นผู เรีย นดวยการแสดงสัญ ลั กษณ
วงกลมสีแดง(สวนซ า ยล า งของหน า จอ) และส งสั ญ ญาณเสี ยง
เตือนอยางตอเนืองใหผูเ รียนลืมตา โดยระบบจะหยุด เตือนเมื่อ
ผูเรียนลืมตาขึ้น

5. อภิปรายผลและสรุป
การออกแบบระบบการแจ ง เตื อนเรี ย นหลั บ ขณะเรี ย น
ออนไลน ดวยการตรวจสอบภาพใบหนาและตา โดยใชหลักการ
เปรียบเทียบภาพผูเรียนที่ไดจากการเปด ใชกลองวิดีโ อเว็บ แคม
และภาพการหลับตาที่ไดทําการบันทึกและระบบใชในการเรียนรู
ภาพการหลับตา ซึ่งการตรวจสอบการหลับตาในระบบนี้ไดมีการ
กําหนดระบบเวลาการหลับ ตาตอเนื่องกัน 1 นาที เพื่อเปนการ
แยกพ ฤติ ก รรมการกระพริ บ ตาหรื อ การหลั บ เมื่ อ ระบ บ
ตรวจสอบพบวาผูเรียนหลับ ระบบจะสงสัญ ญาณเสียงแจงเตือน
เพื่อให ผูเ รีย นลื มตาขึ้น และระบบจะหยุด การสงสัญ ญาณเสียง
แจงเตือน โดยการออกแบบมีสวนในการทํางานแบงออกเปน 3
สวนคือ สวนติดตอและควบคุมการแจงเตือนผู ใช สวนจัด การ
วิดีโอการสอน และสวนจับภาพและจัด การภาพผูเรียน ซึ่งระบบ
สามารถทํางานไดอยางถูกตองทั้งในดานการตรวจจับ ใบหนาและ
ดวงตาและการแจงเตือนผูใช เมื่อผูเรียนอยูในสภาพแวดลอมที่
พรอม คือมีแสงที่เพียงพอตอการตรวจจับ ภาพของกลองเว็บ แคม

ตารางที่ 1 ตัวอยางการแสดงสถานะการตรวจจับ การลืมตาและ
หลับ ตา
รูปภาพของผูเรียน
การแสดงสถานะ
ของระบบ

ลืมตา
หลับตา
ลืมตา

6. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
จากการทดลองระบบตนแบบพบวาระบบตนแบบสามารถ
แจงเตือนไดอยางถูกตอง ซึ่งการทํางานของระบบตนแบบในสวน
ของการตรวจจับภาพมีขอจํากัด ในบางกรณีที่ไ มสามารถควบคุม
ได คือ เรื่ อ งของคุ ณ ภาพของภาพที่ ไ ด จ ากกล อ งเว็ บ แคมของ
ผูเ รียน กล องเว็บ แคมของผู เ รีย นบางคนมีคุณภาพไม เ พี ยงพอ

หลับตา
ลืมตา
หลับตา
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สงผลใหการคนหาภาพใบหนา และตามีความผิดพลาดผู วิจัยใช
วิธีการหนวงเวลาในการจับภาพเพื่อลงปญ หานี้สวนนี้ และจะเกิด
ความผิ ด พลาดมากเมื่ อ ใช ง านระบบต น แบบในที่ แ สงน อ ย
เนื่ องจากภาพที่ ได จะมี รายละเอี ยดความชั ดของภาพนอยเมื่อ
นําไปเปรียบเทียบแลวจะไดผลที่ผิด พลาด ในอนาคตการพัฒนา
ดานเทคโนโลยีอาจจะชวยแกไ ขขอจํ ากัดนี้ให สามารถใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

7. เอกสารอางอิง
[1] ณฐภัทร ติณเวส และ ฐาปนีย ธรรมเมธา, “การศึกษา
รูป แบบการจั ดการศึกษาออนไลนร ะบบเป ด แบบ MOOC
ของอุด มศึกษาไทย,” Veridian E-Journal, มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ปที่ 9, ฉบับ ที่ 3, หนา. 1463-1478, กันยายนธันวาคม 2559.
[2] พัสตราภรณ กาฬสิงห, ศิวนาถ นันทพิชัย, ไกรสร สายวารี,
ปกรณ ดิษฐกิจ, “บริการสื่อการศึกษากับ การเรียนการสอน
บน MOOC: ประสบการณ ของศู น ย บ รรณสารและ
สื่ อ การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ ,” PULINET
Journal, ป ที่ 5, ฉบั บ ที่ 2, หน า. 47-54, พฤษภาคมสิงหาคม 2561.
[3] น้ํา มนต เรื อง ฤทธิ์ . “สภาพและความต อ งการแหล ง
ทรัพยากรการเรียนรูออนไลนในระบบเปด สําหรับ มหาชน
“ดานครุ ศาสตร ศึกษาศาสตร,” Veridian E-Journal,
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปที่ 8, ฉบับ ที่ 2, หนา. 124-140,
พฤษภาคม-สิงหาคม 2558.
[4] R. Lienhart and J. Maydt, “An extended set of
Haar-like features for rapid object detection,”
Proceedings. International Conference on Image
Processing, Rochester, NY, USA, 2002, pp. I-I.
doi: 10.1109/ICIP.2002.1038171
[5] Pavani, Sri-Kaushik, David Delgado, and Alejandro
F. Frangi. “Haar-like features with optimally
weighted rectangles for rapid object
detection,” Pattern Recognition 43.1 (2010): 160172.
[6] รุสลี่ สุทธวีรกูล, และวิไลพร แซลี้, “การตรวจจับ ใบหนาดวย
วิธี การพื้นฐานของการจําลองรูป แบบ Haar-like,” วารสาร
วิศวกรรมศาสตร มหาวิท ยาลัยศรีนคริ นทรวิโ รฒ, ปที่ 6,
ฉบับ ที่ 2, หนา. 34-43, กรกฏาคม-ธันวาคม 2554.

132

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 (ITECH CON 2019)

เครื่องจําหนายบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปอัตโนมัติผาน NB-IoT
NB-IoT Automatic Instant Noodles Vending Machine
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บทคัดยอ
บทความนี้นําเสนอเครื่องจําหนายบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป อัต โนมัติผาน NB-IoT เพื่ออํานวยความสะดวกในการตรวจ
ยอดคงเหลื อของสินคา ขอ มู ล ประกอบด ว ยวัน และยอดคงเหลื อที่ สง ผา น NB-IoT จะนํ า ไปแสดงบน dashboard บน
แพลตฟอรม IoTtweet และถูกบันทึกในฐานขอมูล ขอมูลนี้จะถูกนํามาวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงายเพื่อนําไปใชเพื่อ
พยากรณวันที่ควรเขาไปเติมสินคาที่เครื่องจําหนายแทนการสุมเวลาจากประสบการณที่ผานมา
คําสําคัญ : NB-IoT, สมการถดถอยเชิงเสน, เครื่องจําหนายอัตโนมัติ

Abstract
This article presents NB-IoT automatic instant noodles vending machine in order to facilitate the
monitoring of the residual number of instant noodle packs. This number is displayed on dashboard and
recorded in database on IoTtweet platform via NB-IoT. The database including date and the residual
number of instant noodle packs is evaluated by simple regression analysis in order to forecast the day of
replenishment instead of time random method from vendor’s experience.
Keywords : NB-IoT, regression analysis, vendor machine

1. บทนํา

2. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

การเติมสินคาในเครื่องระบบจําหนายสินคาอัต โนมัติมักใชวิธี
สุมเวลาที่คาดวาสินคาจะหมดจากประสบการณ หรือ คาสถิติ ที่
ผานมา แตในปจจุบันเทคโนโลยีอินเตอรเน็ต สําหรับ ทุกสรรพสิ่ง
(IoT) กํา ลั ง ได รั บ ความนิ ย มมาก ค า ใช จ า ยของอุ ป กรณ แ ละ
คา บริ ก ารรายเดื อ นมี ราคาไม แ พง บทความนี้จึ ง จั ด ทํ า เครื่ อง
จําหนายบะหมี่กึ่ง สําเร็จรู ป อัต โนมั ติผ าน NB-IoT เพื่ ออํา นวย
ความสะดวกในการตรวจสอบยอดคงเหลื อป จจุ บัน ของสิ น ค า
ผา นทาง dashboard ของแพลตฟอร ม IoTtweet และเก็ บ
ค า สถิ ติ เ พื่ อ ให สํ า หรั บ พยากรณ วั น ที่ ค วรเข า ไปเติ ม สิ น ค า ได
แม น ยํ า มากขึ้ น ในบทความจะกล า วถึ ง เทคโนโลยี NB-IoT,
IoTtweet และการถดถอยเชิงเสนและสหสัม พันธใ นสวนที่ 2
หลักการทํา งานของเครื่องจําหนายในสวนที่ 3 ผลการทดลอง
และสรุป ผลการทดลองจะถูกแสดงในสวนที่ 4 และ 5 ตามลําดับ

2.1 NB-IoT
Narrowband IoT (NB-IoT) เปนเทคโนโลยีที่ถูกนําเสนอ
โดย 3GPP Release 13 ใชงานยานความถี่เดียวกับ GSM, 3G
หรือ LTE ซึ่งตองไดรับ อนุญ าตการใชงานจากหนวยงานที่กํากับ
ดูแล [1] NB-IoT เปนอุป กรณ ที่ถูกออกแบบใหใชพลังงานต่ํา
ความเร็วในการรับ สงขอมูลต่ํา (DL: 234.7 kbps, UL: 204.8
kbps) ใชการกล้ําสัญญาณแบบ QPSK รองรับ โปรโตคอล UDP,
CoAP และ IPv4 [2] ในประเทศไทย กสทช. กําหนดใหใชคลื่น
ความถี่ยาน 920-925 MHz ปจจุบ ันมีผูใ หบ ริการ NB-IoT ใน
ไทย 2 เครือขาย คือ True และ AIS [3-4]
2.2 IoTtweet
IoTtweet [5] เปนแพลตฟอรมเพื่อใหบ ริการทางดาน IoT
โดยออกแบบใหมีการใชงานที่ไมซับ ซอน และงายตอการใชงาน
IoTtweet สามารถแสดงและจัดเก็บ ขอมูลจากอุป กรณ IoT บน
dashboard และจัดเตรียมการใชงานการสงและควบคุมอุป กรณ
IoT ไว 2 ประเภทคือ 1) Switch สําหรับการใชงานแบบสถานะ
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เปดและปด และ 2) Slider สําหรับ การสงขอมูลเชิงแอนาล็อกไป
ยังอุป กรณ
2.3 การถดถอยเชิงเสนและสหสัมพันธ
ในการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรหรือปจจัยตั้งแต 2
ตัว ขึ้นไปว ามี ความสั มพั นธ กันอยา งไร จะใชเ ทคนิ คทางสถิ ติ ที่
เรียกวา การวิเคราะหการถดถอย (Regression Analysis) [6]
การถดถอยเชิ ง เส น อย า งงา ยเปน การอธิบ ายความสั มพั น ธเ ชิ ง
เสนตรงระหวางตัวแปรเพียง 2 ตัวแปรคือ ตัวแปรอิสระ กับ
ตัวแปรตาม ถา (x , y ), (x , y ), …, (x , y ) เปน
ขอมูลจํ านวน คูที่ ไดจากการทดลอง ตัวแปร จะสามารถ
กําหนดหรือควบคุมคาที่ตองการ ขณะที่ตัวแปร จะเปนผลที่
ไดจากการทดลอง เขี ยนสมการถดถอยเชิ งเสน อย างงายได ดั ง
สมการ (1)
=

+

1) ระบบรับเงิน ประกอบดวยเครื่องรับ เหรียญ และเครื่องรับ
ธนบัตร
2) ระบบทอนเงิน โดยใชเครื่องจา ยเหรียญ Leonid Mini
Hopper
3) ระบบจ า ยบะหมี่ กึ่ ง สํ า เร็ จ รู ป ประกอบด ว ยเซอร โ ว
มอเตอรและสวิตช
4) การสงขอมูลผาน AIS NB-IoT
5) ระบบควบคุ มและประมวลผล ประกอบด วย Arduino
MEGA 2560 R3 และ Arduino UNO R3 และ LCD
เมื่อระบบรับเหรียญของเครื่องจําหนายไดรับ เหรียญ 1, 2, 5,
10 บาทหรือธนบัตร 20 บาท เครื่ องจะสงสั ญ ญาณพัลส ไปให
บอรด Arduino MEGA 2560 R3 ทําการประมวลผลเพื่อแสดง
ยอดเงินที่ เครื่องได รับ ผานทางหนาจอ LCD เมื่อกดสวิต ชเลือ ก
สินคา บอรด Arduino จะขับ เซอรโวมอเตอรใหหมุนขดลวดจาย
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป มายังชองรับ สินคา
ยอดคงเหลื อของเครื่ องจํ า หน า ยบะหมี่ กึ่ง สํ าเร็ จ รู ป จะถู ก
สงผานไปยังบอรด Arduino UNO R3 ซึ่งตอกับ AIS NB-IoT
Shield เพื่อไปแสดงผลที่ dashboard ของ IoTtweet ขอมูล
ยอดคงเหลือ และวันที่ จํา หนา ยจะถู ก จัด เก็บ ใน log file ซึ่ ง
สามารถ export เป นไฟล CSV เพื่อนํ า มาใช พยากรณ ยอด
คงเหลือของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปโดยการหาคาประมาณจากสมการ
ถดถอย
3.2 โครงสรางเครื่องจําหนาย
โครงสร า งสํ า เร็ จ ของเครื่ อ งจํ า หน า ยบะหมี่ กึ่ ง สํ า เร็ จ รู ป
อัตโนมัติ NB-IoT มีความกวาง 49.50 เซนติเมตร ยาว 79.50
เซนติเมตร และสูง 58.00 เซนติเ มตร ดังรูป ที่ 2 ซึ่งประกอบไป
ดวยสวนตาง ๆ ดังนี้ .
1) ขดลวดจําหนายบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป 4 ชนิด ชนิดละ 10 ซอง
2). จอ LCD ใชแสดงยอดเงินคงเหลือ และคําแนะนําสําหรับ
ผูใชงาน
3. ปุมเมนูเลือกสินคา และยกเลิกการซื้อสินคา
4. เครื่องรับ เหรียญ 1, 2, 5 และ 10 บาท
5. เครื่องรับ ธนบัตร 20 บาท
6. ชองรับ เงินทอน
7. ชองรับ สินคา
4. ผลการทดลอง
เครื่องจําหนายบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป อัต โนมัติผาน IoT ไดมีการ
การทดสอบรับ เหรียญและรับ ธนบัตร, การทดสอบการทอนเงิน,
การท ดสอบ การจ า ยสิ น ค า การแสดงย อดค งเหลื อ บ น
dashboard ของ IoTtweet ผาน NB-IoT และการเก็บ จํานวน
ยอดคงเหลือของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป เพื่อนํามาพยากรณวันที่ตอง
เข า ไปเติ มสิ นค า แตละการทดสอบมี ร ายละเอีย ดและผลการ
ทดสอบดังนี้

(1)

+

เมื่อพารามิเตอร เปนระยะตัดแกน พารามิเตอร
คือ
คา ความชัน และ เป นค า ความคลาดเคลื่อ นสุม (Random
Error) ที่มีคาเฉลี่ย 0 และความแปรปรวน โดยพารามิเตอร
และ เปนพารามิ เตอรไ มท ราบคา ประมาณค าดว ยตั ว
ประมาณคา
และ ตามหลักการของ Least Squares
ดังสมการ (2) และ (3)
=
=

โดย

∑

−

(∑
∑

)(∑
(∑

และ

= Σ

(2)
̅
)

)

(3)

̅= Σ

ดังนั้น สมการประมาณคาสมการถดถอยเชิงเสนแบบงายจะ
ไดดังสมการ (4)
=

(4)

+

การวัดความเหมาะสมของสมการถดถอยเชิงเสนแบบงายที่
คํานวณไดกับ ขอมูลที่มีอยูวัดไดจากคาสัมประสิทธิ์การตัด สินใจที่
ปรับ คาแลวดังสมการที่ (5)
̃ =1−

(

) /(

)

(

) /(

)

(5)

3. หลักการทํางานและโครงสรางเครื่องจําหนาย

3.1 หลักการทํางาน
การทํางานของเครื่องจําหนายบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปผาน NB-IoT
ประกอบดวยสวนประกอบหลัก 4 สวนซึ่งแสดงในรูปที่ 1 ดังนี้
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รูปที่ 1 สวนประกอบหลักเครื่องจําหนายบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป อัตโนมัติ NB-IoT
การแสดงผลยอดคงเหลื อ ของบะหมี่ กึ่ ง สํ า เร็ จ รู ป ผ า น
dashboard ของ แพลตฟอรม IoTtweet แสดงไดอยางถูกตอง
ดังแสดงในรูป ที่ 3
การพยากรณ ยอดคงเหลือจากสมการถดถอยอยางงาย ทํ า
การทดลองโดยนําเครื่องจําหนายบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป อัต โนมัติผาน
NB-IoT มาวางจําหน า ยสิน ค า ที่ ตึ ก 63 วิ ท ยาลั ยเทคโนโลยี
อุต สาหกรรม มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล า พระนคร
เหนือ ชั้น 5 เปนเวลา 7 วัน โดยเก็บ ยอดคงเหลือของบะหมี่กึ่ง
สําเร็จรูป แตละชนิดเพื่อนํามาพยากรณยอดคงเหลือจากสมการ
ถดถอยเชิงเสนอยางงาย โดยใช สมการ (2), (3) และ (4) เมื่ อ
กําหนดตัวแปร คือ วันที่ขาย และ คื อยอดคงเหลือ ไดผ ล
การทดลองของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ชนิด ที่ 1 ถึง 4 ดังตารางที่ 1
เมื่ อ นํ า ประมาณสมการถดถอยเชิ ง เส น แสดงความสั ม พั น ธ
ระหวางวันที่ขาย ( ) และยอดคงเหลือของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
ชนิดที่ 1 ถึงชนิด ที่ 4 ( , , , ) ไดดังสมการที่ (6) ถึง
สมการที่ (9) ตามลําดับ

รูปที่ 2 เครื่องจําหนายบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป อัตโนมัติ
การทดสอบการรับ เหรี ย ญ 1, 2, 5 และ 10 บาทและ
ทดสอบการรับ ธนบัตร 20 บาท ชนิด ละ 100 ครั้ง พบวาเครื่อง
สามารถรับ ธนบัต ร 20 บาทไดถูกตอง 100% แตรับ เหรียญ 1,
2, 5 และ 10 บาทไดถูกตอง 98%, 96%, 97% และ 98%
ตามลําดับ
การทดสอบการทอนเงิน ทําการทดสอบดวยจํานวนเงิน 15
บาท และ 20 บาท โดยการทอนเงินจะทอนออกมาเปนเหรียญ
1 บาทเทานั้น ทดสอบทั้งหมด 100 ครั้ง ไมเ กิด ขอผิดพลาดใน
การทอนเงิน มี การทอนเงิ น ครบถ วน แต จํา เป นต อ งมีเ หรี ย ญ
เพียงพอในเครื่องทอนเงิ น ถา เหรียญไมเพียงพอจะไมสามารถ
ทอนเงินได จากการทดสอบมีคาความถูกตอง 100%
การทดสอบการจายสินคาทําการทดสอบโดยเลือกซื้อบะหมี่
กึ่งสําเร็จรูปทั้ง 4 ชนิด เปนจํานวนชนิดละ 100 ครั้ง แตละชนิด
ออกมาตามจํ า นวนที่ เ ลื อ กซื้ อ ถู ก ต อ งหรื อไม ผลการทดสอบ
พบวาเครื่องจําหนายบะหมีถ่ ูกตอง 96% ความผิดพลาดเกิด จาก
การหมุนรอบเซอรโวมอเตอรที่สูงหรือต่ําเกินไป ทําใหสินคาออก
มาเกินจํานวนหรือไมหลนออกมา

= 9.4167 − 1.0476

(6)

= 8.833 − 0.8095

(7)

= 9.3333 − 1.0952

(8)

= 9.25 − 1.2857

(9)

จากสมการที่ (6) ถึงสมการที่ (9) สามารถนํามาพล็อตกราฟเพื่อ
แสดงแนวโนมความสัมพันธเปรียบเทียบกับ การกระจายระหวาง
วันที่ขายและยอดคงเหลื อของบะหมี่กึ่ งสําเร็ จรู ป ชนิ ด ที่ 1 ถึ ง
ชนิ ด ที่ 4 ได ดั ง รู ป ที่ 3 ถึ ง รู ป ที่ 6 โดยมี คา สั ม ประสิ ท ธิ์ ก าร
ตัดสินใจ ̃ เทากับ 0.92, 0.84, 0.88 และ 0.79 ตามลําดับ
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รูปที่ 3 หนาแสดงยอดคงเหลือผาน dashboard ของ แพลตฟอรม IoTtweet
ตารางที่ 3 ขอมูลยอดคงเหลือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปชนิดที่ 1
ยอด
ยอด
ยอด
ยอด
วันที่ คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ
ขาย ชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 ชนิดที่ 3 ชนิดที่ 4
(ซอง)
(ซอง)
(ซอง)
(ซอง)
10
8
7
7
5
3
3
3

10
8
6
6
6
4
4
4

10
9
7
5
4
3
3
3

12
10
8
6
4
2
0

วันทีขาย

10

10
10
6
9
3
3
2
2

8
y = -0.8095x + 8.8333

6
4
2
0
0

y = -1.0476x + 9.4167

12
10
8
6
4
2
0

2

4

6

4

6

ยอดคงเหลือ

8

y = -1.0952x + 9.3333

0
0

2

รูปที่ 5 แผนภาพการกระจายและกราฟแสดงแนวโนม
ความสัมพันธวันที่ขายกับยอดคงเหลือของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
ชนิดที่ 2

วันทีขาย

วันทีขาย

0
1
2
3
4
5
6
7

12

2

4

ยอดคงเหลือ

6

8

8

ยอดคงเหลือ

รูปที่ 6 แผนภาพการกระจายและกราฟแสดงแนวโนม
ความสัมพันธวันที่ขายกับยอดคงเหลือของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
ชนิดที่ 3

รูปที่ 4 แผนภาพการกระจายและกราฟแสดงแนวโนม
ความสัมพันธวันที่ขายกับยอดคงเหลือของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
ชนิดที่ 1
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12
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8
6
4
2
0

y = -1.2857x + 9.25

0

2

4

6

8

ยอดคงเหลือ

รูปที่ 7 แผนภาพการกระจายและกราฟแสดงแนวโนม
ความสัมพันธวันที่ขายกับยอดคงเหลือของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
ชนิดที่ 4
จากสมการที่ (6) ถึง สมการที่ (9) สามารถนํ ามาพยากรณ
วันที่บ ะหมี่ กึ่งสําเร็จรูป ชนิดที่ 1, 2, 3 และ 4 จะหมดจากตู
สินคาได ในวันที่ 9, 7, 9 และวันที่ 7 ตามลําดับ

5. สรุปผลและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
เครื่ องจํ า หน ายบะหมี่ กึ่ง สํ า เร็จ รู ป ผ าน NB-IoT ทํ างานได
อยางดี ชว ยอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบยอดคงเหลือ
ของสินคา ในตู อั ตโนมัติไ ด ต ลอดเวลา ข อมู ลยอดคงเหลือและ
วันที่ขายสามารถนํามาจัด เก็บ และวิเคราะหดวยสมการเชิงเส น
อย า งงา ยเพื่ อ พยากรณก ารเติ ม สิ น ค า ที่ ตู ทํ า ให ก ารจั ด การมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้น หากนํ าไปประยุ กต ใช ใ นเชิง พาณิ ชย ที่มี
จํานวนจุดขายมากจะทําใหรวบรวมขอมูลเพื่อนําไปพยากรณการ
จัด เติ มสิ นค า การวางแผนทางด า นการขนสง และพฤติก รรม
ผูบริโภคไดสะดวกขึ้น
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วงจรกําเนิดสัญญาณไซนหลายเฟสที่ปรับคาไดดวยวิธีการเชิงอิเล็กทรอนิกส
โดยใชวงจร CCCCTAs
Electronically Tunable Multiphase Oscillator Using CCCCTAs
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บทคัดยอ
บทความนี้ นํ า เสนอวงจรกํ า เนิด สัญ ญาณไซน ห ลายเฟส ในโหมดกระแสที่ ป รั บ ค า ความถี่ ไ ดด ว ยวิ ธี ก ารเชิ ง
อิเล็กทรอนิกส โดยอาศัยวงจรสายพานกระแสสงผานความนําที่ควบคุมดวยกระแส (CCCCTA) มาประยุกตสรางวงจรกรอง
ผานทุกความถี่อันดับหนึ่ง และวงจรขยายกระแส แลวนํามาตอรวมกันเปนวงปด ในรูป แบบของวงจรกําเนิดสัญ ญาณเบื้องตน
โดยวงจรกรองผานทุกความถี่อันดับหนึ่งแตละชุดประกอบจากวงจร CCCCTA และตัวเก็บ ประจุอยางละหนึ่งตัวเทานั้น จึงทํา
ใหวงจรกําเนิดสัญญาณไซนหลายเฟสมีจุดเดน คือ โครงสรางของวงจรไมซับ ซอน คาความถี่ของสัญ ญาณเอาตพุต ปรับ ไดดวย
กระแสไบแอสของวงจร CCCCTA ผลการจําลองดวยโปรแกรม PSpice พบวาวงจรทํางานไดสอดคลองตามที่คาดการณไว
ในทางทฤษฎี
คําสําคัญ : วงจรสายพานกระแสสงผานความนําที่ควบคุมดวยกระแส

Abstract
This article presents a current mode multiphase oscillator with electronically tunable frequency.
With closed-loop positive feedback configuration of the first order allpass filter circuit and current
amplifier circuit which both based on current controlled current conveyor transconductance amplifier
(CCCCTA), this oscillator can implemented. The first order allpass filter circuit using only single CCCCTA
and single grounded capacitor. The advantages of the proposed circuit are simple structure and easily
adjusting of oscillation frequency by bias current-control of CCCCTA. The PSpice simulation results are
depicted, the given results agree well with the theoretical anticipation.
Keywords : Current controlled current conveyor transconductance amplifier.

1. บทนํา

วงจรกําเนิดสัญญาณ เปนวงจรที่สามารถกําเนิด สัญ ญาณได
ดวยตัวเองโดยไมตองมีการปอนสัญ ญาณใหกับ วงจรแตอยางใด
ซึ่งเปนวงจรพื้นฐานมีบ ทบาทในดานวิศวกรรมไฟฟา โดยเฉพาะ
อย า งยิ่ ง วงจรกํ า เนิ ด สั ญ ญาณไซน ห ลายเฟสเป น วงจรที่ มี
ความสํ าคั ญ สามารถนํามาสร างเป นสัญ ญาณคลื่นพาหใ นการ
มอดูเลตแบบเฟสชิพตคียอิง (Phase Shift Keying) แบบควอด
ราเจอร แ อมป ลิ จู ด มอดู เ ลชั น (Quadrature Amplitude
Modulation) และใชเปนสัญ ญาณควบคุมในระบบมัลติเพลกซ

ในป จ จุ บ ั นการออกแบบวงจรแอนาลอกในโหมดกระแส
กํ า ลั ง ได รั บ ความสนใจกั น อย า งแพ ร ห ลาย ทั้ ง นี้ เ พราะว า
วงจรไฟฟา ที่ทํางานในโหมดกระแส มีขอดีใ นดานความถูกตอง
แม นยํ า และมี ย านความถี่ ต อบสนองที่ ก ว างกว าวงจรประเภท
เดียวกันที่ทํางานในโหมดแรงดัน [1] จึงเปนปจจัยสําคัญ ที่ทําให
เกิดการพัฒนาวงจรแบบตางๆ ในโหมดกระแสขึ้น
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เปนตน [2-3] วงจรกําเนิดสัญ ญาณไซนหลายเฟสยังไดรับ ความ
นิยมในการคิดค นพัฒ นาอยูเ สมอ ดั งจะเห็ นได จากงานวิจั ยที่มี
การนําเสนอมากมาย วงจรเหลานี้มีขอดีและขอดอยแตกตางกัน
ไป อาทิเชน วงจรในรูป แบบ [4] เปนวงจรที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม
แต ไ มสามารถควบคุ มความถี่ ใ นการกํ าเนิ ด สั ญ ญาณได ดว ยวิ ธี
ทางการเชิ ง อิ เ ล็ ก ท รอนิ ก ส ซึ่ ง เป น ที่ นิ ย มสํ า หรั บ ระบ บ
อิเ ล็ ก ทรอนิ กส สมั ยใหม วงจรในรู ป แบบ [5-6] เป น วงจรที่
สามารถสามารถควบคุม ความถี่ ในการกํ าเนิ ดสั ญ ญาณได ด วย
วิธีการเชิงอิเ ล็กทรอนิกส แตวงจรประกอบไปดวยอุป กรณแอค
ทีฟ และพาสซีฟ จํานวนมาก บางโครงสรางของวงจรเชนวงจรใน
รูปแบบ [7] วงจรจะตองกําหนดเงื่อนไขในการทํางานที่ขึ้นอยูกับ
อัตราสวนของตัวเก็บประจุที่ใชในวงจร และวงจรใน [8] เวลาใช
งานจริ ง จํ า เป น ที่ ต อ งต อ บั ฟ เฟอร เ พื่ อ ป อ งกั น การโหลดดิ ง
สัญญาณ จึงทําใหเกิดความยุงยากในการนําไปใชงานจริง
จากที่ ไ ดก ลาวมาขา งตน จึ งทํา ให บ ทความนี้นําเสนอวงจร
วงจรกําเนิดสัญญาณไซนหลายเฟสที่มุงเนนใหวงจรมีโครงสรางที่
เรียบงา ย ใชอุ ป กรณพ าสซีพและแอคทีฟ ที่นอ ยกว าวงจรที่ถูก
นํ า เสนอมาก อ นหน า นี้ อี ก ทั้ ง สามารถควบ คุ ม ได ใ นเชิ ง
อิเล็กทรอนิกส

โดยที่ n  n Cox W / L  คือคาพารามิเตอรทางกายภาพของ
CMOS สวนสัญ ลักษณและวงจรสมมูลของ CCCCTA แสดงดัง
รูปที่ 1(ก) และ (ข) ตามลําดับ
I B1

Vy iy

Vx ix

IB2

y

o

CCCCTA
x

z

0

0

0

0 gm

0  I x 
 
0  Vy 
0  Vz 
 
0  Vo 
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รูปที่ 2 ผังการกําเนิดสัญ ญาณ

(1)

ทรานเฟ อร ฟ ง ก ชั น ของวงจรกรองผ า นทุ ก ความถี่ ใ ห
ผลตอบสนองเท า กั บ ขนาดของสั ญ ญาณขาเขา ตลอดทุ กช ว ง
ความถี่ แตใหผลตอบสนองทางเฟสที่แตกตางกัน การสรางวงจร
กํา เนิ ด สั ญ ญาณไซน ห ลายเฟสตามวิธี การนี้ มีขอดี คื อ เงื่ อนไข
การกําเนิดสัญญาณจะขึ้นอยูกับ อัตราขยายสัญญาณเทานั้น และ
ไมขึ้นอยูกับ จํานวนเฟสของสัญญาณ พิจารณาโครงสรางในรูป ที่
2 จะมีอัตราขยายแบบเปดลูปเปน

(2)

แสดงไดเปน

g m  n I B 2
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z

2.2 หลักการของวงจรกําเนิดสัญญาณ
วงจรกรองผานทุกความถี่อันดับ หนึ่ง ที่ใหทรานเฟอรฟงกชัน
เปนไปตามสมการที่ (4) เป นวงจรที่มี คุณสมบั ติเลื่ อนเฟสของ
สัญญาณขาเขาได จึงเหมาะสมที่จะใชเปนสวนประกอบในวงจร
กําเนิดสัญญาณไซนหลายเฟส [9]

โดยที่ CCCCTA มีคาความตานทางแฝงทางดานอินพุต ของขา x
คือ Rx ในกรณีที่สรางจาก CMOS มีสมการดังนี้
Rx 

ix

รูปที่ 1 CCCCTA (ก) สัญลักษณ (ข) วงจรสมมูล

2.1 วงจรสายพานกระแสสงผานความนําที่สามารถควบคุมได
ดวยกระแส (CCCCTA)
เนื่องจากวงจรที่นําเสนอประกอบไปดวย อุป กรณหลัก คือ
CCCCTA ดังนั้น ในหัวขอนี้จะกลาวถึงคุณสมบัติของ CCCCTA
พอสังเขป สามารถอธิบ ายไดดวยสมการเมตริกซ ดังตอไปนี้
0

o

1
ix Rx

(ก)

2. วงจรและหลักการทํางานของวงจร
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ขนาดของอัตราขยายแบบเปดลูปมีคา
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จากหลักการกําเนิด สัญ ญาณของบารเฮาเซน จะไดเงื่อนไข
ของขนาดที่ทํ า ให เ กิ ด การกํ า เนิ ด สั ญ ญาณที่ ค วามถี่ 0 จาก
สมการที่ (6) จะพบวาขนาดของอัต ราขยายแบบเปด ลูป ขึ้นอยู
กับ ขนาดของอั ต ราขยายสั ญ ญาณ และขนาดของทรานเฟอร
ฟ ง ก ชั น ของวงจรกรองผ า นทุ ก ความถี่ ที่ ต อ กั น n ชุ ด แต
เนื่ องจากขนาดของทรานเฟอร ฟง ก ชันของวงจรกรองผา นทุก
ความถี่มีคาเทากับหนึง่ ตลอดทุกชวงความถี่ จึงทําใหเงื่อนไขการ
กํา เนิ ดสั ญ ญาณขึ้น อยู กับ อัต ราขยายสัญ ญาณเท า นั้ น ซึ่ง จะได
เงื่อนไขในการกําเนิดสัญญาณดังนี้

จากสมการที่ (2), (8), และ (9) จะไดทรานเฟอรฟงกชันของ
วงจรกรองผานทุกความถี่ดังนี้
sC  8 I
I
(10)


T  j  

 8n I B11

(11)

1

 8n I B11

I B1

I B 21

(12)

I B2
z

x

o

CCCCTA

CCCCTA
x

 sC 

2

ซึ่งจะพบวาวงจรกรองผานทุกความถี่ ใหผลตอบสนองทางเฟสมี
คาขึ้น อยูกับ ความถี่ โดยที่เ มื่อความถี่ต่ําสัญ ญาณเอาตพุ ตจะมี
การเลื่อนเฟสไปจากสัญญาณอินพุตอยู 180 องศา และเมื่อเพิ่ม
ความถี่ สัญ ญาณเอาต พุต จะมี การเลื่อ นเฟสลดลง และเทากั บ
ศูนยเมื่อความถี่เปนอนันต
วงจรขยายกระแสที่ใชในวงจรกําเนิด สัญ ญาณไซนหลายเฟส
ที่นําเสนอแสดงไดดังรูป ที่ 4 [10] จะไดทรานเฟอรฟงกชันของ
วงจรขยายกระแสแสดงไดดังนี้

I in
C

2

 C 
T  j     2 tan 1 

 8n I B11 

2.3 การวิเคราะหสมการของวงจรกําเนิดสัญญาณ
ในหัวขอนี้จะกลาวถึง หลักการทํางานของวงจรกรองผานทุก
ความถี่อันดับ หนึ่ง และวงจรขยายกระแส ที่จะใชในวงจรกําเนิด
สัญญาณไซนหลายเฟสที่ปรับ คาไดดวยวิธีการเชิงอิเล็กทรอนิกส
วงจรทั้งสองเปนวงจรที่สรางจาก CCCCTA
วงจรกรองผ านทุ ก ความถี่ เ ป น วงจรที่ ยอมให สัญ ญาณทุ ก
ความถี่ผานไปไดโดยไมมีการลดทอนขนาดของสัญ ญาณ แตจะ
ทําใหเฟสของสัญญาณแตละความถี่แตกตางกันออกไป แสดงได
ในรูป ที่ 3

y

 sC 

จะพบวาวงจรกรองผานทุกความถี่ใหผลตอบสนองทางขนาด
มีคา เทา กั บ หนึ่ งตลอดทุ ก ชว งความถี่ หาค า มุม เฟสของทราน
เฟอรฟงกชันไดดังนี้

นั่นคื อขนาดของอั ต ราขยายสัญ ญาณตองมี คา เท ากั บ หนึ่ ง
ในทางทฤษฎี เงื่อนไขการกําเนิดสัญ ญาณตังกลาวเปนจริงทุกคา
ของ n เมื่อ n  3

I B11

n B11

sC  8 n I B11

และขนาดของทรานเฟอรฟงกชันของวงจรจะได

(7)

k 1

out

I in

y
z

o

I out

I out

I in

รูปที่ 4 วงจรขยายกระแสที่มีพื้นฐานบนวงจร CCCCTA

รูปที่ 3 วงจรกรองผานทุกความถี่ที่มีพื้นฐานบนวงจร CCCCTA

(12)

Iout  kIin

เมื่ออาศัยกฎกระแสของเคอรชอฟที่โนด

x

จะได

เมื่อ K  g R / 2 และจากสมการที่ (2) - (3) สามารถเขีย น
สมการที่ (12) ใหมไดดังนี้
m

(8)


1 
I in   sC   Vx Vy 
Rx 


ทํานองเดียวกันอาศัยกฎกระแสของเคอรซอฟที่โนด

1 
I out   sC   Vx  Vy 
R
x 


z

x

I out 

จะได

n I B 2
2 8 n I B1

(13)

I in

ซึ่งพบวาวงจรในรูป ที่ 4 สามารถปรับอัตราการขยายกระแสได
ดวยการปรับอัตราสวนของกระแสไบแอส I และ I

(9)

B1
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3. การสรางวงจรกําเนิดสัญญาณไซนหลายเฟส

G  s 

ในหัวขอนี้ไดนําเสนอวงจรกําเนิดสัญ ญาณไซนหลายเฟส ที่มี
การประมวลผลสัญญาณในโหมดกระแส โดยโครงสรางแสดงใน
รูปที่ 5 ซึ่งประกอบดวยสวนสําคัญ คือ วงจรกําหนดความถี่ และ
วงจรขยายกระแสต อร ว มกั นในลัก ษณะวงจรป ด ในส ว นของ
วงจรกําหนดความถี่นั้น สรา งขึ้นจากวงจรกรองผา นทุกความถี่
หลายๆ ชุดมาตออนุกรมกัน โดยวงจรกรองแตละชุดไดออกแบบ
ใหมีคาพารามิเตอรที่เหมือนกัน เพื่อใหเกิดผลตอบสนองทางเฟส
ที่เทากัน วงจรดังกล าวจะทําหนาที่ในการเลือกความถี่ของการ
กํา เนิ ด สั ญ ญาณ โดยจะเลื อ กเพี ย งความถี่ เ ดี ย วที่ เ หมาะสม
นอกจากนี้ วงจรยั ง ทํ า หน า ที่ ใ นการกํ า หนดเฟสของสั ญ ญาณ
เอาตพุตดวย คือ ถาตองการจํานวนเฟสของสัญ ญาณเอาตพุต n
เฟส ก็ต อ งใชจํ า นวนวงจรกรองผ านทุกความถี่ทั้ง หมด n ชุด
โดยที่จํานวนเฟสของสัญญาณเอาตพุตตองมีคาตั้งแต 3 เฟส ขึ้น
ไป ( n  3 )
I B1

และเมื่อ

f 

x

I B12

IB2

CCCCTA2

C2

x

z

I B1n

I B 22

C

 n  2  
tan 
 
 2n  

(19)

CCCCTAn

Cn

z

4. ผลการจําลองการทํางาน
เพื่อ แสดงวา วงจรกําเนิ ด สั ญ ญาณไซนห ลายเฟสที่นํ าเสนอ
สามารถทํ า งานได จึ ง ได จํ า ลองการทํ า งานของวงจรด ว ย
โปรแกรม PSpice เมื่ อ วงจรกรองผ า นทุ ก ความถี่ ใ ช ค า
กระแสไบแอส 400  A คาตัวเก็บ ประจุทุกตัวเทากับ 1nF และ
ค า กร ะ แส I B1  10  A ,
I B 2  350  A ซึ่ ง จะ ทํ า ใ ห
อัตราขยายกระแสมากกวาหนึ่งเล็กนอยเพื่อลดเวลาในชวงทราน
เชียนของการกํา เนิ ด สัญ ญาณ โครงสร างภายในของ CCCCTA
[11] แสดงดังรูปที่ 6

I B2 n
o

y

o

y

o
CCCCTA1

8n I B1

พบวาคาความถี่ของการกํา เนิด สัญ ญาณตามสมการที่ (19)
และเงื่ อ นไขการกํ า เนิด สั ญ ญาณตามสมการที่ (17) สามารถ
ควบคุมไดในเชิงอิเ ล็กทรอนิกส โดยปรับ จากกระแสไบแอสของ
CCCCTA

y

o

I B21

y

(18)

CCCCTA

Iin

C1






สวนคาของความถี่ของสัญ ญาณที่เกิ ด ขึ้น นั้นกํ าหนดได จาก
สมการที่ (18) จะตองมีคาเทากับ

Iout

I B11

คามุมเฟสของ G  j  มีคาดังนี้

 C
G  s   n  2n tan 1 
 8 I
n B1


x

z

s  j

(17)

n I B 2
2 8 n I B1

x

z

รูปที่ 5 วงจรกําเนิดสัญญาณไซนหลายเฟส
วงจรกรองผา นทุกความถี่แต ละวงจรจะมีมุมของการเลื่อ น
เฟสที่ เท ากั น เมื่อกํา หนดให คา พารามิ เตอร แต ละวงจรเทา กั น
กลาวคือ
C1  C2  C3 ...  Cn

(14)

I B11  IB12  I B13 ...  I B1n

(15)

ภายใตเ งื่อ นไขดั งกลา วจะไดอั ตราขยายแบบเปด ลู ป ของวงจร
ดังนี้
G  s 

 n I B 2  sC  8 n I B1 


2 8 n I B1  sC  8 n I B1 

n

รูปที่ 6 โครงสรางภายในของ CCCCTA
จากรูป ที่ 7 จะแสดงใหเ ห็นวา ในชวงเริ่มแรกของสัญ ญาณกอ น
จะเขาสูสภาวะคงตัวในที่สุด และเมื่อสัญ ญาณเขาสูส ภาวะคงตัว
ผลตอบสนองของกระแสเอาตพุต ของวงจรกรองผานทุกความถี่
แตล ะชุด จะแสดงไดในรูป ที่ 8 ซึ่ง พบวามีคา ความถี่ 860kHz
และคาความตางเฟสของกระแสมีคาเทากับ 120  ซึ่งเปนไปตาม
หลักการที่นําเสนอ ในรูป ที่ 8 แสดงสเปกตรัมของสัญ ญาณ ซึ่งมี
คาผิดเพี้ยนทางฮารมอนิกส (THD) เทากับ 2.87%

(16)

วงจรจะเกิดการกําเนิดสัญ ญาณไดต ามเงื่อนไขของบารคเฮาเซน
เมื่อ s  j และคา G  j  จะตองมีคาเทากับ 1 ขนาดของ
ทรานเฟอรฟงกชัน G  j  เมื่อ s  j มีคาดังนี้คือ
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รูปที่ 7 ผลตอบสนองของกระแสเอาตพุต

รูปที่ 8 ผลตอบสนองของกระแสเอาตพุต เมื่อเขาสูสภาวะคงตัว

รูปที่ 10 สเปกตรัมของสัญญาณที่ความถี่

860kHz

5. สรุป
บทความนี้นําเสนอวงจรกําเนิด สัญ ญาณไซนหลายเฟสโหมด
กระแสโดย ลั กษณะเด นของวงจรที่ นํา เสนอในบทความนี้ คือ
สามารถปรับคาความถี่ในการกําเนิดสัญ ญาณ และเงือ่ นไขในการ
กํา เนิ ด สั ญ ญาณด ว ยวิธี ก ารเชิ งอิเ ล็ ก ทรอนิ กส นอกจากนี้ แ ล ว
ดวยโครงสรางที่ประกอบดวยอุป กรณพาสซีฟจํานวนนอย
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ระบบการพยากรณความเสี่ยงอัจฉริยะในธุรกิจการบริการสินเชื่อบนพื้นฐานของ
พฤติกรรมลูกคาดวยเทคนิค SMO
An Intelligent Risk Prediction System in the Credit Service Business
Based on Customer Behavior by Using SMO
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บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุป ระสงคในการพยากรณพฤติกรรมของลูกคาอยางอัจฉริยะในลักษณะของความเสี่ยงเครดิต ลูกคา
เพื่อใชเปนระบบสนับ สนุนการตัดสินใจสําหรับ ผูบ ริหารในองคกรธุรกิจ โดยการนําพฤติกรรมของลูกคามาใชในการวิเคราะห
บทความนี้ไดนําเสนออัลกอริธึมใหมสําหรับ เครื่องสนับ สนุนการฝกอบรมเวกเตอร การปรับ ใหเ หมาะสมนอยที่สุด ตามลําดับ
หรือ SMO (Sequention Minimal Optimization) ในการพยากรณนี้ชุด ขอมูลที่นํามาวิเคราะหของลูกคากิจการสินเชื่อใน
องคการธุรกิจ ซึ่งประกอบดวยคุณ ลักษณะ 6 ประการ (Attributes) จํ านวนทั้ งสิ้น 1,100 ราย โดยจําแนกความเสี่ยง
ออกเปน 3 ระดับไดแก ความเสี่ยงระดับ นอย, กลาง และสูง โดยในการออกแบบการสรางโมเดลเพื่อใชในการพยากรณและ
ประเมินผลโมเดล เทคนิคสําคัญ ที่เปนหัวใจของปญ ญาประดิษฐ (Ai) คือเทคนิค SMO ที่ถูกวิเคราะหสําหรับ ลูกคาธุรกิจ
สินเชื่อในองคกรธุรกิจในรูป แบบของความเสี่ยงตอลูกคาสินเชื่อขององคกรการคาที่ไดรับการพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับ การตัดสินใจ
ของผูบริหารไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผูวิจัยไดทําการแบงขอมูลดวยการสุม (Randomization) เปนชุดขอมูลฝก
(Training set) จํานวน 50% และใชชุด ขอมูลทดสอบ (Test set) 50% ซึ่งผูวิจัยไดทําการประเมินผลโมเดลดวยคาความ
ถูกตอง (Accuracy) ผลการประเมินโมเดลการพยากรณที่ออกแบบไวพบวาโมเดลมีความถูกตองรอยละ 85.27
คําสําคัญ : พยากรณ, ความเสีย่ ง, อัจฉริยะ, พฤติกรรม, SMO.

Abstract
This paper purposes an intelligently predict customer behavior in terms of customer credit risk. to
be used as a decision support system for executives in business organizations by using customer behavior
to analyze. Our work presents a new algorithm for vector training Sequential Minimal Optimization (SMO).
In this system, the data set that is used for the analysis of the loan customers in a business organization,
which consists of 6 attributes, a total of 1,100 objetes, by dividing the risk into 3 levels which are low,
medium and high risk. In designing for creating an intelligent models for use in predicting and evaluating
models. The key technique at the heart of Artificial Intelligence (Ai) is the SMO technique that is analyzed
for credit customers in business organizations in the form of risk to customers, credit of commercial.
organizations that have been developed to support management decisions. Faster and more efficiently
We divided the data set with randomization is a 50% for training set and 50% for testing. Moreover, we
evaluate the model with the accuracy of the evaluation of the predicted model. It was found that the
model was 85.27 percent accurate.
Keywords : forecast, risk, genius, behavior, SMO.
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การศึกษา จบการศึกษาแลวตองจายคืน เปนตน ดังนั้น ใช
เทคนิค SMO สวน AI ชวยในการวิเ คราะหวางแผนและ
ตัดสินใจโดยการประมวลผลจากฐานขอมูล เพื่อการตัดสินใจ
ของผูป ระกอบการที่จะใหสินเชื่อตอไป

1. บทนํา (Introduction)
ระบบทํานายพฤติกรรมของลูกคาอัจฉริยะสงผลใหความ
เสี่ ยงดา นเครดิ ต ของลู ก ค า เพิ่ม มากขึ้น ดังนั้ นระบบธุ ร กิ จ
อั จฉริย ะจึ ง ได รับ การพั ฒ นาขึ้ นอย า งเป น ระบบและเป น
ระบบอัตโนมัติ [1-2] เมื่อระบบขาวกรองธุรกิจเริ่มมีบ ทบาท
อย างกว างขวางทั้งภาครัฐ และเอกชนทํ าให องคกรตองรั บ
แรงกดดั นในการวางแผนกลยุ ทธ ที่ เหมาะสมเพื่อให บ รรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค แ ละกั บ สถานการณ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป [3]
รวมถึ งวิ ธี การและขั้ น ตอนของกระบวนการตั ด สิ นใจเพื่ อ
ตอบสนองอยางเหมาะสมและรวดเร็ว [4] แมวาเทคโนโลยี
ในปจจุบันจะเปลี่ยนไปในแงของการจัดการขอมูลการขุด [5]
และการเชื่อมตอฐานขอมูลที่เร็วขึ้นการสรางแบบจําลองที่
ซับซอนมากขึ้น [6] หรือโมเดลตองเรียนรูเ กี่ยวกับ ระบบ AI
(ปญญาประดิษฐ) [7] ซึ่งเปนปญ ญาประดิษฐมากขึ้นนการ
คิดวิเ คราะหวางแผนและตัด สินใจโดยการประมวลผลจาก
ฐานขอมูลขนาดใหญ เชน amazon Alexa และ Siri ดังนั้น
ไม ว า จะเป น การขั บ ขี่ การบั ญ ชี หรื อ การวิ เ คราะห ท าง
การเงินการลงทุนและเครดิต หรือแมแตงานที่ซับ ซอน ตอง
ใช การคิ ด วิ เ คราะห แ ละสามารถแทนที่ ไ ด เ ช น กั นสํ า หรั บ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีการเงิน AI ใชกันอยางแพรหลาย [8]
ไมวาจะเปนธุรกิจการกูยืมเงินธุรกิจประกันภัยการจัด เก็บ หนี้
จะสามารถสรางรายไดมากมายเชนเดียวกับ ธุรกิจ [9] ความ
ฉลาดชวยเปลี่ยนขอมูลใหเปนขอมูล ความรูและในที่สุด ผูใช
สามารถทําการตัด สินใจทางธุรกิจที่ชาญฉลาด [10] และใน
ระบบการทํา นายพฤติ ก รรมที่ ช าญฉลาด เทคนิ คที่ ใ ช คื อ
SMO ในการพยากรณใช Test set 50% นําขอมูลที่มีเขาสู
การเรียนรูและการทดสอบ โดยการสุม (Random) 50/50

2. ขอบเขตการวิจัย
2.1 ขอบเขตประชาการและกลุมตัวอยาง
ประชาการในการศึกษาครั้งนี้คือ ลูกคาในกิจการคาขาย
กลุมตัวอยางจํานวน 1,100 คน
2.2 ขอบเขตเนื้อหา
เป น การพั ฒ นาระบบระบบพยากรณพ ฤติ ก รรมของ
ลู กค า อย างอั จฉริ ย ะ ในลั ก ษณะความเสี่ ยงการให เ ครดิ ต
ลู กค า เพื่ อสนับ สนุ นการพยากรณ และการตั ด สิ น ใจของ
ผูบริหาร โดยเทคนิค SMO ทั้งรูป แบบตารางสรุป ผล กราฟ
รวมถึงผลการพยากรณรายไดขายในอนาคตที่จะเกิดขึ้น
3. ทฤษฎีและการวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1. อัลกอริทึม SMO
ทฤษฎีการทํานายที่แตกตางกันสําหรับ แตละปญ หานั้น
แตกตางกันในการทํานายแตละปญ หา ควรพิจารณาปจจัย
สํา คั ญ โดยเฉพาะความเสี่ ยงของการปล อ ยสิ นเชื่ อ ให กั บ
ลู ก ค า ขององค ก รและการวิ เ คราะห ป ระเภทการจํ า แนก
ประเภทลูกคา ความพึงพอใจของลูกคาพรอมกับ การจําแนก
ประเภทของผูบ ริโภคตามแรงจูงใจในการบริโภค อัลกอริทึม
ซ้ําลําดับ การเพิ่มประสิทธิภาพนอยที่สุด (SMO) ใชสําหรับ
การแก ส มการกํ า ลั ง สองการเขี ยนโปรแกรม (QP) เพื่ อ
แก ป ญ หาตั ว อย า งการเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพข อ จํ า กั ด John
Platt[12] เสนออัลกอริทึม ป 1998 และมีการใช งานอยา ง
ประสบความสํ าเร็จตั้ง แต นั้นมา เมื่อ พิจ ารณาจุด ขอมูล N
และ N เป น จํ า นวนมากมี ป ญ หาข อ มู ล ขนาดใหญ จ ริ ง
เนื่องจากเวลาในการทํางานของ QP คือ O (N3 ) ในกรณีที่
เลวรายที่สุด ที่มีป ริมาณของหนวยความจําเปนเสนตรงใน
การฝกอบรมชุด N ดานลางนี้
อัลกอริทึม SMO [13] เปนความพยายามที่ประสบความ
สําเร็จในการปรับ ปรุงกระบวนการฝกอบรมของ SVM ซึ่ ง
กอนหน านี้ ใ ชพื้ นฐานที่เ รีย กว า "การแยก" เปา หมายของ
อัลกอริทึม SMO คือการสงคืนอัลฟาที่ตอบสนองปญ หาการ
เพิ่มประสิท ธิภาพข อจํา กัด ตัว อักษรเหลา นี้เ รียกวาตั วคู ณ
ลากรองจ มีบ ทบาทสําคัญในการระบุเวกเตอรสนับ สนุนใน
ขอมูลวิจัยนี้

รูปที่ 1 ระบบการทํางาน SMO [12]
ความเสี่ยงดานเครดิตเปนความเสี่ยงหลักของกิจการ จึง
กระทบตอเศรษฐกิจของประเทศและกิจการที่มีความเสี่ยง
ต อ การสู ญ หายทรั พ ย ทํ า ให เ กิ ด ป ญ หาที่ จ ะวิ จั ย คื อ 1)
บริหารอยางไรให เกิด ความเสี่ยงนอยสู ญ ทรัพ ย สิ นที่สุด 2)
กอนปลอยสินทรัพยออกไปตองทําอยางไรใหรูวาเปนบุคคล
ที่ ค วรได ห รื อไม ไ ด เช น กยศ. ให นั กศึ ก ษากู ยื ม เงิ น เพื่ อ
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3.2. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ระบบการพยากรณ ค วามเสี่ ย งอั จ ฉริ ย ะในธุ ร กิ จ การ
บริการสินเชื่อบนพื้นฐานของพฤติกรรมลูกคาดวย SMO
มัง กร เจนชั ย , จารี ทองคํ า[14] วิจัย เรื่ องการพั ฒ นา
แบบจํ า ลองเพื่ อ พยากรณป ริ มาณน้ํ า ท า เฉลี่ย ของจั งหวั ด
นครราชสีมาดวยเทคนิคเหมืองขอมูลโดยใช 4 เทคนิคสราง
แบบจําลองคือ 1.) ANN 2.) LR 3.) SMOreg 4.) RBFN
สรุ ป ได ว า SMOreg มี ค วามเหมาะสมในการพยากรณ
ปริ ม าณน้ํ า ท า เฉลี่ ย ในช ว งฤดู ข องจั ง หวั ด นครราชสี ม า
Dung Duc NGUYEN, Maike ERDMANN, Tomoya
TAKEYOSHI, Gen HATTORI, Kazunori MATSUMOTO
and Chihiro ONO.[15] “Development of the Average
of Water Stream Flow Prediction Models for
Nakhonratsima Province using Date mining
Techniques” โดยการเรี ย นรู ข อง Support Vector
Machines (SVM) ใชเ พื่อระบุ เนื้ อหาเว็บ ที่เ ปนอันตราย
สามารถคาดการณเว็บเพจอันตรายไดอยางแมนยํา (> 91%)
ดวยเวลาฝกอบรมเพียง 26% และ 18% เมื่อเทียบกับ การ
ฝกอบรมตามลําดับ ปกติ
Jin-Fang Yang, Yong-Jie Zhai, Da-Ping
Xu.[16]“MO Algorithm Applied in Time Series
Model Building and Forecast” ใชเครื่องเรียนรูแบบใหม
สามารถใชเ ครื่องสนับ สนุนเวกเตอร (SVM) ตามทฤษฎีการ
เรี ย นรู เ ชิง สถิ ติ สํา หรับ การถดถอย สนั บ สนุ น การถดถอย
เวกเตอร (SVR) ดังนั้นสําหรับชุดขอมูลขนาดเล็กนี่เ ปนเรื่อง
จริงและชุด คํ าสั่ง QP เปน ตัวเลื อกที่ดี ที่สุด แตสํา หรับ ชุ ด
ขอมูลขนาดใหญรันไทมการประมวลผลขอมูลจะมีความยาว
ซึ่ ง จํ า กั ด แอปพลิ เ คชั่ น สามารถปรั บ ปรุ ง ความเร็ วและ
ระยะเวลาได

เมื่ อ ทํ า งานกั บ SVM ที่ ไ ม ใ ช แ บบ เชิ ง เส น ผู ใ ช เ ลื อ ก
ฟงกชันเคอรเนล K เพื่อแปลงขอมูลใหเปนมิติที่สูงขึ้น ดังนั้น
เราจึงสามารถแลกเปลี่ยนสินคาของ x กับ เคอรเนลฟงกชั่น
K ป ญ หาการปรั บ ใหเหมาะสม เกี่ยวของกับ เมทริก ซที่มี
จํานวน N ตัวอยางการฝกอบรม

SMO เปนสูตรที่เปนอัลกอริทึมซ้ํา แบงออกเปนชุดยอย
ของปญหายอยการเพิ่มประสิทธิภาพ QP แบงไดดังนี้
ขั้น ตอนที่ 0 : เริ่ มต นอั ลฟาจะตองเริ่ มต นด วยค า
จากนั้นสามขั้นตอนถัดไปจะวนซ้ําจนกวาการบรรจบกัน
ขั้นตอนที่ 1 : ขั้นตอนนี้เลือกอัลฟา 2 ตัวจาก n อัลฟาที่
มีอยูทั้งหมด ปรับใหเหมาะสมที่สุด เขากับ ปญ หาที่ระบุ จาก
เวกเตอร เ ต็ ม ของอั ล ฟาเพี ย ง 2 ตั ว ที่ เ ลื อ กในการทํ า ซ้ํ า
บางอย า ง โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง สํ า หรั บ ข อ มู ล ขนาดใหญ
เนื่องจากมี n (n-1) ทางเลือกที่เปนไปไดสําหรับ คู ตัวคูณ
ลากรองจ ตัวแรกของอัล กอริทึ ม SMO เรียกวา KKT การ
คํ า นวณต อ ตั ว อย า งที่ ล ะเมิ ด เงื่ อ นไข KKT แล ว ทํ า
เครื่องหมายวาตองการปรับใหเหมาะสม
ขั้นตอนที่ 2 : จะปรับ คาอัลฟา 2 ครั้งในการคนหาคาที่
เหมาะสมสําหรับ ตัวคู ณ 2 ตั วนี้ ดัง นั้นอั ลฟาทั้ง 2 นี้ ดวย
สอง alphas นี้ แสดงใหเห็นถึงวิธีการแกปญ หารูปแบบปด ที่
รวดเร็วในการคํานวณวิเคราะห ในขั้นตอนนี้โดยใชการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ QP เชิงตัวเลข จัด เก็บ เมทริกซ 2 x 2 ที่รวม
ซ้ําแตละครั้ง
ขั้น ตอนที่ 3 : ทํ า ซ้ํ า ขั้นตอนที่ 1 และขั้ นตอนที่ 2
จนกระทั่งอัลกอริทึมมาบรรจบกัน สําหรับ ขั้นตอนวิธี SMO
จะถู กกํา หนดเป น KKT แสดงให เ ห็ นว าอั ลกอริ ทึ ม SMO
รับประกันการบรรจบกันโดยใชเกณฑขางตน

4. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จัยเปนระบบพยากรณพ ฤติกรรมของลูกค าอยา ง
อั จฉริ ยะ จะได เ ห็ น ลั ก ษณะความเสี่ ยงการให เ ครดิ ต ของ
องคกรคาขาย ดวยขั้นตอนการ Trianing / Testing ดังนี้
การเก็บรวบรวมขอมูล
Data Collaction
การทําความสะอาด
Data Cleaning
ชุด ฝกอบรม/ชุด ทดสอบ (50/50)
Data Set Training/Testing (50/50)
เทคนิค SMO
SMO Technique
การประเมินผล
Evluation
ผลลั พทการวิจัย
Out put
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รูปที่ 2 ภาพรวมของการวิเคราะหขอ
ขั้นที่ 1 .การเก็บรวบรวมขอมูล (Data Collection) ใหอยูในรูปแบบ มีการเก็บ 2 รูป แบบคือ แบบปฐมภูมิ (Primary Data)
รูปแบบของการนําเสนอ (Presentation) ดังตารางขอมูลขางลางนี้
Order
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Customer
classification
Company
Legal entity
Company
Company
Company
limited part.
limited part.
limited part.
Company
limited part.

1100 Legal entity

90 day
Cash
15 day
Cash
60 day
30 day
15 day
60 day
90 day
60 day

Classification of customers based on type and condition risk
Amount
Excess
หมายเหตุ : ประกอบการปล อยสิ นเชื่อ
Payment
Class
(baht)
limit
25,000.00 No
Yes
Low
ยังไมถึงกําหนดจาย
ใหวงเงินสิ นเชื่อเพิ่ม ความเสี่ ยงอยูในระดั บนอย
12,000.00 Yes
No
Low
จายสด
ไมมีวงเงินสิ นเชื่อเพิ่ม ความเสี่ ยงอยูในระดั บนอย
15,000.00 No
No
Low
ยังไมถึงกําหนดจาย
ไมมีวงเงินสิ นเชื่อเพิ่ม ความเสี่ ยงอยูในระดั บนอย
14,000.00 Yes
No
High
จายสด
ไมมีวงเงินสิ นเชื่อเพิ่ม ความเสี่ ยงอยูในระดั บมาก
17,000.00 No
Yes Medium ยังไมชําระเกินเวลาไป 15 ว. ใหวงเงินสิ นเชื่อเพิ่ม ความเสี่ ยงอยูในระดั บกลาง
20,000.00 Yes
Yes
Low
ชําระแล วตามเงื่อนไข
ไมมีวงเงินสิ นเชื่อเพิ่ม ความเสี่ ยงอยูในระดั บนอย
30,000.00 No
No
high ยังไมชําระเกินเวลาไป 25 ว. ไมมีวงเงินสิ นเชื่อเพิ่ม ความเสี่ ยงอยูในระดั บมาก
35,000.00 No
yes
Low
ยังไมถึงกําหนดจาย
ใหวงเงินสิ นเชื่อเพิ่ม ความเสี่ ยงอยูในระดั บนอย
19,000.00 Yes
Yes
Low
ชําระแล วตามเงื่อนไข
ใหวงเงินสิ นเชื่อเพิ่ม ความเสี่ ยงอยูในระดั บนอย
26,000.00 Yes
N0
Low
ชําระแล วตามเงื่อนไข
ไมมีวงเงินสิ นเชื่อเพิ่ม ความเสี่ ยงอยูในระดั บนอย

(ไมมี - นอย)
(ไมมี - นอย)
(ไมมี - นอย)
(มาก - กลาง)
(กลาง - นอย)
(ไมมี - นอย)
(มาก - กลาง)
(ไมมี - นอย)
(ไมมี - นอย)
(ไมมี - นอย)

Cash

12,000.00

(ไมมี - นอย)

Condition

Yes

yes

Low

จายสด

ไมมีวงเงินสิ นเชื่อเพิ่ม ความเสี่ ยงอยูในระดั บกลาง

รูปที่ 3 ตารางขอมูลปฐมภูมิ
ขอมูลทุติยภูมิ(Secondary Data) คือขอมูลลูกคารายตัว ขอมูลรวมยอดขายทั้งหมด ขอมูลการใหเ งื่อนไขการคา พรอมแฟม
การเงินและการบัญชี เปนตน จากตารางภาพที่ 3ทําการเก็บรวมรวมขอมูลลูกคา เก็บขอมูลรวบรวมมีขอมูลลูกคา 1,100 ราย
และมี 6 แอตทริบ ิวต ดังตารางที่ 4
Classification of cus tomers based on type and condition ris k

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Customer
class ification
Company
Legal entity
Company
Company
Company
limited part.
limited part.
limited part.
Company
limited part.

1100

Legal entity

Order No.

Condition

Payment

Excess limit

Clas s

90 day
Cas h
15 day
Cas h
60 day
30 day
15 day
60 day
90 day
60 day

Amount (baht)
25,000.00
12,000.00
15,000.00
14,000.00
17,000.00
20,000.00
30,000.00
35,000.00
19,000.00
26,000.00

No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
No
Yes
Yes

Yes
No
No
No
Yes
Yes
No
yes
Yes
N0

Low
Low
Low
High
Medium
Low
high
Low
Low
Low

Cas h

12,000.00

Yes

yes

Low

รูปที่ 4 Data Cleaning
ขั้นที่ 2. การทําความสะอาดขอมูล (Data Cleaning)
การตัดขอมูลที่ไมเกี่ยวของออกตัวกรองคนหาที่พิมพผิดปรับ
ปรุงแกไขทั้ง 6 Attribute
ขั้นที่ 3.ขอมูลชุดฝกอบรมและชุดทดสอบ(Data Set
Training/Testing) คือการ Input ขอมูลทั้งหมด1,100 ราย
แบงขอมูลเปน Training set 50% และใช Test set 50%
สามารถนําขอมูลมีเขาสูขั้นตอนการเรียนรูและการทดสอบ
โดยวิธีการสุม(Random)50/50
ขั้นที่ 4. เทคนิค SMO (SMO Techque) ในการเลือก
อัลกอริทึมเพื่อนํามาทดสอบ และทําการวิเคราะหได
ขัน้ ที่ 5 การประเมินผล (Evaluation) การเลือก
อัลกอริทึมเพื่อนํามาทดสอบ โดยเทคนิต SMO

ขั้นที่ 6 กลุมตัวอยาง 550 รายไดถูกตอง 469 ราย เปน
85.27%และที่ไมถูกตองเพียง 81 ราย เปน 14.73%
5. ผลการวิจัย
ระบบพยากรณพฤติกรรมลูกคาอัจฉริยะในรูปแบบของความ
เสี่ยงแกลูกคาสินเชื่อขององคกร เพื่อสนับ สนุนและทํานาย
ลูกคาในองคกรการคาโดยใชขอมูลขายและการลงทะเบียน
ลู ก ค าแต ล ะรายเป น ฐานข อมู ล ใช ร ะบบสารสนเทศของ
องคกรเพื่อวิเคราะหผานระบบธุรกิจอัจฉริยะพฤติกรรมลูก
จํา นวน 1,100 ราย การใชใ นรู ป แบบการทํา นายผลงาน
ตามผลลัพธในตาราง 1 สําหรับอัตราความแมนยําของระบบ
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การทํานาย และความเสี่ ยงตามพฤติกรรมลู กค าแสดงใน
ตารางที่ 2.
ตารางที่ 1 ความถูกตองแมนยําตามความเสี่ยงของเครดิต
(The accuracy Credit’s risk class)
TP Rate

FP Rate

Recall

Roc Area

FPC Area

Class

0.992

0.426

0.992

0.783

0.855

LOW

0.000

0.000

0.000

0.504

0.137

MEDIUM

0.963

0.032

0.963

0.965

0.811

HIGH

ล ว งหน า และการตั ด สิ น ใจในการปล อ ยสิ น เชื่ อ มี ค วาม
ถูกตองหรือเชื่อมั่นไดถึง 85.27%
7. สรุปและขอเสนอแนะ
การพยากรณ พ ฤติก รรมของลู ก คา อย า งอัจ ฉริ ย ะ ใน
ลักษณะความเสี่ยงให เครดิต ลูกค าขององค กรค าขาย จาก
ลู ก ค า ขององค ก ร จํ า นวน 1,100 ราย สามารถทํ า การ
พยากรณ ลวงหน า และการตั ด สิน ใจในการปล อยสิ นเชื่ อ มี
ความถูกตองหรือเชื่อมั่นไดถึง 85.27% และไมถูกตองหรือ
ขาดความเชื่ อมั่ นเพียง14.73% เทานั้น ดัง นั้น ระบบการ
ทํา นายพฤติ ก รรมที่ ช าญฉลาดสํ า หรั บ ลู ก ค า จึ ง เป น การ
สนั บ สนุ น การคาดการณลู ก ค า ในองค ก รการค า และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการวิเคราะหและวางแผนการบริหารจัด การ
ของผูบ ริหารในการตัด สินใจสินเชื่อสํา หรับ ลูก คาในองคกร
การคาโดยไมมีความเสี่ยง จากลูกคาในองคกรการคา
ดังนั้นระบบพยากรณพฤติกรรมของลูกคาอยางอัจฉริยะ
เปนการสนับ สนุนการพยากรณของลู กคาในองคกรคาขาย
และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการวิ เ คราะห แ ละวางแผนการ
บริหารของผูบริหารในการตัด สินใจปลอยสินเชื่อใหลูกคาใน
องคกรคาขาย โดยไมมีความเสี่ยงหรือความเสี่ยงของการมี
หนี้ สู ญ จากลู ก ค า ในองคกรค า ขาย ข อ เสนอแนะสํ า หรั บ
ระบบทํานายพฤติกรรมอัจฉริยะสําหรับ ลูกคาในรูป แบบของ
ความเสี่ยงที่จะใหเ ครดิต ลูก คาขององคก รการค าในระบบ
Software Weka ซึ่ ง สามารถใช หกคุ ณ สมบั ติ ใ นการ
พยากรณเ ทคนิค SMO เพื่อสนับ สนุนการทํานายลูกคาใน
องคกรการคาและเพิ่มประสิท ธิภาพ ของการวิเคราะหและ
การวางแผนการจัดการของผูบริหารในการตัด สินใจใหลูกคา
ในองค กรดํา เนินตอ ไปและเปนมุ มมองในการเพิ่มยอดขาย
โดยไม มีค วามเสี่ย ง ดั งนั้ นการถื อครองระบบเพื่ อทํา นาย
พฤติกรรมของลูกคาในลักษณะที่ฉลาดสามารถนํามาใชใ น
การตัดสินใจของผูบ ริหารองคกรในการปล อยสินเชื่อใหกั บ
ลูกคาไดเปนการเหมาะสม

ตารางที่ 2 อัตราที่ถูกตอง (The accuracy rate)
DETAIL
Incorrectly Classified Instances

RECORDS
469
81

RATE
85.2727 %
14.7273 %

Kappa statistic

-

0.6100

Root mean squared error

-

0.3359

Correctly Classified Instances

สามารถมองได 6 Attribute มุมมองของ Attribute
ความเชื่อมั่นในขอมูลมุมมองนี้ โดยไมตองประสบกับความ
เสี่ยงสูงมากหรือความเสี่ยงมีนอยมากในการใหสินเชื่อลูกคา
มุมมองของ Attribute ทั้ง 6 Attributes
ดังรูปที่ 6
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บทคัดยอ
ในการวิจัยเรื่อ งการศึก ษาคุณ ภาพน้ํ าที่ กรองผา นชุ ด กรองน้ํา ฉุก เฉิ นเพื่อผูป ระสบภัย ครั้ งนี้ มีจุด ประสงคเ พื่อ ศึก ษาการ
ออกแบบและหาประสิ ท ธิ ภาพระบบกรองน้ํ า ดิ บ พบว า ในการออกแบบชุ ด กรองที่ มี สารกรอง 5 ชนิ ด ดว ยกั น คื อ กรวดหยาบ
ทรายเบอร 2 ทรายเบอร 1 ทรายแมงกานีสและทรายแอนทราไซท ความสูงแตละชั้นกรองสูง 8 cm. ของขนาดทอ PVC. 80 mm
ความสูง 55 cm. และชุดกรองคอลลอยด (Colloid) ใชไสกรอง Sediment Filter ที่ทําจากวัสดุโพลีโพพีลีน (Polypropylene) มี
ความละเอียดการกรอง 1 ไมครอน สามารถมีป ระสิทธิภาพในการกรองทางคุณลักษณะกายภาพของน้ําดิบ ทั้ง 3 แหลงได เมื่อระบบ
กรองน้ําดิบ ผานชุดกรองทรายแอนทราไซท ชุดกรองทรายเรซิ่น และชุดกรองเซรามิคพบวาคุณลักษณะทางกายภาพ คุณลักษณะทาง
เคมี และคุณลักษณะทางจุลชีววิทยา อยูในเกณฑมาตรฐานน้ําอุป โภคของการประปาภูมิภาคเขต 3
คําสําคัญ: คุณภาพน้ํา,ชุดกรองน้ํา,ผูป ระสบภัย

Abstracts
In the research study of filtrated water quality by the emergency Water purification kit applied for crisis.
The purpose of this research study was to study the design and effective of filtration system for raw water.
Research findings indicated that in the design of sand filter with a message filtration 5 types is gravel , sand No. 2
sand No. 1, manganese sand and anthracite. The height of each filter layer is 8 cm. of PVC tube size. 80 mm ,
55 cm height and colloid filter using sediment Filter made of Polypropylene material. with 1 micron filtration
resolution, can improve the effectively of filter the physical properties of all 3 raw water sources. When filtered
raw water through anthracite filter Resin sand filter and ceramic filter found that the physical characteristics
chemical feature and microbiological characteristics is in the standard of provincial waterworks authority region 3.
Keywords: Water quality ,Water Purification kit ,Victim
1. บทนํา
โลกของเราไดป ระสบกับ วิกฤติการณความรุนแรง และการ
เปลี่ ยนแปลงอย า งมากมายอั นเนื่ อ งมาจากภั ยธรรมชาติ ซึ่ ง
ปจจุบันโลกก็ยัง คงประสบอยู ภัยธรรมชาตินี้เ ปนกระบวนการ
ทางธรรมชาติ ที่เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง ในบรรยากาศ ภาคพื้ น สมุ ท รและ
ภาคพื้นดิน ภัยธรรมชาติที่เกิ ด ขึ้นนับ เป นภัย พิบัติที่ มีตอมนุษ ย
ทรัพยสินและสิ่งกอสรางตาง ๆ ที่กอใหเ กิด ความเสียหายอยา ง
มหาศาล ชีวิตและทรัพ ยสินทั้งของสวนตัวและของสวนรวม รัฐ
และประชาชนตองใชทรัพยากรจํานวนมาก เพื่อชวยเหลือและ
บูรณะฟนฟูพื้นที่ที่ไดรับความเสียหายจากภัยธรรมชาติที่เกิด ขึ้น
ในประเทศไทยมีอยู หลายรู ป แบบ ที่ สํ าคั ญ และสามารถสร า ง
ความเสียหายไดเปนอยางมาก คือ วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัยและ
แผนดินไหว [1]

การเกิ ด อุ ท ก ภั ย ค รั้ ง ใหญ ในป ระเท ศ ไท ย ในกลาง ป
พุท ธศัก ราช 2554 ทํ า ให ป ระชาชนได รั บ ความเดือดร อนเป น
จํานวนมากไปหลายจังหวัด และทุกภาคของประเทศ แตที่หนัก
ที่สุด คือ ภาคกลางไม วา จะเปนที่อ ยูอาศัย อาหาร เครื่อ งนุงห ม
และที่เห็นเปนสิ่งสําคัญ อีกอยางคือ ขาดแคลนน้ําสะอาดที่ใชใน
การอุป โภคบริโภค จนทําใหเกิดวิกฤตขาดแคลนน้ํา
น้ําเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดํารงชีวิต มนุษยตองการใชน้ํา
เพื่ อการบริ โ ภคและอุ ป โภคในชี วิต ประจํ า วั นต่ํ าสุ ด ประมาณ
20 ลิ ต รต อ คนต อ วั น ในภาวะน้ํ าท วมขัง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในป จ จุ บั น
แหลงน้ําดิบ ที่สะอาดจะนํามาใชทําน้ําประปาเพื่อการดื่มและใช
นั้นหายาก ถูกทําลายไปเนื่องจากภาวะน้ําทวมขัง มีการปนเปอน
จากเชื้อโรค สารเคมีมากมีความขุนมากกวาปกติ การจะนํามาใช
ทํา น้ํ า ประปาต องมี ก รรมวิ ธี ก ารผลิ ต เป น พิ เ ศษกว า การผลิ ต
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น้ําประปาในภาวะปกติบ างพื้นที่ขาดไฟฟาที่จะนํามาใชเพื่อการ
ขั บ เคลื่ อ นเครื่ อ ง อุ ป กรณ ใ นการผลิ ต น้ํ า ประปาต อ งมี ก าร
ประยุ กต ใช ระบบเครื่ องที่ใ ชแ รงงานคนขับ เคลื่ อน หรือ น้ํา มั น
เชื้อเพลิงมาใชแทน ระบบการผลิตน้ําประปาตองไมซับ ซอนมาก
จนเกินไปที่ประชาชนธรรมดาจะควบคุมการใชงานได [2]
น้ํ า ถื อ ว า เป น สิ่ ง สํ า คั ญ ในการดํ า รงชี วิ ต ของมนุ ษ ย ใน
เหตุการณที่น้ําทวมใหญในปพุทธศักราช 2554 ระบบประปาไม
สามารถผลิตน้ําสะอาดไดเนื่องจากระบบการผลิตถูกน้ําทวมหมด
ทํ า ให ข าดแคลนน้ํ า ในการอุ ป โภคบริ โ ภคเป น จํ า นวนมาก
จากสภาพป ญ หาดั ง กล า วผู วิ จั ย ได ทํ า การศึ ก ษาค น คว า
กระบวนการกรองน้ําดิบ และระบบการกรองน้ําเพื่อลดขั้นตอน
การเตรี ย มน้ํ า ดิ บ ก อ นเข า สู ก ระบวนการกรองน้ํ า ทํ า ให เ กิ ด
กระบวนการกรองน้ําทํางานอยางตอเนื่อง

5. การออกแบบและสรางชุดกรองน้ําดิบ
6. การสรางชุดกรองปรับปรุงคุณภาพน้ํา
7. ศึกษาประสิทธิภาพชุดกรองน้ําฉุกเฉินเมื่อผาน
กระบวนการกรองน้ํา
4. ผลการวิจัย
ผลการทดสอบคุณ ภาพน้ํ าดิ บ เบื้ องตน ไดแ ก การทดสอบ
คุณลั กษณะทางกายภาพของน้ําดิบ ทั้ ง 3 แหล งน้ํ ากอนเข าชุ ด
กรองน้ําดิบ ไดดํ าเนินการตามขั้นตอนที่ได กําหนดขึ้ นพรอมทั้ง
ตรวจสอบระบบการทํางานตางๆ ผลการวิเคราะหทดสอบตาม
เกณฑมาตรฐานแหลงน้ําเพื่อการประปา [3] ดังตารางที่ 1 พบวา
ค า pH, ค า ความกระด าง และค า เหล็ก ของตั ว อย า งน้ํ า ทั้ ง
3 แหล ง น้ํ า มี ค า ไม เ กิ น กว า เกณฑ มาตรฐานแหล ง น้ํ าเพื่ อ การ
ประปาส ว นค า ความขุ นของตั ว อย างน้ํ า ทั้ ง 3 แหล ง น้ํา พบว า
ตัวอยางน้ํ าชลประทาน และน้ํา บอ สาธารณะ มี คา เกิ นเกณฑ
มาตรฐานแหลง น้ํ า เพื่อ การประปา และน้ํา บาดาลมี ค าไม เ กิ น
เกณฑมาตรฐานแหลงน้ําเพื่อการประปา
ผลการออกแบบขุดกรองน้ําดิบ จําลองนําแทงแกวขนาดเสน
ผ า นศูน ยก ลาง 5.48 cm. มาบรรจุ ส ารกรอง 5 ชนิ ด เรี ย ง
ตามลําดับจากบนลงลางดังนี้ กรวดหยาบ ทรายเบอร 2 ทราย
เบอร 1 ทรายแมงกานีส และทรายแอนทราไซดชั้นละ 3 cm.ได
ระบบกรองน้ําดิบจําลองดังรูป 1

2. ขอบเขตการวิจัย
การศึ ก ษาคุ ณ ภาพน้ํ า ที่ กรองผ า นชุ ด กรองน้ํ า ฉุ ก เฉิ น เพื่ อ
ผูประสบภัยผูศึกษาไดกําหนดขอบเขตการศึกษาดังนี้
1. แหล ง น้ํ า ดิ บ ที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษ ามี 3 แหล ง น้ํ า ดั ง นี้
น้ําชลประทาน น้ําบอสาธารณะ และน้ํา บาดาลในเขตอํา เภอ
จอมบึง จังหวัดราชบุรี
2. ชุ ด กรองน้ํ า ดิ บ ออกแบบแท ง คอลั ม น 2 แท ง ได แ ก
แท ง คอลั ม น ที่ 1 ใช วั สดุท ราย 5 ชนิ ด ในการกรอง คื อ กรวด
หยาบ ทรายเบอร 2 ทรายเบอร 1 ทรายแมงกานีส ทราย
แอนทราไซท และแท ง คอลั มน ที่ 2 ชุ ด กรองคอลลอยด ใ ช
Sediment Filter ขนาด 1 ไมครอน
3. หาประสิทธิภาพระบบกรองน้ําดิบ และหาคุณภาพน้ําดิบ
เมือ่ ผานชุดกรองทรายแอนทราไซท ชุดกรองทรายเรซิ่น และชุด
กรองเซรามิค ทั้ง 3 แหลงน้ําตรวจสอบคุณลักษณะทางกายภาพ
คุณลักษณะทางเคมี และคุณลักษณะทางชีวภาพ
3. วิธีการวิจัย
การศึ ก ษาคุ ณ ภาพน้ํ า ที่ กรองผ า นชุ ด กรองน้ํ า ฉุ ก เฉิ น เพื่ อ
ผูป ระสบภัย ผูศึกษาไดออกแบบการสร างกรองน้ํ าดิ บ และชุด
กรองน้ํา โดยผูศึกษาไดทําการศึกษาขอมูลและหลักการทํางาน
ของชุดระบบกรองไดแบงขั้นตอนไดดังนี้
1. การเก็บ ตัวอยางน้ําดิบ
2. การทดสอบคุณภาพน้ําดิบกอนเขาระบบกรอง
3. การออกแบบระบบกรองน้ําดิบจําลอง
4. ศึกษาประสิทธิภาพของสารกรองน้ําดิบ

รูป 1 ระบบกรองน้ําดิบจําลองในหองปฏิบ ัติการ
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบคุณภาพแหลงน้ําดิบทางกายภาพและทางเคมีเบื้องตน
ตัวอยาง
ตัวอยาง
ตัวอยาง
รายการทดสอบ
หนวย
1
2
3
คา pH
7.47
8.19
8.28
ความขุน
NTU
118.8
11.8
0.50
คาความกระดาง
(mg/L)
126
185
305
คาเหล็ก
(mg/L)
0.19
0.26
0.17
หมายเหตุ 1 หมายถึง น้ําชลประทาน, 2 หมายถึง บอสาธารณะ, 3 หมายถึง น้ําบาดาล
เมื่อนําน้ําตัวอยางทั้ง 3 แหลงน้ํา ปริมาตร 500 mL มาผาน
สารกรองทั้ง 5 ชนิดที่บ รรจุใ นแทงคอลัมนที่ 1 และผานแท ง
คอลัมนที่ 2 คือไสกรอง Sediment Filter ขนาด 1 ไมครอน
และเก็บน้ําตัวอยางที่ผานการกรองปริมาตร 150 mL ไปทําการ
ทดสอบหาคา pH, คาความขุน, คาความกระดาง และปริมาณ
เหล็กดังตารางที่ 2 พบวาคา pH และคาเหล็กของตัวอยางน้ําทั้ง
3 แหลงน้ํามีคาลดลง คาความขุนของตัวอยางน้ําทั้ง 3 แหลงน้ํา
ลดลง น้ําชลประทานมีคาความขุน 10.4 NTU น้ําบอสาธารณะ
มีค า 10.8 NTU และน้ํ า บาดาลมี ค า 0.30 NTU ดั ง นั้ น
ประสิ ท ธิ ภ าพของสารกรองในชุ ด กรองน้ํ า ดิ บ สามารถกรอง
อ นุ ภ า ค แ ข ว น ล อ ย ด แ ล ะ ค อ ล ล อ ย ด อ อ ก ไ ป ไ ด

มาตรฐาน
น้ําดิบ
5.0-9.0
5
500
50

คา ความกระด างของน้ํา ตั วอยางที่เ พิ่ มขึ้ นจากการทดสอบ
ไดแก น้ําชลประทาน, น้ําบอสาธารณะ และน้ําบาดาล เมื่อเทียบ
กับ ตารางที่ 2 สาเหตุที่ใหน้ํามี คาความกระดางเพิ่มขึ้นเมื่อผา น
สารกรองความกระดางของน้ําเกิด จากมีไอออนของ แมกนิเ ซียม
Mg2+ และแคลเซี ย ม Ca2+ ติ ด อยู กั บ สารกรองทํ า ให อาจมี คา
เพิ่ มขึ้ น แต ก ารลดความกระด า งของน้ํ า มี ขั้ นตอนโดยการใช
ทรายเรซิ นกรองเพื่ อ ลดความกระด า งได โ ดยในชุ ด ปรั บ ปรุ ง
คุณภาพน้ําจะมีกรองทรายเรซินในการลดความกระดางของน้ํา
และคาน้ําทั้ง 3 แหลงน้ํามีคาไมเกินเกณฑกวามาตรฐานแหลงน้ํา
เพื่ อการประปา เมื่อ น้ํา ทั้ง 3 แหลง น้ํ าเมื่อผา นชุ ด กรองน้ําดิ บ

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบคุณสมบัตทิ างกายภาพและทางเคมีแหลงน้ําดิบเมื่อผานการกรองชุด กรองน้ําดิบ
ตัวอยาง
ตัวอยาง
ตัวอยาง
1
2
3
คา pH
7.37
7.40
7.30
ความขุน
NTU
10.4
10.8
0.30
คาความกระดาง
(mg/L)
160
270
430
ปริมาณเหล็ก
(mg/L)
0.12
0.06
0.08
หมายเหตุ 1 หมายถึง น้ําชลประทาน, 2 หมายถึง บอสาธารณะ, 3 หมายถึง น้ําบาดาล
รายการทดสอบ

หนวย

นําผลของการจําลองชุดกรองน้ําดิบ มาออกแบบหาปริมาณ
สารที่ใส บ รรจุ ในแท งคอลั มน จะได 2,429 mL โดยแท งที่ 1
บรรจุสารกรองประกอบดวย กรวดหยาบ ,ทรายเบอร 2 ,ทราย
เบอร 1 ,แมงกานีส และแอนทราไซด เรียงลําดับ จากบนลงลาง
ชั้นละ 8 cm. หรือปริมาตรเทากับ 340 mL รวมปริมาตรสาร
กรองที่บ รรจุเทากับ 1,700 mL หรือปริมาณ 70% ของแทง
คอลัม น ที่ บ รรจุ ไ ด เ พื่ อให มี ป ริ ม าตรเพี ยงพอในการทํ า ความ
สะอาดของสารกรอง ส ว นแท ง คอลั ม น ที่ 2 บรรจุ ไ ส ก รอง
Sediment Filter ขนาด 1 ไมครอน และมี การเชื่ อมต อกั บ
แทงลัมนที่ 1 ดังรูป 2

มาตรฐาน
น้ําดิบ
5.0-9.0
5
500
50

รูป 2 ระบบกรองน้ําดิบ
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เมื่อนําชุดกรองน้ําดิบที่ประกอบไปดวยแทงคอลัมนที่1 บรรจุ
สารกรองได แ ก กรวดหยาบ, ทรายเบอร 2 , ทรายเบอร 1 ,
แมงกานี ส และแอนทราไซด เรี ย งลํ า ดั บ สารกรอง และแท ง
คอลัมนที่ 2 บรรจุไสกรอง Sediment Filter ขนาด 1 ไมครอน
นํ า มาเชื่ อ มต อ กั บ ชุ ด กรองป รั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ํ า [4] ได แ ก
กรองทรายแอนทราไซท, กรองทรายเรซิ่น และกรองเซรามิค ที่มี
ปริมาตร 2,429 mL ใชขนาดท อ PVC ขนาด 80 mm. ชั้ น
คุณ ภาพ 13.5 ความยาวทอ 55 cm. บรรจุ สารกรองทราย
แอนทราไซท และทรายเรซิ่น 1,700 mL หรือปริม าณ 70%
ของปริมาตรทอ PVC ขนาด 80 mm. น้ําดิบ ทั้ง 3 แหลงน้ําผาน
ชุด กรองน้ําดิบ และชุดกรองปรับ ปรุงคุณ ภาพน้ํา ดังรูป 3 น้ํา ที่
ผานการกรองเติมคลอรีนผง 65% ลงในน้ําจะตองเหลือคลอรีน
อิส ระไม เกิ น 0.2-0.5 ppm. ดัง นั้ นในการทดสอบนี้ จ ะทํ าให
คลอรีนอิสระเหลือที่ 0.5 ppm. เปนระยะเวลา 30 นาที พบวา
ผลวิ เ คราะห คุ ณ ภาพน้ํ า ผ านชุ ด การกรองน้ํ า ดิ บ และชุ ด กรอง
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ํ า ทั้ ง 3 แหล ง น้ํ า ประกอบไปด ว ยน้ํ า
ชลประทาน น้ํ า บ อ สาธารณะ และน้ํ า บาดาลในเขตอํ า เภอ
จอมบึ ง จั ง หวั ด ราชบุ รี มี คุ ณ ลั ก ษณะทางกายภาพ และ

คุณลักษณะทางเคมีไมเกินกวาเกณฑมาตรฐาน คุณลักษณะทาง
จุลชีววิทยาไมพ บปริมาณของ Total Coliform Bacteria และ
Escherichia coli ไดตามเกณฑมาตรฐานของประปาภูมิภาคเขต
3 [5] เมื่อนําผลวิเคราะหคุณภาพน้ําที่ผานการกรองน้ําเทียบกับ
เกณฑมาตรฐานน้ําบริโภคขององคการอนามัยโลก (WHO) [6]
พบว า มี ค า ผลการวิเ คราะห น้ํ า ไม เ กิ น กว า เกณฑ ม าตรฐานที่
กําหนดดังตารางที่ 3

รูป 3 ชุดกรองปรับปรุงคุณภาพน้ํา

ตารางที่ 3 ผลวิเคราะหคุณภาพน้ําตัวอยางน้ําผานระบบการกรองน้ํา
รายการทดสอบ

หนวย

ตัวอยาง
1

ตัวอยาง
2

ตัวอยาง
3

มาตรฐาน
PWA3

มาตรฐาน
WHO

ทางกายภาพ
สี
Pt-Co unit
2
2
2
15
รส
**
**
**
**
กลิ่น
**
**
**
**
ความขุน
NTU
0.44
0.61
0.66
5
7.95
7.92
7.87
6.5-8.5
ความเปนกรด-ดาง ที่ 25 C˚
การนําไฟฟา
IS/cm
437
574
641
อุณหภูมิ
31
31
31
ทางเคมี
ความกระดางทั้งหมด
mg/L
158
164
210
300
แคลเซี่ยม
mg/L
31
34
43
แมกนีเซี่ยม
mg/L
19
19
25
อัลคาไลนิตี้ทั้งหมด
mg/L
147
189
188
คลอไรด
mg/L
47
67
76
250
เหล็ก
mg/L
0.01
ND
ND
0.3
หมายเหตุ 1 หมายถึงน้ําชลประทาน, 2 หมายถึงบอสาธารณะ, 3 หมายถึงน้ําบาดาล, ND หมายถึงตรวจแลวไมพบคา
** หมายถึงไมเปนที่นารังเกียจ
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16
**
**
5
6.5-9
500
250
0.3
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ตารางที่ 3 ผลวิเคราะหคุณภาพน้ําตัวอยางน้ําผานระบบการกรองน้ํา (ตอ)
รายการทดสอบ

หนวย

ตัวอยาง
1

ตัวอยาง
2

ทางจุลชีววิทยา
Heterotrophic Plate Count CFU/100mL
7
13
Total Coliform Bacteria
MPN/100mL
ไมพบ
ไมพบ
Escherichia coli
MPN/100mL
ไมพบ
ไมพบ
หมายเหตุ 1 หมายถึงน้ําชลประทาน, 2 หมายถึงบอสาธารณะ, 3 หมายถึงน้ําบาดาล
5. สรุปผลการทดลอง
1. จากผลการทดลองการออกแบบและหาประสิท ธิ ภาพ
ระบบกรองน้ํ าดิ บ ทั้ ง 3 แหล ง น้ํา ไดแก น้ํา ชลประทาน น้ํา บอ
สาธารณะ และน้ํ าบาดาล คุ ณ ลั กษณะทางกายภาพได แก ค า
ความขุน(Turbidity) คา pH และคุณลักษณะทางเคมีไดแกคา
ความกระดา ง(Total hardness) คาเหล็ ก(Fe) เมื่อ ผานการ
กรองทรายซึ่ งบรรจุ ไ ปด วยกรวดหยาบ ทรายเบอร 2 ทราย
เบอร 1 ทรายแมงกานีส และทรายแอนทราไซท ระยะความสูง
แตละชั้นกรองสูง 8 ซ.ม. ของขนาดทอ PVC. 80 mm ความสูง
55 ซ.ม. และชุ ด กรองคอลลอยด (colloid) น้ํ า ดิ บ ที่ ผ านการ
กรองมีคาลดลงตามคุณลักษณะทางกายภาพ สามารถกําจัดพวก
ตะกอนความขุนออกทํ าใหน้ําใสได ตามมาตรฐานแหลง น้ํา เพื่อ
การประปา
2. จากผลการศึ กษาหาคุ ณ ภาพน้ํ า ทั้ ง 3 แหล ง น้ํ า ได แ ก
น้ําชลประทาน น้ําบ อสาธารณะ และน้ําบาดาลในรู ป แบบการ
จํา ลองสถานการณ น้ํ า ท ว มซึ่ ง จะมี อนุ ภ าคแขวนลอยด และ
คอลลอยด ที่ใกลเคียงกับ น้ําทวมขัง ผานชุด กรองน้ําฉุกเฉินเพื่อ
ผูป ระสบภั ย ที่ ป ระกอบไปด ว ยชุ ด กรองน้ํ า ดิ บ และชุ ด กรอง
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ํ า ได แ ก กรองทรายแอนทราไซท กรอง
ทรายเรซิ่ น และกรองเซรามิ ค วิ เ คราะห หาคุ ณ ภาพน้ํ า จาก
หองปฏิบ ัติการของการประปาภูมิภาคเขต 3 พบวาคุณลักษณะ
ทางกายภาพ คุ ณ ลั ก ษณะทางเคมี และคุ ณ ลั ก ษณะทาง
จุลชีววิทยาคุณภาพน้ําทั้ง 3 แหลงน้ําไมเ กินกวาเกณฑมาตรฐาน
ของการประปาส ว นภู มิ ภ าค มาเปรี ย บเที ยบกั บ เกณฑ ข อง
มาตรฐานน้ําบริโภคขององคการอนามัยโลก (WHO) มีคาผลการ
วิเคราะหน้ําไมเกินกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนด สามารถนําน้ําที่
ผานระบบการกรองน้ํามาใชประโยชนการอุป โภคได

ตัวอยาง
3

มาตรฐาน
PWA3

มาตรฐาน
WHO

8
ไมพบ
ไมพบ

ไมพบ
ไมพบ

2.2
ไมพบ
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การศึกษากําลังอัดของแผนพื้นคอนกรีตสําเร็จรูปเสริมดวยไมไผตง
STUDY COMPRESSION STRENGTH OF PREFABRICATED FLOOR USING
REINFORCED THE DENDROCALAMUS BAMBOO
สุธาสินี อินตุย
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ
Email : intuisnee@gmail.com

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ศึกษาการนําไมไผตงมาประยุกตใชแทนเหล็กเสริมในงานโครงสรางพื้นสําเร็จรูปเพื่อศึกษากําลังรับ แรงอัดของ
คอนกรีตเสริมไมไผในงานพื้น โดยการทดสอบเลือกใชไมไผตง(Dendrocalamus) เสนผานศูนยกลาง 1 เซนติเมตร ความยาว 14
เซนติเมตร นํามาวางเรียงกัน 4 อัน โดยมีระยะหางสม่ําเสมอและวาง 2 แถว หลังจากการหลอจะบมในน้ําประปาเปนเวลา 3 วัน
และใชมาตรฐานการทดสอบกําลังอัดของคอนกรีตตาม ISO22157: 2004 จากผลการทดสอบพบวากําลังรับ แรงอัดของไมไผตง
อยูในชวง 670-720 ksc และคามอดูลัสระหวาง 48-56 ksc เมื่อคาความหนาแนนประมาณ 2500 kg/m2 ซึ่งเปนไปตาม
มาตรฐานงานพื้นสําหรับทีพ่ ักอาศัย
คําสําคัญ : พื้นสําเร็จรูป , ไมไผตง, กําลังอัด, พื้นสําเร็จรูป เสริมแรงที่ทําจากไมไผ

Abstract
This research studied the using of bamboo instead of steel rebar in prefabricated concrete slab. This
study chooses the Dendrocalamus with 1 centimeter in diameter and 14 centimeter in length. Two rows of
bamboo shot with 4 shot per row were placed in concrete block as reinforcement. Bamboo reinforced
prefabricated concrete slab was cured in water for 3 days. Then test compressive strength reference with
ISO22157: 2004. The results show that the compressive strength of bamboo reinforced prefabricated
concrete slab is about 670-720 ksc and modulus of elasticity is between 48-56 ksc with density about 2500
kg/m3. That result proves that compressive strength almost the same as standard steel reinforce concrete
slab in Thailand.
Keywords : Prefabricated floor, Dendrocalamus Bamboo, Compression strength, Bamboo-Concrete

1.บทนํา

ภายในระยะเวลาอั น สั้ น เพี ย ง 1-4 ป โดยไม ไ ผ ส ามารถ
นํา มาใช งานด านสถาปต ยกรรมและงานวิศวกรรมโยธา ทั้ ง
ส ว นที่ ไ ม เ ป น โครงสร า งรั บ แรง หรื อ โครงสร า งรั บ แรง
เนื่องจากคุณสมบัติทางวัสดุของไผที่มี ความแข็งแรง สามารถ
โคงงอไดดี ยืดหดตัวไดมาก เปนตน
อิ ท ธิ วั ฒ น ยอดเยี่ย ม, นคร วี ร ะโพธิ์ ป ระสิ ท ธิ์
(2550) ได ศึ ก ษางานวิ จั ย คํ า รณ พานิ ช ลาน และชี ว ะ
วรมงคลชั ยกุล (2547) ที่ มีการประยุก ต ใช ไม ไ ผร วก ไผ ต ง
และไผ เ ลี้ ยงเป นวั ส ดุ เสริ มแรงที่ มีค า กํ าลัง อั ดเท า กับ 230,
246 และ 268 ksc ตามลําดับ

ประเทศไทยเปนประเทศที่มีความหลากหลายทาง
ทรัพ ยากรธรรมชาติ มีความอุด มสมบูรณ ส งผลให ดานการ
ก อ สร า งอาคารได มี ก ารนํ า วั ส ดุ ท างธรรมชาติ ที่ มี ค วาม
หลากหลายมาใชให เกิดประโยชน ถึงกระนั้นในปจจุบันองค
ความรู ท างด า นการนํ าวั ส ดุ ท างธรรมชาติ มาใช ร วมกั บ วั สดุ
กอสรางของงานโครงสรางยังมีขอจํากัด ทั้งดานการนํามาใช
เปนวัสดุทดแทนและการพัฒนาความสามารถของวัสดุ ไมไ ผ
สามารถนําไปใชเป นวัสดุท ดแทนไดดี เนื่องจากไผเ ปนพืชที่
เจริญเติบโตไดอยางรวดเร็ว โดยสามารถนํามาใชป ระโยชนได
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สุทธสุข จันทรถนอมสุข (2559) ไดประยุกตใชไมไผ
ซางหมนเสริมแรงดวยมอรตา เหล็กเสนกลม และเหล็กเกลียว
ตลอด การเสริ มแรงโดยเหล็กเส นกลมรั บ แรงอั ด ทํ าให พื้ น
สําเร็จรูป สามารถรับ น้ําหนักไดมากสุด 312 ksc.
ดัง นั้ นในงานวิ จั ย นี้ จึ ง เลื อ กไม ไ ผ ม าเสริ ม กํ า ลั ง ให
คอนกรี ต เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ สมบั ติ ด า นกํ า ลั ง รั บ แรงอั ด ของ
คอนกรีตวามีความเหมาะสมหรือไม ในงานพื้นสําหรับ สิ่งปลูก
สรางที่ใชอยูอาศัย

4.วิธกี ารวิจัย
4.1 วัสดุอุปกรณ
4.1.1 ไมไผเสนผาศูนยกลาง 1ซม. ความยาว 14 ซม.
4.1.2 ปูนซีเมนตป อรตแลนดป ระเภทที1่ ตรานก
อินทรียแดง
4.1.3 ครีมปากนกแกว
4.1.4 ลวดมัดเหล็ก
4.1.5 ถังผสมปูนซีเมนต
4.2 แผนการทดสอบ
แบงขั้นตอนการทดสอบเปน 2 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาคุณ สมบัติ เบื้อ งตน ของปูนปอรต แลนด
ประเภทที่ 1 และ ไมไผตามขนาดที่ตองการ
ขั้นตอนที่ 2 ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของ
คอนกรีตเสริมไมไผ โดยแบงขนาดการทดสอบเปน 2 ประเภท
ประเภทที่ 1 วางไมไผในแนวนอน และประเภทที่ 2 วางไมไผ
ในแนวตั้ง ประเภทละ 2 ตัวอยาง รวมทั้งหมด 4 ตัวอยาง ดัง
ตารางที่1 ลักษณะการวางไมไผจะวาง 2 แถว แถวละ 4 อัน
ดัง รูป ที่ 2 และรูป ที่ 3 หลังจากนั้ นทํ าการทดสอบเพื่ อ
เปรียบเทียบกําลังอัดของคอนกรีตเสริมไมไผ

2.ขอบเขตงานวิจัย
2.1 ใชไมไผตง สวนกิ่ง พื้นที่จังหวัดปทุมธานี
2.2 เลือกใชไมไผรับ กําลังแทนการใชเหล็กเสน
2.3 ทดสอบกําลังรับแรงอัดดวยเครื่องทดสอบกําลังอัด
2.4 ปูนซีเมนตป อรตแลนดประเภทที่ 1 ตรานก
อินทรียแดง
2.5 แบบหลอขนาด 15x15x15 ซม.
2.6 ไมไผตัดตรง ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 ซม.
ขนาดความยาว 14 ซม.

3.ขั้นตอนการศึกษาและทดสอบ
การเตรียมการทดสอบจะเปนการเตรียมผสม
คอนกรีตแบบทั่วไปในแบบหลอมาตรฐานขนาด 15x15x15
ซม. ควบคุมคุณภาพการหลอโดยแบงชั้นคอนกรีตขณะหลอ
แลวกระทุงไลฟองอากาศ หลังจากนั้นก็ทําการเรียงไมไผตาม
แผนการทดสอบ โดยขั้นตอนการทดสอบแสดงในรูปที1่

ตารางที่ 1 การเรียกชื่อการทดสอบ
ชื่อประเภทการทดสอบ
R1
R2
C1
C2

ศึกษาคุณ สมบัติไมไผและปูนปอรตแลนดประเภทที่ 1

การวาง
แนวไมไผ
แนวนอน(R)
แนวนอน(R)
แนวตั้ง(C)
แนวตั้ง(C)

ครั้งการ
ทดสอบ
1
2
1
2

เตรียมไมไผเ สนผาศูนยกลาง 1 ซม. ความยาว 14 ซม.
ผสมปูนอัตราสวน 1:2:4 (ปูน:ทราย:หิน)

5

5

5

เทลงแบบขนาด 15x15x15 ซม. และบมเปนจํานวน 3 วันในน้ําประปา

5

5

5

5
5

No

Slump test

15

15

(ก) ดานขาง

(ข) ดานบน

รูปที่ 2 ลักษณะการวางไมไผในแนวนอน(หนวยเซนติเมตร)

Yes
กดตัวอยางทดสอบ ดวยเครื่องทดสอบคอนกรีต
วิเคราะหผลและสรุปผลการทดลอง

รูปที่ 1 ขั้นตอนการทดสอบ
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5
15

5
5
5

5

5

5

5

(ก) ดานขาง

15

(ข) ดานบน

รูปที่ 3 ลักษณะการวางไมไ ผในแนวตั้ง (หนวยเซนติเมตร)

5.ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง
ผลการทดสอบคุณสมบัติทางดานกายภาพและทาง
วิ ศ วกรรมของคอนกรี ต เสริ ม ไม ไ ผ ต งพบว า กํ า ลั ง อั ด ของ
คอนกรีตที่วางไมไผแนวนอนมีคาเฉลี่ยเทากับ 672.89±5 ksc
โดยมี ค า มอดู ลั ส เท า กั บ 53.16±4 ksc และกํ า ลั ง อั ด
ของค อนกรี ต ที่ ว างไม ไ ผ ใ นแนวตั้ ง มี ค า เฉลี่ ย เท า กั บ
715.59±5 ksc โดยมีคามอดูลัสเทากับ 51.94±4 ksc ดัง
แสดงในตารางที่ 2

รูปที่ 5 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการรับแรงอัดของ
คอนกรีตเสริมไมไผ

6. บทสรุป
จากผลการทดสอบกํ าลั ง รั บ แรงอั ด ของคอนกรี ต
เสริ มไม ไผ ที่ มีลัก ษณะการวางไมไ ผ ตงในแนวตั้ ง ให กํ าลั ง รั บ
แรงอัดมากกวาการวางไมไผในแนวนอน แตอยางไรก็ตามคา
กําลังรับแรงอัดของทั้งสองมีคาใกลเคียงกัน ดังนั้นการเลือกใช
ไมไผตงที่ใชสวนกิ่งจึงเปนอีกทางเลือกในการใชไ มไผเสริมแรง
ในงานพื้น สํ า หรั บ อยู อาศั ย เนื่ องจากค า ดั ง กล าวมี กํา ลัง รั บ
แรงอัดเปนไปตามมาตรฐาน

ตารางที่ 2 ผลทดสอบกําลังอัดของคอนกรีตเสริมไมไผตง
ประเภท
การทดสอบ
R1
R2
C1
C2

ความหนาแนน กําลังอัด
(kg/m3)
สูงสุด,m
(kg/cm2)
2518.52
711.11
2488.89
720.08
2429.63
675.56
2459.26
670.24

คามอดูลัส
(kg/cm2)
48.48
55.39
54.77
51.56

7. กิตติกรรมประกาศ
ขอ ข อ บ คุ ณ ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี อุ ต สา ห ก ร ร ม
มหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชู ป ถั มภ ที่
สนับสนุนวัสดุ อุป กรณ และสถานที่สําหรับการทดสอบ
ขอขอบคุณชาวบานหมู 9 ตําบลคลองสอง อําเภอ
คลองหลวง ที่สนับ สนุนไมไผในครั้งนี้

หมายเหตุ : อัตราสวนผสม คือ คอนกรีต:ไมไผ

8. เอกสารอางอิง
[1] สุทธสุข จันทรถนอมสุข, การศึกษาความสามารถในการ
รับแรงของพื้นสําเร็จรูป ที่ทําจากไผลําที่มีการเสริมแรง
ในงานออกแบ บ โครงสร า งสถาป ต ยกรรม,คณะ
ส ถ า ป ต ย ก ร ร ม ศ า ส ต ร แ ล ะ ก า ร ผั ง เ มื อ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2559.
[2] อิทธิวัฒน ยอดเยี่ยม, นคร วีระโพธิ์ป ระสิทธิ์, การศึกษา
พฤติ ก รรมของพื้ น คอนกรี ต เสริ ม ไม ไ ผ รั บ แรงดั ด ใน
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รูปที่ 4 ลักษณะการวิบัติของคอนกรีตหลังการทดสอบ
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บทคัดยอ
การพัฒนารูปแบบเฟอรนิเจอรไมสักเหลือใชจากกระบวนการผลิต สําหรับ กลุมวิสาหกิจผลิตภัณฑเ ฟอรนิเจอรจากรากไม
ตอไม จังหวัดแพรมีวัต ถุป ระสงคเ พื่อ 1) พัฒนารูป แบบเฟอรนิเจอรไมสักเหลือใชจากกระบวนการผลิต 2) การศึกษาระดับ
ความพึงพอใจของกลุมผูบ ริโภคที่มีตอเฟอรนิเจอรหลังการพัฒนากลุมตัวอยางของงานวิจัยคือ ผูผลิต และผู บ ริโภค 120 คน
ใชวิธีการเลือกแบบบังเอิญ การวิจัยแบงออกเปนสองสวนคือ 1) ผลของการพัฒนารูป แบบของเฟอรนิเจอรไมสัก พบวาการนํา
ไม เ หลื อทิ้ งของทางกลุม ใช เ รซิ่ นในการประสานกั นให เ ป น แผ นไม เพื่ อ ใช ใ นการพั ฒ นารู ป แบบของเก า อี้ ที่ มีก ารใช ง าน
ไดหลากหลาย โดยใชไมจริงเปนโครงสรางหลัก 2) ผลของการศึกษาระดับ ความพึงพอใจของกลุมผูบ ริโภคพบวา ในสวนของ
เกาอี้รูป แบบที่ 2 มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( X = 3.84, S.D =0.70) รองลงมาคือรูป แบบที่ 1 ( X = 3.76, S.D =0.73)
และรูปแบบที่ 3 ( X = 3.72, S.D =0.71) ตามลําดับ
คําสําคัญ : เฟอรนิเจอรไมสัก, ไมเหลือใชจากกระบวนการผลิต,กลุมวิสาหกิจผลิต ภัณฑเฟอรนิเจอรจากรากไม ตอไม

Abstract
The objectives of the research on Design Development of Wasted Teakwood Furniture from
Production Process for Phrae Tree Root and Stump Furniture Product Enterprise Groupare:1)to develop
design of wasted teakwood furniture from production process; 2) to study on satisfaction level of
consumers towards furniture after developing. The sample group consisted of 120 producers and
consumers obtained from using accidental sampling. The research was divided into 2 parts including: 1)
The results of design development of teakwood furniture revealed that pieces of wasted teakwood were
welded by using resin as new teakwood boards for developing design of chairs with multi-functions
whereas real wood was used as the core structure;2) The results of the study on satisfaction level of
consumers revealed that consumers had the highest level of satisfaction towards chair design 2 ( X = 3.84,
S.D =0.70)followed by chair design 1 ( X = 3.76, S.D =0.73) and chair design 3( X = 3.72, S.D =0.71),
respectively.
Keywords : Teakwood furniture, Wasted wood from production process, Tree Root and Stump Furniture
Product Enterprise Group.
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1. บทนํา

3. ขอบเขตการวิจัย

ตนไมเปนสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัว สรางประโยชนอยาง
มากมายทั้งใหรมเงา ผลิต อากาศหายใจ ดูด ซับ ปริมาณน้ํ า
และสามารถลดความรอนของโลก ปจจุบันการตัดตนไมเพื่อ
นํามาใชประโยชนนอยลง ปาปลูกเปนทางเลือกที่นําตนไมมา
แปรรูป เริ่ มจากการสนับ สนุน ของรัฐบาลอนุญ าตใหมี การ
เปดทําสัมปทานปาไมสัก [1] ขึ้นในจังหวัดแพร ดวยความ
อุดมสมบูรณ เหมาะสําหรับ การปลูกไมสักโดยเฉพาะ ทําให
ชาวบานเริ่มปลูกในพื้นที่ของตนเองมากขึ้นเพื่อใชป ระโยชน
ไมสัก [2] เปนตนไมผลัดใบ มีขนาดใหญ ลําตนตั้งตรง
ลักษณะของเนื้อไมเ ปนสี เหลืองทอง ถึง ระดั บ สี น้ําตาลแก
มีลวดลายเปนเสนสีน้ําตาลแกแทรกเสี้ยน เนื้อหยาบ จัด อยู
ในประเภทไมเนื้อแข็ง สามารถแปรรูป ไดงาย ในสวนของไม
หากเจริญ เติ บ โตเต็ มที่ จะมี สาร O-cresyl methylether
ที่สามารถปองกันปลวกและมอดได กลุมวิสาหกิจผลิตภัณฑ
เฟอร นิเ จอร จากรากไม ตอไม ตั้ งอยูใ นจั ง หวั ด แพร เดิ ม ที
ประกอบอาชีพ ชักลากไมดวยชาง ตอมาปรับ เปลี่ยนมาแปร
รูป ไม ทั้ งแปรรูป จากลํ าต น และตอของต นไม นํา มาสร า ง
เปนเฟอรนิเจอร ประกอบดวย ชิงชา ชุด รับ แขก ชุดนั่งเลน
กลางสนาม อ า งลา งมือ และเก าอี้เ อนกประสงค ปจ จุ บ ั น
จํานวนของการผลิตคอนขางลดนอยลงเนื่องจากปริมาณของ
ไมที่นํามาแปรรูป หายาก ถึง แมทางกลุมฯ จะปลูกทดแทน
ขึ้นทุกป รวมถึงการหาวัตถุดิบ มาจากหัวไร ปลายนาที่เหลือ
ทิ้งแลวยังไมเพียงพอตอจํานวนการผลิต โดยวัตถุดิบ ของทาง
กลุมฯ ในปจจุบ ันสวนใหญเปนกิ่งกาน หรือรากไมที่มีตําหนิ
ไมเหมาะสําหรับการนํามาสรางเปนเฟอรนิเจอร
จากการศึกษาเบื้องตนรวมกับ กลุมชุมชน พบวาไมที่รอ
การนําไปใชมีคอนขางเยอะ และสวนใหญทางกลุมฯ นําไป
เป น เชื้ อ เพลิ ง เท า นั้ น จากประเด็ น ดั ง กล า ว ที ม ผู วิ จั ย
ใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยคนใน
กลุ ม ฯ ร ว มกั นเรี ย นรู เพื่ อให มองเห็ น ถึ ง ปญ หา พร อมทั้ ง
รวมกันแกโจทยรวมกันกับ ทีมวิจัย โดยใชหลักการออกแบบ
เฟอรนิเ จอร [3] ดานประโยชนใ ชสอยเปนหลัก รองลงมา
พิจารณาเรื่องความปลอดภัย และความสวยงามตามลําดับ
เพื่อ ให ท างกลุม ฯ ได นํา เทคนิ ค กระบวนการ สร า งสรรค
ผลงานในลักษณะรูปแบบอื่น ไดอยางเหมาะสม

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ กลุมผูผลิตและกลุมผูจําหนายเฟอรนิเจอร
และกลุมผูบริโภคที่เขามาใชบ ริการ ของกลุมวิสาหกิจฯ
กลุมตั วอย างของงานวิจัย กลุม ผูผลิ ตและจําหนาย ของ
กลุมวิสาหกิจผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรจากรากไมตอไม จํานวน
20 คน และกลุมผู บ ริโ ภคที่เขา มใชบ ริ การ กลุมฯ จํานวน
100 คน / เดือน โดยการกําหนดตัวอยางของงานวิจัย [4]
ใช ทฤษฎีความนาจะเป น (Non–Probability Sampling)
ที่เ ปนการเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Haphazard or
Accidental Sampling)
3.2 ขอบเขตดานตัวแปรที่ใชในการศึกษา
ตัวแปรต น คือ รูป แบบเฟอรนิเ จอร ไม สักเหลื อใชจาก
กระบวนการผลิต
ตั ว แปรตาม คื อ ผลของระดั บ ความพึ ง พอใจที่ มี ต อ
รูป แบบเฟอร นิเ จอร สํ า หรับ กลุ มวิ ส าหกิจกลุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ
เฟอรนิเจอรจากรากไม ตอไม จังหวัดแพร

4. วิธีการวิจัย
ขั้นตอนวิธีการวิจั ยนี้ดํ าเนินตามงานวิ จัยเชิ งปฏิบั ติการ
แบบมีสว นรว มกั บ กลุ มชุมชน พรอมทั้ง บู รณาการกับ การ
เรียนการสอน หลักสูต รเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณ ฑ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
4.1 ขั้นตอนของการวางแผน
กํา หนดแนวทางและขอบเขตของการปฏิ บั ติ โดยการ
คาดว า จะเกิ ด ผลอย า งไร ข อ มู ล ส ว นใหญ ม าจากการ
สัมภาษณเบื้องตน เพื่อใหท างกลุมฯ ใหขอมูลหลายๆ ดาน
จากนั้นผูวิจัยทําการรวบรวมขอมูลและสรุป ผลเบื้องตน
4.2 ขั้นตอนปฏิบัติและสังเกต
ขั้นตอนนี้ใหทางกลุมฯ ลงมือปฏิบ ัติจริง ตามแผนงานที่
กํา หนดไว จากนั้ น ทํ าการสั งเกตผลที่ เ กิ ด ขึ้น พร อมทั้ ง จด
ประเด็นปญ หาระหวางปฏิบ ัติงานตามแผนที่ตั้งไว รวมถึ ง
การนําแบบรางเสนอตอทางกลุมผูผลิตฯ
4.3 ขั้นตอนสะทอนผลการปฏิบัติ
ผูวิจัยไดใหขอมูลตามประเด็นตาง ๆ ในขั้นตอนที่ผานมา
เพื่ อ โดยการประเมิ นผลการปฏิ บัติ ง านระหว างบุคคลที่ มี
ส ว นร ว มในการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ทบทวนและปรั บ ป รุ ง
แผนปฏิบัติงาน รว มกันกับ กลุมชุมชน รวมถึงการสอบถาม
กลุมผูบริโภค และจากผูเชี่ยวชาญของกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 3 ทาน ในการตรวจประเมินผล
4.4 ขั้นตอนของการปรับปรุงแผน
ปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน หรือกระบวนการตาง ๆ เพื่อให
มีความเหมาะสมกับกลุมฯ มากที่สุด และยังเปนแนวทางใน
การสรางสรรคงานในลักษณะใกลเคียงกัน

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนารูป แบบของเฟอรนิเจอรไ มสักเหลือใชจาก
กระบวนการผลิต
2.2 เพื่อศึกษาระดับ ความพึงพอใจของกลุมผูบ ริโภคที่มีตอ
เฟอรนิเจอรหลังการพัฒนา
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5. ผลการวิจัย
5.1 ขั้นตอนของการวางแผน
การสอบถามขอมู ลเบื้ องต นพบวา ทางกลุมฯ ตอ งการ
เฟอรนิเจอรในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น โดยการใชไมสัก
เป นวั สดุ หลัก ในการทําโต ะ และเกา อี้ ผู วิจั ยไดนํา แบบร า ง
ของโตะเศษไม และเปดประเด็นถามประเด็นเกี่ยวกับ ผลงาน
ที่ผ า นมา และสิ่ ง ที่ คาดว า จะสร า งสรรคผ ลงานในอนาคต
พบวาทางกลุมตอ งการนํ าเศษไม ที่ รอการใชงาน นํ ามาใช
ประโยชนเนื่องจากไมหายาก และที่มีจําหนายอยูในปจจุบ ัน
ราคาสูงทําใหไมคุมทุน หากนํามาสรางเฟอรนิเจอร

รูปที่ 3 การถายทอดวิธีการประสานเศษไม ดวยเรซิ่น
ในสวนของการออกแบบไดบูรณาการกับ การเรียน โดย
การนํา โจทย ป ญ หาจากกลุ มชุ มชน วิเ คราะห ต ามหลัก การ
เฟอร นิเ จอร ดา นประโยชน ใชสอยรวมกับ นัก ศึกษาเพื่อให
เหมาะสมกับ ทางกลุมฯ จากนั้นทําการจําลองรูป แบบรางใน
โปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ทางคอมพิ ว เตอร เพื่ อ ศึ ก ษาขนาด
รูปลักษณ รวมถึงความเปนไปไดในการผลิตจริง

รูปที่ 1 แบบรางแนวความคิดขั้นเริ่มแรก
หลังจากไดขอสรุปเบื้องตน ไดทําการลงพื้นอีกครั้ง เพื่อ
ศึกษาขอมูลเพิ่มเติม โดยผูวิจัย นักศึกษา และกลุมชุมชนได
รวมกับกําหนดแนวทางปฏิบ ัติงาน พบวาควรนําเศษไมมาตัด
ใหเปนชิ้นตามลักษณะของเนื้อไมจากนั้นนํามาเรียงตอกันให
ไดรูปแบบตามตองการ ประสานกันดวยน้ํายาเรซิ่น และใช
ไมจริงในการทําโครงสรางเฟอรนิเจอร

รูปที่ 4 แบบจําลองภาพรางแนวความคิดขั้นตน
ผู วิ จั ย ไดนํ า แบบจํา ลองภาพร า ง เสนอต อ กลุ มชุ มชน
พบวาความเปนไปไดในการผลิต สอดคลองกับ ความตองการ
ของผูบ ริ โภคควรเปน เฟอรนิเ จอร ที่มีก ารปรับ เปลี่ ยนการ
ใชงาน เพื่อใหผูบ ริโภคเลือกรูป แบบไดเอง

รูปที่ 2 การลงพื้นที่เพื่อกําหนดรูป แบบแผนงาน
รูปที่ 5 แบบจําลองภาพสรุปแนวความคิด

5.2 ขั้นตอนปฏิบัติและสังเกต (Act & Observe)
จากขั้นตอนของการวางแผน พบวาควรนําเศษไมเหลือ
ทิ้งนํามาประสานดวยเรซิ่น เพื่อใหเปนแผนไมใหงานตอการ
แปรรูป ผูวิจั ยไดทําการทดลองในห องปฏิบั ติการออกแบบ
ผลิต ภัณ ฑรวมกั บ นักศึก ษา พรอมทั้ง สรุป ผลเพื่อให งายตอ
การถายทอดขอมูลลงสูชุมชน

ผูวิจัยไดทําการเขียนแบบและจําลองรูป แบบการใชงาน
ในโปรแกรมสําเร็จรูป ทางคอมพิวเตอร เพื่อหาขนาดสัดสวน
ที่เ หมาะสมกั บ ขนาดสัด สว นของคนไทย ที่ มีความสู ง ของ
เกาอี้ 40-55 cm รวมถึงคํานวณวัสดุ อุป กรณ ที่ใชในการทํา
เกาอี้ในรูป แบบทั้ง 3 รูป แบบ โดยใหชางประจําของกลุมฯ
ใหคําปรึกษาเรื่องความเปนไปไดในการประกอบเกาอี้
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จากนั้นแปลงคาใหเปนน้ําหนักเปนกรัมเพื่อหาอัตราสวนการ
ผสมระหวาง A&B หลังจากไดสูต รการผสมเรซิ่นที่เหมาะสม
แลว ลงมือสรางเกาอี้ตามรูปแบบ

รูปที่ 7 กระบวนการผลิตเกาอี้
ขั้นตอนของการผลิต ไดมีการสะทอนผลการปฏิบ ัติอยูใน
ทุก ขั้ นตอน ส วนใหญ จ ะเป นเครื่ องมือ ที่ใ ชเ นื่ องจากเป น
เครื่องมือพื้นฐานเทานั้น ไมมีเครื่องมือที่ซับ ซอน แตมีความ
ประณีต สวยงาม เนื่องจากตองใสใจทุกรายละเอียด

รูปที่ 6 การจําลองการใชงาน และเขียนแบบเกาอี้3 แบบ
5.3 ขั้นตอนสะทอนผลการปฏิบัติ (Reflection)
ผูวิจัยไดรวมกับ กลุมชุมชนในการวิเคราะห กระบวนการ
ปฏิบัติงานรวมถึงปรับ ปรุงแผนปฏิบัติงาน พบวาในขั้นตอน
ของการเตรี ยมน้ํา ยาเรซิ่น ต องมี การทดลองเพิ่ มเติม เพื่อ
ทดสอบวิธีการที่ทําใหเรซิ่นมีความแข็งตัวมากที่สุด จากนั้น
ไดทําการสรุป สูตรของการผสมน้ํายาเรซิ่น ดังนี้

รูปที่ 8 รูปแบบของเกาอี้ของกลุมฯ
ผูเชี่ยวชาญฯ ไดป ระเมินตนแบบ พบวา การนําเทคนิค
เรซิ่ นเคลือ บแข็ง ช วยในการสร า งผลงานมี ความเหมาะสม
สอดคลองกับความตองการกลุมตัวอยาง สามารถนําเทคนิค
นี้สรางของที่ระลึกจากเศษไมได ในสวนของอุป กรณบ านพับ
ควรใหไดมาตรฐานมากกวานี้เ พื่อใหมีความแข็งแรงมากขึ้น
แนวทางในการพัฒนาครั้งตอไปอาจจะสรางเฟอรนิเจอรให
ถอดประกอบไดงาย เพื่อใหงายตอการขนสงมากขึ้น

ตารางที่ 1 การผสมน้ํายาเรซิ่นอัตราสวนระหวาง A กับ B
A
B
รายการ
ผลที่ได
2 สวน 1 สวน เทครั้งเดียว/5-6 ชม ขางในไมแข็ง
1 สวน 2 สวน เทครั้งเดียว/5-6 ชม เรซิ่นไมแข็ง
2 สวน 1 สวน เททีละชั้น 2 ครั้ง
แ ข็ ง ตั ว / มี
/ครั้งละ 2 ชม
ฟองอากาศ
2 สวน 1 สวน เททีละชั้น 4 ครั้ง
แข็ งตั ว ไ ม มี
/ครั้งละ 2 ชม
ฟองอากาศ
จากตาราง การผสมน้ํ ายาเรซิ่น พบวา ความหนาของ
การเทน้ํ า ยา กั บ เวลาการเท ส ง ผลต อ ความแข็ ง ตั วและ
ฟองอากาศในเนื้อไม ดังนั้นอัต ราสวนที่เหมาะสมคือ น้ํายา
Epoxy(A) 2 สวน ผสมกับ น้ํายา Hardener (B) 1สวนเทที
ละชั้น 4 ครั้ง โดยคํานวณจากความหนาของชิ้นงาน ในแต
ละครั้งตองตากแดดทิ้งไว ชั้นละ 2 ชั่วโมง จะทําใหแผนไม
มีความแข็งมากที่สุด ในขั้นตอนนี้ควรผสมน้ํายาใหพอดีกั บ
การเทแตละชั้น หากผสมไวมาก สวนที่ยังไมไดเทจะแข็งตัว
และจะใชเทลงชิ้นงานไมได สามารถคํานวณไดจากสูต รการ
หาพื้นที่ทางคณิต ศาสตร คือ พื้นที่โดยรวมชิ้นงาน – พื้น ที่
โดยรวมเศษไม เ หลื อ ทิ้ ง จะเท า กั บ ขนาดที่ ต อ งเทน้ํ า ยา

รูปที่ 9 การตรวจประเมินผลจากผูเชี่ยวชาญ

ตารางที่ 2 แสดงค าเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงมาตรฐาน
(S.D)ของระดับความพึงพอใจ
รายการ
รูปแบบการใช
ความปลอดภัย
ความแข็งแรง
วัสดุ
ความสวยงาม
สะดวกสบาย
ในการใช
รวม
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แบบ 1
S.D
X

แบบ 2
S.D
X

แบบ 3
S.D
X

3.63
3.85
3.74
3.87
3.85

0.73
0.72
0.76
0.73
0.78

3.90
3.79
3.83
3.99
3.85

0.74
0.70
0.71
0.69
0.71

3.57
3.82
3.72
3.78
3.81

0.70
0.72
0.73
0.66
0.74

3.62

0.74

3.70

0.69

3.59

0.70

3.76

0.73

3.84

0.70

3.72

0.71
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หลั งจากสร า งเก า อี้ ได ศึ กษาระดับ ความของพึงพอใจ
ของกลุมผูบริโภคที่มีตอเฟอรนิเจอรหลังการพัฒนา ตามกลุม
ตัวอยางของงานวิจัย คือกลุมผูผลิต และจําหนาย ของกลุมฯ
จํานวน 20 คน และกลุมผูบริโภคที่เขามา ใชบ ริการ จํานวน
100 คน/เดือน
จํานวนผูต อบแบบสอบถามจํานวน 120 คน สวนใหญ
เปนเพศชาย 73 คน หญิง 47 คน สวนใหญมีอายุมากกวา
40ป 66 คน นอยที่สุ ดมีอายุนอยกวา 20 ป ไม มีคนตอบ
โดยสวนใหญการศึกษาอยู ในระดับ ปริญ ญาตรี 81 คน และ
ประกอบอาชีพสวนตัว มากที่สุด 45 คน นอยที่ สุด คือกําลั ง
ศึกษา จํานวน 13 คน ตามลําดับ
ระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอรูป แบบที่ 2
มากที่สุด ( X = 3.84, S.D =0.70) รองลงมาคือรูป แบบที่ 1
( X = 3.76, S.D =0.73) ถัดมาเปนรูป แบบที่ 3 ( X = 3.72,
S.D =0.71) ตามลําดับ สวนใหญเล็งเห็นถึงการนําเศษไม
ที่รอการใชง านนํา มาใชใ หเกิด ประโยชนที่ สุด ( X = 3.99,
S.D =0.69) รองลงมาคือรูปแบบของการใชงาน ( X = 3.90,
S.D =0.74)และน อ ยสุด คื อ ความสะดวกตอการนั่ง เก าอี้
( X = 3.57, S.D =0.70) ตามลําดับ

ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศาและสมชาย เซะวิเศษ [7] ที่วาผูบ ริโภค
มี ค วามพึ ง พอใจด า นประโยชน ใ ช ส อยอยู ใ นระดั บ มาก
สามารถลดปริมาณไมที่เหลืออยู ทําใหเกิด การสรางคานิยม
ในการดูแลสิ่งแวดลอมมากขึ้น

7. กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จัย นี้เ ปนสว นหนึ่ง โครงการพั ฒนาผู ป ระกอบการ
และยกระดับผลิตภัณฑ OTOP ดวยวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และนวั ต กรรม ประเภทผ า เครื่ อ งแต งกาย และเครื่ องใช
ของตกแตง ของที่ระลึก ในพื้นที่จังหวัด ตาก พิษ ณุโลก และ
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[7] ภคิณ สุวรรณศรี, ทรงวุฒิ เอกวุฒิ วงศาและสมชาย
เซะวิเศษ, “การศึกษาและออกแบบเฟอรนิเ จอร จาก
เ ศ ษ วั ส ดุ บ ร ร จุ ภั ณ ฑ ไ ม ที่ ไ ด จ า กก าร ขน ส ง ,”
วารสารวิ ช าการ ศิ ล ปะ สถาป ต ย กรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปที่8, ฉบับ ที่ 1, หนา.142154, มกราคม – มิถุนายน 2560.

6. สรุปและอภิปรายผล
การพั ฒ นารู ป แบบเฟอร นิ เ จอร ไ ม สั ก เหลื อ ใช จ าก
กระบวนการผลิตสําหรับกลุมวิสาหกิจผลิตภัณฑเ ฟอรนิเจอร
จากรากไม ตอไม จั งหวัด แพรเ ปนการนํา ไมที่เ หลือทิ้ งของ
ทางกลุมนํามาสรางเปนแผน โดยใชเรซิ่นในการประสานของ
เนื้อไม ผลที่ไดแผนไมนี้สามารถคงรูปไดแตไมสามารถรับ แรง
ได มากเทา ที่ค วร ผู วิ จัยนําไม สักใช เป น สว นโครงสรา งเพื่อ
รองรับ น้ํ าหนัก จะทําใหเ กาอี้สามารถรับ แรงการนั่งไดมาก
ขึ้น จากนั้นใชหลักการออกแบบเฟอรนิเจอร ดานประโยชน
ใช ส อยเป น แนวทางในการออกแบบร ว มกั บ กลุ ม ชุ ม ชน
เริ่มจากขั้นตอนการทําแบบราง ตอมาทําการสรุปและพัฒนา
ปรับ ปรงรูปแบบขั้นสุดทาย จํานวน 3 รูป แบบ และทําการ
สรางตนแบบเกาอี้ สอดคลองกับรัฐไท พรเจริญ [5] แนวทาง
การศึกษาขอมูลที่เกี่ยวกับ การออกแบบ มี 3 ขั้นตอน เพื่อใช
เป นกรอบแนวคิ ด ในการทํ า งานไดอ ย างเหมาะสมและยั ง
สอดคลองกั บ สิ ง หา ปรารมภ [6] ที่มีก ารจํ า ลองรูป แบบ
พร อ มทั้ง พิจารณาการรับ แรงก อนการสร า งต นแบบเก าอี้
เพื่ อ ให รั บ แรงได เ หมาะสมกั บ ลั ก ษณะของการใช ง าน
ที่เหมาะสมกับกลุมผูบริโภค
การศึกษาระดับ ความพึงพอใจของกลุมผูบ ริ โภคที่มีตอ
เฟอรนิเจอรหลังการพัฒนาพบวารูป แบบของเกาอี้ ที่มีระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด เปนรูป แบบที่สามารถปรั บ เปลี่ยน
รูป ลั กษณ ตามการใชงาน สอดคลองกั บ ภคิณ สุว รรณศรี ,
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การออกแบบและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑผาทอพื้นเมืองบานน้ําใสใต
อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ
Design and development Packaging for Baan Nam Sai Tai
Local Woven Fabric, Laplae District, Uttaradit Province.
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บทคัดยอ
วิจัยนี้มีวัต ถุป ระสงค 1) เพื่อออกแบบและพัฒนารูป แบบบรรจุภัณฑ ในรูป แบบกลองและถุงใหกับ กลุมแมบ า น
เกษตรกรบานน้ําใสใต อําเภอลับ แล จังหวัดอุตรดิตถ และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบ ริโภคและนักทองเที่ยวที่มีตอ
บรรจุภัณฑผาทอของกลุมแมบ านเกษตรกรบานน้ําใสใต อําเภอลับ แล จังหวัดอุต รดิต ถ โดยเครื่องมือที่ใชในการทําวิจัยแบง
ออกเปนแบบสัมภาษณขอมูลทั่วไปของกลุมผูผลิต แบบสอบถามความตองการของกลุมผูผลิตและผูบ ริโภค และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผูบ ริโภคและนักทองเที่ยว โดยกลุมตัวอยาง คือ ผูบริโภคที่นิยมงานหัต ถกรรมผาทอในจังหวัด อุต รดิต ถและ
นักทองเที่ยว โดยใชการเปรียบเทียบตัวอยางจากตารางการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางของ Krejcie, R.V., and Morgan,
D.W. แทนจํานวนกลุมตัวอยาง 80 คน ผูวิจัยไดทําการออกแบบและพัฒนารูป แบบบรรจุภัณฑในรูป แบบกลองและถุงใหกับ
กลุ ม แม บ านเกษตรกรบา นน้ํ า ใสใต อํ า เภอลั บ แล จั ง หวัด อุ ต รดิ ตถ ใหมีเ อกลั กษณ และสอดคล องกับ การใช งาน จากผล
การศึกษาพบวารูปแบบและกราฟกบนบรรจุภัณฑ ตัวบรรจุภัณฑ การสื่อความหมายโดยรวม และการใชสีและแบบอักษรสราง
ความเปนเอกภาพและเอกลักษณใหกับ สินคาเปนอยางดี โดยมีคาเฉลี่ยจากผลการวิเคราะหขอมูล(  )เทากับ 4.46, 4.22,
4.34, 4.16, 3.88 ตามลําดับ ซึ่งความพึงพอใจในภาพลักษณโดยรวมของบรรจุภัณฑ พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับ
X 4.25 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.08
คําสําคัญ : การออกแบบ, บรรจุภัณฑ, หัตถกรรม, ผาทอพื้นเมือง, จังหวัดอุตรดิตถ

Abstract
This research purpose is to 1) design and develop the packaging in the form of boxes and bags
for the agricultural housewife group of Baan Nam Sai Tai, Laplae District, Uttaradit Province, and to 2)
study the satisfaction of consumers and tourists towards the developed packaging. The research
instruments are divided into 3 items, the first is the interview forms to get general information of the
producer groups, the second is the questionnaire to indicate producers' and consumers’ needs, and
lastly, the questionnaire to evaluate consumers and tourists’ satisfaction. The sample group is the
consumers and tourists who appreciate the woven handicrafts in Uttaradit province. The 80 sample sizes
were selected and compared according to Krejcie, R.V., and Morgan, D.W. sample size calculation. The
researcher has designed and developed the packaging in the form of boxes and bags which provide the
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uniqueness and ease of use. As the results, the customers and the tourists agree that the pattern and
graphic, shape, graphic interpretation, color and fonts imprinted on the packaging is unique and show the
group identity, providing the average score of satisfaction level by 4.46, 4.22, 4.34, 4.16, 3.88 respectively.
The overall satisfaction level of the design packaging is 4.25 averagely with S.D. equal to 0.08.
Keywords : : Design, Packaging, Handicraft, Local woven fabric, Uttaradit Province

1. บทนํา

ความรู สึ ก ของลู ก ค า ที่ มี ผ ลจากการเปรี ย บเที ย บ ระหว า ง
ผลประโยชน จ ากคุ ณ สมบั ติ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ห รื อ การทํ า งานของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ กั บ ความคาดหวั ง ของลู ก ค า ระดั บ ความพอใจของ
ลู ก ค า จะเกิ ด จากความแตกต า งระหว า งผลประโยชน ต าม
ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละความคาดหวัง ของบุค คล ซึ่ งการคาดหวัง ของ
บุคคล (Expectation) เกิดจากประสบการณและความรูในอดีต
ของผูซื้อ

เดิมทีการทอผาในหมูบ านน้ําใสใต อําเภอลับ แล เปน
การทอขึ้นเพื่อใชในครอบครัวเทานั้น ตอมาเมื่อป พ.ศ.2544 ได
เขารวมโครงการฝายแกมไหมยอมสีธรรมชาติ ไดรับ การตอบรับ
จากผูเขาชมนิทรรศการ เปนที่ภาคภูมิใจจึงเกิดแรงจูงใจในการ
จัดตั้งกลุมขึ้น ภายใตชื่อ ”สีนวลไหมจกลับแล” ซึ่งเปนกลุมผลิต
ผาทอพื้นเมืองที่มีความสวยงามและมีลวดลายที่เปนเอกลักษณ
เฉพาะตัว ผลิตภัณฑที่กลุมผลิตขึ้นนั้นมีหลากหลายรูป แบบ ทั้ง
แบบที่เปนของใชป ระดับตกแตง เชน ผาซิ่น สไบ ผาคุมไหล ผา
จก ซึ่งผลิตภัณฑเหลานี้ทางกลุมแมบานใชบ รรจุภัณฑสําเร็จรูป
ตามทองตลาด ในสวนของบรรจุภัณฑเพื่อใชในโอกาศพิเศษและ
สงคัดสรรเดิมทางกลุมผูประกอบการใชเ ปนบรรจุภัณฑกลองกะ
ดาษแข็งขึ้นรูป ที่ทํามาจากผาจึงทําใหตนทุนในการผลิต สูงและมี
กรรมวิธีการผลิต ที่ยุงยาก อีกทั้งไมมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ
และขอมูลของกลุมผูผลิต
จากป ญ หาดัง กลา วกลุ มผู ป ระกอบการจึ ง ต อ งการบรรจุ
ภัณฑที่ กอใหเกิ ดความนา สนใจตอผูบ ริ โภค สามารถอธิบ ายถึ ง
ลักษณะเดนและคุณสมบัติของผลิต ภัณฑชวยสงเสริมผลิตภัณฑ
ภายในใหดูดี และยังทําหนาที่ หลักคือคุมครองป องกันตัวสินค า
ภายในใหป ลอดภัย ก อใหเกิด ผลประโยชนท างดานการคาและ
การบริ โ ภค มี ค วามสะดวกสบายในการเคลื่ อ นย า ยและยั ง
สามารถควบคุมคุณภาพใหไดมาตรฐาน

3.ขอบเขตของงานวิจยั
3.1 ขอบเขตของประชากรและกลุมตัวอยาง
3.1.1 ป ระชากร คื อ กลุ ม ผู บ ริ โ ภค และ
นักทองเที่ยว ในจังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 100 คน
3.1.2 กลุม ตั ว อย า ง คือ ผู บ ริ โ ภคที่ นิย มงาน
หัตถกรรมผาทอในจังหวัดอุตรดิตถและนักทองเที่ยว จากตาราง
แสดงจํ า นวนประชากรและจํ า นวนกลุ มตั ว อย างของ Krejcie
and Morgan ความคลาดเคลื่อน 5 % จํานวน 80 คน
3.2 ขอบเขตในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ
ศึ ก ษาข อ มู ล แหล ง ที่ ม าของข อ มู ล ในการ
ออกแบบและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑผาทอพื้นเมืองบานน้ําใส
ใตฯ จากแหลงขอมูลตางๆ ดังนี้
3.2.1 แหลง ข อมูล ปฐมภูมิ ได จากการสํ า รวจ
บริ บ ทชุ ม ชน การสั ง เกตและการสั ม ภาษณ ผู ผ ลิ ต การเก็ บ
แบบสอบถามความพึงพอใจกับผูผลิตและผูบริโภค
3.2.2 แหลงขอมูลทุติยภูมิ ไดจากศึกษาคนควา
รวบรวมข อ มู ล แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ยที่เ กี่ ย วข องจาก
เอกสารตางๆ ที่ เกี่ยวของ ไดแ ก หนังสือ บทความทางวิชาการ
วิจั ยและภาคนิ พ นธจากผูวิจั ยท านอื่น รวมทั้ งเกณฑมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน มผช. 828/2548 ผลิตภัณฑผาทอมือ

2. กรอบแนวคิดในการทําวิจัย
2.1 กรอบแนวคิ ดในการออกแบบไดมาจากแนวคิด
การออกแบบโครงสรางบรรจุภัณฑของประชิด ทิณบุตร (2531 :
86) ซึ่งประกอบไปดวยหัวขอดังนี้
2.1.1 ลักษณะของสินคา
2.1.2 ตลาดเปาหมาย
2.1.3 การขนสง
2.1.4 การเก็บรักษา
2.1.5 ลักษณะการนําไปใช
2.1.6 ตนทุนของบรรจุภัณฑ
2.2 แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ
ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2541 : 45-48) กลาววา
ความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) เปนระดับ

4. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
4.1 ศึ ก ษาค น คว า ข อ มู ล ที่ ใ ช เ ป นแนวทางในการ
ออกแบบและพัฒนารู ป แบบบรรจุภัณฑผาทอพื้นเมืองน้ําใสใต
แหล งที่ มาของข อมู ลด านเอกสารได มาจาก ขอมูล จากเอกสาร
และการสั ม ภาษณ ก ลุ ม ผู ผ ลิ ต และศึ ก ษาเอกสาร วารสาร
หนังสือ สื่อสารสนเทศตางๆ ที่เกี่ยวของ
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4.2 สํารวจความตองการในการออกแบบและพัฒนา
รูปแบบบรรจุภัณฑผาทอพื้นเมืองน้ําใสใต โดยใชแบบสอบถาม
ความตองการสําหรับผูผลิต
4.3 วิเคราะหผลที่ไดจากแบบสอบถามและสรุปผลจาก
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อใชเปนแนวทางในการออกแบบ
4.4 ออกแบบรางโครงสรางและกราฟฟกของบรรจุ
ภัณฑและคัดเลือกแบบรางบรรจุภัณฑที่เหมาะสม
4.5 เขียนแบบโครงสรางและกราฟฟกของบรรจุภัณฑ
4.6 สํ ารวจความคิ ด เห็ นของผู ผลิต และผู บ ริ โภคจาก
แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแกไขรูปแบบบรรจุภัณฑ
4.7 สรุ ป รูป แบบโครงสร างและกราฟฟ กของบรรจุ
ภัณฑพรอมทั้งสรางตนแบบบรรจุภัณฑ
4.8 สํารวจความพึงพอใจของผูผลิตและผูบ ริโภคที่มีตอ
บรรจุภั ณ ฑห ลั งการออกแบบและพัฒ นาโดยใช แ บบสอบถาม
ความพึงพอใจ
4.9 รวบรวมผลสรุ ป และวิ เ คราะห ขอ มูล ของการ
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ
4.10 เผยแพร และนําเสนอขอมูล การออกแบบและ
พัฒนาบรรจุภัณฑสูสาธารณะ

รูปที่ 2 แสดงการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม

5. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ในการเก็ บ รวบรวมข อ มูล
ประกอบดวยสวนตางๆดังนี้
5.1 แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง เพื่อใชสอบถาม
ขอมูลพื้นฐานในการปรับ ปรุงรูปแบบของกลองบรรจุภัณฑผาทอ
จากกลุมผูผลิต
5.2 แบบสอบถามความต อ งการ เพื่ อ ให ไ ด ขอ มูล
สําหรับ นํา มาออกแบบกลองบรรจุ ภัณ ฑผาทอพื้น เมืองสําหรั บ
จากกลุ มแม บ า นเกษตรกรบ า นน้ํา ใสใต อํ าเภอลั บ แล จัง หวัด
อุตรดิตถ จากผูบ ริโภคและนักทองเที่ยว
5.3 แบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อทดสอบระดับ
ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอบรรจุภัณฑผาทอพื้นเมือง
บานน้ํา ใสใต อํา เภอลับ แล จัง หวั ด อุต รดิ ต ถ จากผู บ ริโ ภคและ
นักทองเที่ยว

รูปที่ 3 การออกแบบบรรจุภัณฑและกราฟก

6. การวิเคราะหขอ มูล
ตรวจสอบจํานวนความสมบูรณของแบบสอบถามแต
ละฉบั บ จากนั้ น ทํ า การวิ เ คราะห ข อ มู ล ด า นการออกแบบ
โครงสร า งบรรจุ ภั ณ ฑ และการออกแบบกราฟ ก เพื่ อ ใช เ ป น
ขอมูลในการปรับ ปรุงรูป แบบของกล องบรรจุภัณ ฑผาทอ จาก
กลุมผูบ ริโภคที่นิยมงานหัตถกรรมผาทอ ทั้งในจังหวัด อุต รดิต ถ
และนักทองเที่ยว เพื่อหาคา เฉลี่ ย (Mean) และหาคาความ
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) ของระดับ ความ
คิดเห็นที่มีตอภาพสัญลักษณเพื่อนําทางการใชบ ริการ วามีความ
คิดเห็นมากนอยเทาใด โดยทําเปน Rating Scale เกณฑในการ
แปลความหมาย มีดังนี้
4.50-5.00 หมายถึง มากที่สุด
3.50-4.49 หมายถึง มาก
2.50-3.49 หมายถึง ปานกลาง
1.50-2.49 หมายถึง นอย

รูปที่ 1 แสดงการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ
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ศึกษาแนวทางการออกแบบและพัฒนา
รูปแบบบรรจุภัณฑผาทอพื้นเมืองน้ํา ใสใต
สํารวจความตองการของกลุม
ผูประกอบการและผูบริโ ภคเปาหมาย

ทดสอบตลาด ประเมินความ
พึง พอใจของกลุมเปาหมาย

สรุปแนวทางในการออกแบบ
วิเคราะหและพัฒนา เสนอตอ
ผูเชี่ยวชาญและกลุมตผูผ ลิต

สรุปการออกแบบทั้งหมดและ
สรางบรรจุภณ
ั ฑตนแบบ

ปรับปรุง

ประเมินการออกแบบ
โดยผูเชี่ยวชาญและกลุม
ผูผลิต

7.4 ตัวบรรจุภัณฑมีความเหมาะสมในดานการใชงาน
บรรจุ ภั ณ ฑ ก ล อ งและถุ ง มี ข นาดที่ เ หมาะสมกั บ การใช ง าน
แข็งแรง วัสดุที่ใชเหมาะสมกับ การเก็บ รั กษาตัวผลิต ภัณฑ โดย
ค า เฉลี่ ย ของกลุ ม ตั ว อย า งเท า กั บ 4.16 และส ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเทา กับ 0.83 ซึ่ง ใหผลการวิ เ คราะห ระดั บ ความพึ ง
พอใจอยูในระดับ มาก
7.5 การสื่ อความหมายโดยรวมและการสรางความ
จดจํ า ให แ ก สิ นค า ภาพสัญ ลั กษณ ของกลุ มผู ผ ลิ ต สามารถสื่ อ
ความหมายและสรางเอกลักษณไดดี มีการนําลวดลายของผาทอ
ซึ่งเปนผลิต ภัณฑเดนของกลุมผูผลิตมาตกแตงเปนลายพื้นสราง
ความเขาใจและนําไปสูการจดจําในลวดลายของผา มีการแสดง
รายละเอียดคุณสมบัติกลุมผูผลิตและผูสนับ สนุนไดอยางชัด เจน
สรางความมั่ นใจให กับ ผูบ ริ โภค โดยคาเฉลี่ ยของกลุ มตัวอย าง
เทากับ 3.88 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.76ซึ่งใหผล
การวิเคราะหระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มาก

สรุปผลการวิจัยและ
นําเสนอผลงาน

สํารวจความคิดเห็นจาก
ผูประกอบการและผูบริโ ภค

พบปญหา

ทดลองทําตนแบบการ
ผลิตวิเคราะหปญหา
ปรับปรุง

รูปแบบบรรจุภัณฑที่พัฒนา
ทําการเขียนแบบเพื่อการผลิต

รูปที่ 4 แสดงขั้นตอนการศึกษาและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ
ผาทอพื้นเมืองบานน้ําใสใต อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ

7. ผลการวิจยั
7.1 การศึกษาความตองการที่มีตอรูป แบบโครงสราง
บรรจุภัณฑและกราฟกบนบรรจุภัณฑผาทอพื้นเมืองกลุมแมบ าน
เกษตรกรบ า นน้ํ าใสใต พบว าร อยละ 65.3 ของกลุม ตัว อย า ง
ต อ งการบ นบ รรจุ ภั ณ ฑ ที่ มี ลั ก ษณะ ที่ โ ดดเด น มี ค วาม
สะดวกสบายในการเคลื่ อ นย า ย สื่อ ใหเ ห็นถึ งกลุ มผู ผลิ ต ผา ทอ
พื้ น เมื อ งได อ ย า งชั ด เจน และตั ว บรรจุ ภั ณฑ ควรมี ล วดลายที่
สอดคลองกับ ผลิตภัณฑ
7.2 การศึ ก ษาความพึ ง พอใจของกลุ มผู ผลิ ต และ
ผูบ ริ โภคที่มี ตอรูป แบบและกราฟกบนบรรจุ ภัณฑ ที่กลุมผู วิจัย
ออกแบบ โดยกลุมตัวอยา งที่ต อบแบบสอบถามเปนเพศหญิ ง
รอยละ 76.2 และเพศชายรอยละ 23.8 มีอายุอยูในชวง30-40
ปรอยละ 65.8 การศึกษาสูงสุดระดับ ปริญญาตรี โดยมีความถี่ใ น
การใชบ ริการรานคาผาพื้นเมือง ในจังหวัดอุตรดิตถมากกวา 1
ครั้งตอเดือน ซึ่งจากผลการศึกษาพบวา
7.3 รูป แบบโครงสรางและกราฟกบนบรรจุภัณฑ
มีความแข็ง แรงสวยงาม สะดวกสบายในการใช งาน เหมาะสม
กลมกลื นกั บ ลวดลาย และกราฟ กบนบรรจุ ภั ณ ฑ ส ามารถสื่ อ
ความหมายแทนกลุมผูผลิ ต ไดเ ป นอยางดี จากผลการวิเ คราะห
ค า เฉลี่ ย ของกลุ ม ตั ว อย า งเท า กั บ 4.42 และส ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเทา กับ 0.89 ซึ่ง ใหผ ลการวิ เ คราะห ระดั บ ความพึ ง
พอใจอยูในระดับ มาก

รูปที่ 5 ถุงบรรจุภัณฑผาทอที่ไดออกแบบ

รูปที่ 6 กลองบรรจุภัณฑผาทอที่ออกแบบ

8. สรุปและอภิปรายผล
สรุปผลการสอบถามความพึงพอใจ
จากการวิ เคราะห ขอมูลแบบสอบถามโดยกลุม ผูผลิ ต
และผูบริโภคที่มีตอรูปแบบโครงสรางและกราฟกบนบรรจุภัณฑ
ที่กลุ มผู วิจัยออกแบบ โดยแบง แยกเปนดานตา งๆ 5 ด านตาม
หลักการออกแบบมีดังนี้
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8.1 ตัวโครงสรางบรรจุภัณฑ เกี่ยวกับ ความเหมาะสม
ในดานการใชงานและการผลิต มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก
(  =416)
8.2 ตําแหนงการจัดวางของงานกราฟกทัง้ หมด
มีความเหมาะสม กลมกลืน มีค วามพึง พอใจอยู ในระดับ มาก
(  =4.42 )
8.3 การใช สีแ ละแบบอั กษร ที่ มีค วามเหมาะสมกั บ
ภาพสัญ ลักษณมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (  =4.34)
8.4 รูปแบบและเนื้อหาเรื่องราวมีความสอดคลอง ใน
ดานความเปนเอกภาพ และสรางเอกลักษณใ หกับ สินคา มีความ
พึงพอใจอยูในระดับ มาก (  =4.46)
8.5 การสื่อ ความหมายโดยรวม สามารถสร า งการ
จดจําใหแกสินคามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (  =3.88)
อภิป รายผลการวิจัย
การออกแบบและพัฒ นาบรรจุภัณฑข องกลุมแมบ า น
เกษตรกรบานน้ําใสใต อําเภอลับ แล จังหวัด อุต รดิต ถ กลุมผูวิจัย
สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
1. ตัวโครงสรางบรรจุภัณฑ มีความเหมาะสมในดาน
การใชง าน สามารถปกป องสิ น ค าช วยในด า นการนํ า พานํ า พา
สินคาสรางมูล คา เพิ่ม แก สินค า มี ความสะดวกสบายในการใช
งานและเป น ตั ว ที่ ใ ช สื่อ ความหมายโดยรวมสามารถสร า งการ
จดจําใหแกสินคาภาพ
2. รูป แบบการจัดวาง ในการจัด ตํา แหนงกราฟกซึ่งมี
สวนชวยใหการรับ รูเชื่อมโยงองคประกอบอื่นๆมีความสอดคลอง
กันทําใหภาพรวมมีความเปนเอกภาพ
3. ตัวอักษร ชวยบงบอกชื่อ ที่อยู ประวัติความเปนมา
เปนการบงบอกความหมาย หรือชี้นําใหผูอานเขาใจความหมาย
ของภาพนั้นเพื่อใหเกิดความเขาใจที่จัดเจน
4. สัญ ลักษณ เปนภาพสัญ ลักษณที่มีรูป ลักษณแทน
กลุมแมบ านเกษตรกรบานน้ําใสใต อําเภอลับแล จังหวัดอุต รดิตถ
เพื่อที่งายตอการตีความหมาย และการทําความเขาใจ ในสวน
ของกราฟ ก บนบรรจุ ภั ณ ฑ มี ค วามเป น เอกภาพ และสร า ง
เอกลักษณใหกับสินคา
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Adobe Bricks Mixed with Natural Latex
for Adobe Houses Construction
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บทคัดยอ
ประเทศไทยมีการผลิตน้ํายางพาราสดในปริมาณที่มากเกินความตองการใชสอยภายในประเทศ จึงเกิดแนวคิดที่จะ
เสนอทางเลือกในการนําน้ํายางพาราธรรมชาติมาใชในการผลิตอิฐดินดิบ สําหรับ การกอสรางบานดิน อัตราสวนผสมทดลองจะ
ใชสัดสวนโดยน้ําหนักของดินเหนียว 7 สวนตอปูนซีเมนต 1 สวนตอน้ํา 2 สวน โดยแปรผันปริมาณเนื้อยางที่รอยละ 0, 5, 10,
15, และ 20 จากนั้นจึงอัดขึ้นรูปเปนกอนอิฐดวยวิธีผลิตตามแบบภูมิปญ ญาทองถิ่น นําอิฐดินดิบ ที่ไดมาทําการบมเปนเวลา 7
วันและ 14 วัน แลวนํามาทดสอบความแข็งแรงและการดูดซึ มน้ํา สรุป ผลการทดลองไดวา น้ํายางพาราไมมีสวนชวยในการ
ปรับ ปรุงคุณภาพของอิฐดินดิบ ในดานกําลังรับแรงอัด แตสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันการดูดซึมน้ําไดดีขึ้น
คําสําคัญ : อิฐดินดิบ, น้ํายางพาราธรรมชาติ, คุณสมบัติดานกําลัง, ภูมิปญ ญาทองถิ่น, การปรับ ปรุงคุณภาพดิน

Abstract
Thailand has produced fresh latex over than domestic demand therefore, there was an idea to
propose an alternative to bring the natural latex to use in the manufacturing of clay brick for the adobe
houses construction. The mixing ratio of weight was 7 parts of clay, 1 part of cement, and 2 parts of water
with 0, 5, 10, 15, and 20 percent of natural rubber latex. Then the local wisdom process was applied to
extrude them into adobe bricks. The brickwork was cured for 7 days and 14 days, before they were
brought to test for strength and water absorption. The result of the experiment showed that fresh latex
did not help improving the quality of clay bricks in terms of compressive strength; however, it increased
more efficiency in preventing the water absorption.
Keywords : Adobe bricks, Natural latex, Strength property, Local wisdom, Soil improvement

1. บทนํา

ในป 2562 คาดวา เพิ่มขึ้นเปน 244 กิโลกรัมตอไร (ยางดิบ) จาก
242 กิ โลกรั มต อไร (ยางดิ บ ) ในป 2561 หรือเพิ่ มขึ้นร อยละ
0.83 เนื่องจากปริม าณน้ําฝนมีเพียงพอในทุกภาคของประเทศ
ตนยางสมบูรณดี รวมทั้งสวนใหญเนื้อที่กรีดไดเปนตนยางพารา
ซึ่งอยูชวงอายุที่ ใหผลผลิตสูง แตความตองการใชยางพาราของ

ปจจุบ ันประเทศไทยมีเ นื้อที่ป ลูกยางพารามากเปนอันดับ 2
ของโลกรองจากอินโดนีเซีย ป 2562 คาดวา จะมีเนื้อที่กรีด ยาง
ได 20.53 ลานไร เพิ่มขึ้นจาก 20.11 ลานไรของป 2561 รอยละ
2.09 ผลผลิตมีประมาณ 4.91 ลานตันตอป สําหรับ ผลผลิต ตอไร
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อุตสาหกรรมภายในประเทศไทยมีเพียง 0.8 ลานตัน [1] อีกทั้ง
ราคายางในประเทศมีแนวโนมทรงตัว เนื่องจากผลกระทบราคา
ซื้อขายยางพาราในตลาดลวงหนา จากการชะลอการใชยางของ
ประเทศจี น จะเห็ นได วา ปริมาณน้ํ า ยางพาราที่ผลิ ต ได ลนเกิ น
ปริม าณความตองการใช ดั งนั้ นผูวิ จัย จึง เกิ ด แนวคิด ที่จ ะนํ าน้ํ า
ยางพาราธรรมชาติมาใชในอุตสาหกรรมกอสรางนอกเหนือจาก
อุตสาหกรรมยางล อ ยางยื ด ถุงมื อยางและอื่ น ๆ โดยผูวิจั ยได
เล็งเห็นถึงความเปนไปไดของการนําน้ํายางพาราธรรมชาติมาใช
ปรั บ ปรุง คุ ณ สมบั ติ ดิ น เพื่ อ ผลิ ตเป นก อนอิฐ ดิ นดิ บ สํ าหรั บ การ
กอสรางบ านดิน ชนิ ด Adobe Houses ซึ่ งในอดีต ที่ผ านมามี
หลายงานวิ จัย ที่ ศึ กษาถึ งการนํ า น้ํ า ยางพารามาใช ป รั บ ปรุ ง
คุณ สมบั ติ ข องอิ ฐ ดิ น ดิ บ เพื่ อการก อ สร า งบ า นดิ น เพราะน้ํ า
ยางพาราเปนพอลิ เมอรที่ไ มละลายน้ํา ยืด หยุน และเปนตัวยึด
ประสานได โดยน้ํายางพาราจะจับ ตัวเปนฟลมหอหุมอนุภาคดิน
ไว ทําใหกําลังรับ แรงอัดและความทนทานตอการชะลางดวยน้ํา
เพิ่มสูงขึ้น [2-4] นอกจากนี้ยังชวยปรับ ปรุงคุณสมบัติความเปน
ฉนวนกั นความรอนของผนั ง อิฐ ดิน ดิบ ได อีกด วย อั น เป น ผลมา
จากยางพาราเปนวัสดุที่มีคาสัมประสิทธิ์การนําความรอนต่ํา [5]
งานวิจัยนี้มีวัตถุป ระสงคเพื่อศึกษาคุณสมบัติดานกําลังความ
แข็งแรงของกอนอิฐดินดิบ และกําแพงที่กอดวยอิฐดินดิบ รวมทั้ง
ปริมาณการดูดซึมน้ําของอิฐดินดิบที่ไดรับ การปรับปรุงคุณสมบัติ
ดวยน้ํายางพาราธรรมชาติ เพื่อประโยชนในการนําองคความรูไป
ใชผลิตเปนกอนอิฐดินดิบ ที่มีความแข็งแรงและทนทานตอการใช
งาน อี ก ทั้ ง ยั ง ช ว ยเพิ่ ม ทางเลื อ กของการใช น้ํ า ยางพารา
ภายในประเทศได

3. วัสดุ อุปกรณและวิธีการวิจัย
วัสดุการทดลองใชดินเหนียวจากอําเภอคลองหลวง จังหวั ด
ปทุมธานี ขุด ที่ระดับ ความลึกประมาณ 3 เมตร นํามาตากแหง
แลวทุบ ดวยคอนยางและใชเครื่องขัด สี Los Angeles บดใหมี
ขนาดเล็ ก จนสามารถร อ นผ า นตะแกรงเบอร 4 ได เพื่ อ ให
เหมาะสมตอกระบวนการผสมและอัดขึ้นรูปดวยมือ
น้ํายางพาราสดรักษาสภาพดวยแอมโมเนียเขมขนรอยละ 10
โดยปริมาณน้ํายางพาราสด 100 kg. จะมีสวนเนื้อยาง 33 kg.
และสวนที่เป นน้ํา 77 kg. น้ํา ยางพาราธรรมชาติ นี้ถูกนํ ามาใช
เปนวัสดุผสมในอิฐดินดิบ แปรผันสัดสวนตามปริมาณเนื้อยางคิด
เปนรอยละ 0, 5, 10, 15, และ 20 แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 อัตราสวนผสมทดลองของอิฐดินดิบผสมน้ํายางพารา
ปริมาณของ ปริมาณดิน ปริมาณน้ํา ปริมาณน้ําที่
เนื้อยาง
เหนียว
ยางพาราสด
ใสเพิ่ม
(รอยละ)
(kg.)
(kg.)
(kg.)
0
7.0
2.0

5
7.0
0.152
1.898
10
7.0
0.303
1.798
15
7.0
0.455
1.695
20
7.0
0.606
1.594
เมื่ อคลุกเคลา ดิ นเหนี ยวกับ วัต ถุดิบ ทดลองจนเข ากั นดี แล ว ให
นําไปอัด ใส ลงในบล็ อกแม พิม พไ ม นํา ดินอัด ใส แบบใหแนนจน
เต็ มบล็ อ กแมพิ มพ กดอั ด บริ เ วณตามมุ มและขอบให แนนโดย
ทั่วถึงกัน ทําการปาดผิวหนาใหเ รียบ แลวยกบล็อกแมพิมพออก
ทันทีโดยไมตองรอใหดินแหงแสดงดังรูป ที่ 1 เมื่อไดกอนอิฐดิ น
ดิบ แลวใหยกไปผึ่ งแหงด วยความระมั ด ระวัง นํากอนอิฐดิ นดิ บ
ตากแดดไวจนอิฐแข็งพอที่จะสามารถพลิกกลับ ดานไดแสดงไวใน
รูปที่ 2 ทั้งนี้ผูวิจัยไดพิจารณาถึงผลของอายุบ มตากแหงของกอน
ตัวอยางดวย โดยจะแบงชุดการทดลองเปนกอนอิฐตากแหงอายุ
บม 7 วั น และอายุ บ  ม 14 วั น เนื่ อ งจากอายุ บ  ม แห ง มี ผ ลต อ
คุณสมบัติกอนอิฐดินดิบ

2. ขอบเขตการวิจัย
งานวิ จั ย นี้ จ ะใช สั ด ส ว นผสมของดิ น เหนี ย ว 7 kg. ต อ
ปูนซีเมนต 1 kg. ตอน้ํา 2 kg. แลวเติมเนื้อยางพาราในรูป ของน้ํา
ยางที่มีปริมาณเนื้อยางพารารอยละ 33 ของน้ํายาง โดยแปรผัน
ปริมาณเนื้อยางที่รอยละ 0, 5, 10, 15, และ 20 จากนั้นนํามา
อัดขึ้นรูป ใหไดขนาดกวาง 20 cm. ยาว 40 cm. และหนา 10
cm. โดยไมใชเครื่องจักรแตใชวิธีผลิตตามแบบภูมิปญญาทองถิ่น
มุ ง ศึ ก ษาคุณ สมบั ติ พื้น ฐานของดิ น เหนี ยว ได แก ทดสอบ
ความถ ว งจํ า เพาะของเม็ ด ดิ น ตามมาตรฐาน ASTM D-854,
ทดสอบพิ กั ด ความข น เหลวของอั ต เตอร เ บิ ร ก ตามมาตรฐาน
ASTM D-4318, วิเคราะหขนาดเม็ดดินดวยวิธีไฮโดรมิเตอรต าม
มาตรฐาน ASTM D-422, จํ า แนกชนิด ของดิน ด ว ยวิ ธี USCS,
ทดสอบการบดอัดแบบมาตรฐานตามมาตรฐาน ASTM D-698
ศึ ก ษาคุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพของก อ นอิ ฐ ดิ น ดิ บ ได แ ก
ปริมาณการดูดซึมน้ําของอิฐตามมาตรฐาน มอก.77-2517 และ
คุณ สมบั ติ เ ชิ ง กลของก อ นอิ ฐดิ นดิ บ และกํ า แพงอิ ฐ ขนาดเล็ ก
(Prism) ไดแก กําลังรับแรงอัดตามมาตรฐาน มอก.77-2517

รูปที่ 1 กระบวนการขึ้นรูปกอนอิฐดินดิบแบบภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
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4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
4.1 ผลการทดสอบคุณสมบัติของดินเหนียว
เมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติของดินเหนียวที่นําใชทดลองพบวา
เปนดิ นละเอีย ดที่มีค วามเหนี ยวสูง จึง มีความเหมาะสมต อการ
ผลิตเปนอิฐดินดิบ จําแนกตามระบบ USCS ไดสัญ ลักษณ CH มี
ขนาดเม็ดดินอยูระหวาง 0.001-0.089 mm. และมีรายละเอียด
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินเหนียวทดลอง

รูปที่ 2 กอนอิฐดินดิบ ที่อัดขึ้นรูปแลวถูกนํามาตากแดด

Type of Testing
Liquid Limit
Plastic Limit
Plastic Index
Specific Gravity of Soil
Hydrometer Analysis
Soil Classification

เมื่ อ ได ก อนอิฐ ดิ นดิ บ ที่ มีอายุ บ มครบตามต อ งการจึ งนํ า ไป
ทดสอบตามแผนการทดลอง ซึ่ ง ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งานวิ จั ย
ทั้งหมดแสดงไวในรูปที่ 3

Result
57.8 %
30.0 %
27.8 %
2.71
0.001-0.089 mm.
CH

4.2 ผลทดสอบการบดอัดดินเหนียว
เป น การทดสอบบดอั ด ดิ น โดยวิ ธี ม าตรฐาน (Standard
Compaction Test) โดยทําการทดลองจํานวน 3 ชุด ตัวอยาง
แลวหาคาเฉลี่ย พบวาดินเหนียวใหคาความหนาแนนแหงสูงสุด
อยูที่ 1.345 g/cm3 ณ ที่ปริมาณน้ําที่เหมาะสมเทากับ 30.5%
4.3 ผลการทดสอบกําลังอัดของอิฐดินดิบ
อิ ฐ ดิ น ดิ บ ที่ ใ ช อัต ราส วนผสมโดยน้ํ า หนั กของดิ นเหนี ย ว 7
สวนตอปูนซีเมนต 1 สวนตอน้ํา 2 สวน เปนอัต ราสวนที่สามารถ
ขึ้นรูป เปนกอนอิฐไดอยางสมบูรณ มีผิวเรียบเนียน และสามารถ
อัดขึ้นรูป ไดงาย จากนั้นจึงคํานวณปริมาณเนื้อยางคิด เปนรอยละ
ของน้ํ ายางสดเพื่ อใช ป รั บ เปลี่ ย นส ว นผสมให ไ ด ต ามแผนการ
ทดลอง สําหรับการทดสอบกําลังอัดของกอนอิฐจะจัดวางกอนอิฐ
ใหรับแรงในสองรูปแบบ คือ วางอิฐใหดานขอบรับ แรง และวาง
อิฐแนวราบใหด า นแบนรับ แรง ผลการทดสอบกํ าลั ง อัด ที่ด า น
ขอบของอิ ฐ แสดงดั ง รู ป ที่ 4 พบว า กํา ลั ง รับ แรงอัด มีแ นวโน ม
ลดลงตามปริมาณเนื้อยางพาราที่เพิ่มขึ้น โดยที่ป ริมาณเนื้อยาง
รอยละ 20 สงผลใหกําลังอัดอัดต่ํากวาอิฐดินดิบ ไมผสมยางพารา
ลดลงคิด เป นรอยละ 28 และ 40 ที่อายุ บ ม 7 วันและ 14 วั น
ตามลํ าดั บ สาเหตุ เ กิด จากน้ํ า ยางบางส ว นจั บ ตั วเป นก อนเล็ ก
ภายในเนื้อดิน ซึ่งผลวิจัยนี้ไมสอดคลองกับ งานวิจัย อื่น [2] ดวย
เหตุวางานวิจัยนีไ้ มมีดินเม็ดหยาบหรือทรายอยูในสวนผสมและมี
การผสมปูนซีเมนตอีกดวย จึงทําใหผลที่ไดแตกตางจากงานวิจัย
ดังกลาว เหตุที่ผูวิจัยเลือกใชป ูนซีเมนตเปนสวนผสมในการผลิต
กอนอิฐดิ นดิบ เนื่ องดวยต องการเพิ่มการยึด เกาะตัวกัน ของเนื้ อ
ดินที่มีสวนผสมของน้ํายาง และชวยเพิ่มเสถียรภาพของกอนอิฐ

รูปที่ 3 สรุป ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย
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นอกจากนี้เ มื่ อพิจารณาอายุบ มพบวา อิฐดิ นดิบ ที่ มีอายุ บม 14
วันใหคากําลังอัด เฉลี่ยสูงกวาอิฐตากแหงอายุ 7 วัน คิด เปนรอย
ละ 31 อันเปนผลจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของปูนซีเมนต และเมื่อ
เปรียบเทียบกําลังอัด ของอิฐดิ นดิบ กับ อิฐประเภทอื่น ๆ พบว า
อิฐดินดิบ อายุบม 14 วันที่ป ริมาณเนื้อยางไมเ กินรอยละ 15 จะ
ใหกําลังอัดสูงกวาอิฐมอญและอิฐมอญมาตรฐาน
จากรูปที่ 5 แสดงกําลังอัดดานแบนของอิฐดินดิบ ที่อายุบ ม 7
วันและ 14 วัน ผลการทดลองที่ไดใหแนวโนมที่เหมือนกันกับ การ
ทดสอบกําลังอัดดานขอบ เพียงแตกําลังอัด ดานแบนจะใหคาสูง
กวาดานขอบเนื่องดวยผลจากอัตราสวนความสูงชะลูด ที่นอยกวา
ของการวางอิฐในแนวแบนราบ

ประเภทอื่น พบวาปริมาณเนื้อยางตั้งแตรอยละ 5 ขึ้นไปจะทําให
อิฐมีคาการดู ด ซึมน้ําต่ํากวาอิฐมอญ และที่ป ริมาณเนื้อยางรอ ย
ละ 20 จะใหคาการดูดซึมน้ําของอิฐดินดิบ ต่ําที่สุดและต่ํากวาอิฐ
มอญมาตรฐานเล็กนอย คิดเปนคาเฉลี่ยการดูดซึมน้ําของอิฐดิน
ดิบผสมน้ํายางพาราอยูที่ป ระมาณรอยละ 20.2

รูปที่ 6 ความสัมพันธระหวางรอยละการดูดซึมน้ําของอิฐดินดิบ
และปริมาณเนื้อยางพารา
4.5 ผลทดสอบความแข็งแรงของกําแพงอิฐดินดิบ
ความแข็งแรงของกําแพงอิฐดินดิบผสมน้ํายางพาราธรรมชาติ
ถูกทดสอบดวยการนําอิฐดิน ดิบ ตากแหงอายุ 14 วันมากอเป น
กําแพงอิฐ (Prism) ตามมาตรฐาน มอก.77-2517 แลวจึงนํามา
กดทดสอบเพื่ อหาคุ ณสมบั ติความแข็ง แรงของกําแพงอิ ฐตอไป
ไดผลการวิจัยดังนี้ กําลังรับ แรงอัดของกําแพงกออิฐดินดิบ ผสม
น้ํายางพาราธรรมชาติจะมีคาลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณเนื้อยางพารา
ลงไปในสวนผสม โดยคากําลังอัดของกําแพงอิฐผสมน้ํายางพารา
ที่ปริมาณเนื้อยางรอยละ 20 จะใหกําลังอัด ต่ํากวากําแพงอิฐดิน
ดิบ ที่ไ มผสมน้ํายางคิด เปนร อยละ 40 รายละเอียดแสดงไวใ น
ตารางที่ 3 และเมื่อเปรียบเทียบกับกําลังอัด ของกอนอิฐดินดิบ ที่
อายุบ ม 14 วัน พบวากําแพงอิฐจะมีคาเฉลี่ยกําลังอัด ต่ํากวากอน
อิ ฐ เนื่ อ งมาจากผลกระทบของอั ต ราส ว นความสู ง ชะลู ด ของ
กํา แพงที่มีม ากกวา อิ ฐก อ น และเกิด จากน้ํ าหนั กกดทับ ของตัว
กําแพงมีผลตอกอนอิฐที่อยูในตําแหนงลางสุด

รูปที่ 4 กําลังอัดดานขอบของอิฐดินดิบผสมน้ํายางพารา ที่อายุ
บม 7 วันและ 14 วัน

รูปที่ 5 กําลังอัดดานแบนของอิฐดินดิบผสมน้ํายางพารา ที่อายุ
บม 7 วันและ 14 วัน

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบกําลังอัดของกําแพงอิฐกับกอนอิฐดินดิบ
ปริมาณเนื้อ
ยาง

4.4 ผลทดสอบการดูดซึมของอิฐดินดิบ
จากรูปที่ 6 แสดงใหเห็นวารอยละการดูดซึมน้ําของอิฐดินดิบ
ผสมน้ํายางพาราธรรมชาติจะมีคาลดลงเมื่อปริมาณเนื้อยางพารา
ในสวนผสมเพิ่มมากขึ้น โดยที่ป ริมาณเนื้อยางรอยละ 20 มีคา
การดูดซึมของอิฐดินดิบที่อายุบม 7 วัน และ 14 วัน ลดต่ําลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับ อิฐที่ไมผสมน้ํายางพารา คิดเปนรอยละ 34 และ
28 ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบปริมาณการดูดซึมน้ํากับ อิฐ
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กําลังรับแรงอัดกําแพงอิฐ
ดินดิบ (ksc.)
Mean
S.D.
26.21
0.04
23.32
3.53
18.31
3.72
18.23
3.67
15.66
0.06

กําลังอัด
กอนอิฐ
Mean
34.75
29.48
25.98
24.38
17.39
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[3] N. Hinchiranan, C. Worasamutprakarn, and S.
Podchanawarapan, “Production of Soil Brick
Composite from Rice Husk and Natural Rubber
Latex,” The Thailand Research Fund, Bangkok,
2008, pp. 42. (in Thai).
[4] V. Laokomain, “Improving Water Resistance of
Adobe House Construction,” M. Arch. Thesis,
Department of Architecture and Planning,
Thammasat University, Rangsit Campus,
Pathumthani, 2004, pp. 123. (in Thai).
[5] ประชุม คําพุฒ, อมเรศ บกสุวรรณ, และณัฐนนท รัตนไชย,
“การใช น้ํ า ยางธรรมชาติ แ ละเส น ใยธรรมชาติ พั ฒ นา
คุณ สมบัติ ของอิฐ ดิน ดิบ เพื่อ งานวั สดุกอสรา งเชิ งอนุรัก ษ
พลังงาน,” รายงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี, 2551, หนา 45.

5. บทสรุป
ผลการวิจัยในครั้งนี้สรุป ไดวาดินที่นํามาใชในการผลิต อิฐดิน
ดิบ เปนดินเหนียวที่มีความเหนียวสูง จัดอยูในกลุม CH อิฐดินดิบ
ที่ผลิต จากดินเหนียวผสมน้ํายางพาราสด โดยไมมีสวนผสมของ
ดิน เม็ ดหยาบ พบว า น้ํา ยางพาราไม มีส วนช วยในการปรั บ ปรุ ง
คุ ณ ภาพของอิ ฐ ดิน ดิ บ ในด านกํ า ลั งรั บ แรงอั ด แต อย า งใด อั น
เนื่องมาจากการขาดประสิทธิภาพในกระบวนการจับ ยึด เม็ด ดิน
ของเนื้อ ยางพาราที่ มี ต อดิ น เม็ด ละเอียด แต ส ามารถช ว ยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปองกันการดูดซึมน้ําของอิฐดินดิบไดดีขึ้น

6. ขอเสนอแนะ
ป ญ หาที่ ผู วิ จั ย พบในระหว า งดํ า เนิ น งานวิ จั ย นั่ น คื อ น้ํ า
ยางพาราสดเมื่อนํามาใชผสมกับ ดินเหนียวที่มีความเหนียวสูงจึ ง
ไมสามารถผสมใหเขากันไดดี โดยเนื้อยางพาราบางสวนจะจับ ตัว
กันเปนกอนเล็กอยูภ ายในเนื้อดิน กอใหเกิดปญหาการแตกตัวของ
กอนอิฐดินดิบ ดังนั้นจึงควรศึกษาเพิ่มเติมถึงการนําสารประกอบ
โพลิเมอรสังเคราะหใชรวมกับน้ํายางพารา ในรูป แบบ Polymer
Soil-Cement เพื่อทําใหเกิดการแตกตัวของน้ํายางพาราและจับ
ตั ว ได ดี กั บ เม็ ด ดิน ตัว อย า งดัง เช น กระบวนการก อ สร า งถนน
ยางพาราดินซีเมนตในปจจุบ ัน
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การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาเตาเผาถานใหแกชุมชน
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บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุป ระสงคเพื่อ 1) เพื่อสรางเตาเผาถานใหแกชุมชนบานหนองโดนนอย (หมู 9) ตําบลหนองแก
อําเภอพระพุท ธบาท จัง หวัด สระบุรี 2) เพื่อ ศึกษาความพึง พอใจของชาวบานชุมชนบา นหนองโดนนอยในการมีสวนรว ม
ออกแบบและสรางเตาเผาถาน. กลุมประชากรสําหรับ การวิจัยครั้งนี้ คือ ตัวแทนประชาชน และผูนําทองถิ่นในชุมชนบาน
หนองโดนนอย ตําบลหนองแก อําเภอพระพุทธบาท จังหวัด สระบุรี จํานวน 30 คน ทําการรวบรวมข อมูล จากขอมูลเชิ ง
ปริมาณโดยใชแบบสอบถามจากกลุมประชาชนตัวอยาง ผลการวิจัยพบวากลุมประชาชนตัวอยางมีสภาพปญ หา คือ การมี
รายได ต่ํ า ของคนในชุ ม ชน กลุ มประชาชนตั ว อย างมี อาชี พ เสริม เพื่อ สร า งรายได จากการเผาถ า น แต ป ระสบป ญ หาด า น
ระยะเวลาในการเผาถาน จากสภาพปญหาพบผูวิจัยใชหลักการวิจัยปฏิบ ัติการแบบมีสวนรวมในการทําเตาเผาถาน 200 ลิตร
เพื่อลดระยะเวลาในการเผา พบวากลุมประชาชนตัวอยางของชุมชนพึงพอใจกับ ประสิท ธิภาพของเตาเผาถาน ถือเปนองค
ความรูที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนใหสามารถสรางรายไดเสริม และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางแทจริง
ผลความพึงพอใจ โครงการอบรมเชิงปฏิบ ัติการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาเตาเผาถานใหแกชุมชนบานหนองโดนนอย
ตําบลหนองแก อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พบวา ดานการใหบ ริการและนําชาวบานมามีสวนรวมในการออกแบบ
และสรางเตาเผาถานไดคาเฉลี่ยจากความพึงพอใจสูงที่สุด มีคา ̅ เทากับ 4.33 รองมาไดแกดานความตองการในการเขา
อบรมใหความรู และดานความรูความสามารถของวิท ยากรใหความรู โดยมีคา ̅ เทากันคือ 4.07 และดานความตองการให
มหาวิ ท ยาลั ยมาช ว ยเหลื อและพัฒ นาชุ ม ชนกั บ ดา นคุ ณ ภาพชี วิ ต หลั ง ได รับ การอบรม มี คา ̅ เท า กั บ 4.03 และ 3.77
ตามลําดับ
คําสําคัญ: วิจัยเชิงปฏิบ ัติการแบบมีสวนรวม, เตาเผาถาน,สระบุรี

Abstract
This reserch have object for 1) Build charcoal kiln for Community Ban Nong Don Noi (Moo 9), Nong
Kae Subdistrict, Phra Phutthabat District, Saraburi Province 2) To study the satisfaction of the villagers of
Ban Nong Don Noi Community in participating Design and build charcoal kiln. Sample population for this
research is Public representative And local leaders Ban Nong Don Noi Community total 30 people By
collecting data from quantity data of questionnaire from sample population. research result is found
sample have problem low profit in community that make sample have to do more extra work. They have
another problem of they use time for do charcoal kiln it make too long. Then researcher solve the
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problem by make kiln 200 Liter for charcoal and it decrease time to use. It samples very happy in
performance of kiln. That regarded as knowledge for accord the way of life of samples to make more
money and can act.
Satisfaction of this research “A Participatory Action Research for Development on Charcoal Kilns in
the Community of Ban Nong Don Noi ,Nong Kae Subdistrict , Phra Phutthabat District, Saraburi Province”
found the highest factor is a service and participation of villager for design and build kiln have average
from satisfaction result is = 4.33 . the second factor is the desire for training in information of design
and build and Knowledge and ability of expert. Result is = 4.07. the lastest of factor is the want of
university to help and develop with community for lift up life performance after training result is
= 4.03 and = 3.77.
Keywords: Participatory Action Research (PAR), Charcoal kiln, Saraburi Province

1. บทนํา

2. วัตถุประสงคของการวิจัย

ในปจจุบันทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีการสนับ สนุน
ใหการบริ การวิชาการแกบุ คคลภายนอกโดยใชอ าจารยภายใน
มหาวิทยาลัยเปนผูถายทอดตามความถนัดและความเชี่ยวชาญ
ของแตละคณะไปชวยเหลือสังคมโดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR) มา
แก ปญ หาใหกั บ ชุมชนในท องถิ่ นเพื่อ แกไ ขป ญ หาความยากจน
ของประชาชนในทองถิ่นนั้น ดวยการใชหลักการทําวิจัยแบบมี
สว นรว มนี้ จะส งผลทํ าให ชุม ชนได นํา ความรู ที่มีม าประสานกั บ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและคณาจารยผูเชี่ยวชาญตามศาสตรเ พื่อให
ไดมาซึ่งอุปกรณหรือนวัตกรรม
สถานการณค วามยากจนของประเทศไทยในภาพรวมใน
ป จ จุ บ ั นยั งคงมี อ ย า งต อ เนื่ อ ง เป น ผลจากการขยายตั ว ทาง
เศรษฐกิจและนโยบายรัฐบาลที่เอื้อประโยชนตอคนยากจน และ
ยากไร มากขึ้ น อย า งไรก็ ต าม ยั ง ต อ งให ค วามสํ า คั ญ กั บ การ
ยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชากรใหหลุดพนจากปญ หา ความ
ยากจน เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สัง คมแห ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12 พ.ศ.2560-2564ในด านการสร า ง
โอกาสในการหารายไดข องคนยากจน ทางภาครัฐ และเอกชน
ควรมีการจัดทําโครงการเสริมสรางรายไดใหกับชุมชนอยางยั่งยืน
ดังนั้นทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดนําหลักการวิจัยเชิง
ปฏิบัติ การแบบมี สวนรวมลงไปชวยเหลือ ชุมชนบานหนองโดน
นอย (หมู 9) ตําบลหนองแก อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
โดยจากการลงพื้นที่พบวากลุมชาวบานมีความตองการใหพัฒนา
และผลิต เผาถานโดยใชเหล็กหนามวนมีขนาดถังเทากับ ถัง 200
ลิต ร ซึ่ ง ข อดี ของการเผาถ า นโดยใช ถั ง นี้จ ะทํ า ให ยื ด อายุ ข อง
เตาเผาถานและถานที่ไดมีลักษณะสมบูรณและยืด อายุของถาน
จะไมแตกเปนผงและใชระยะเวลาในการเผาตอครั้งประมาณ 2
ถึง 3 ชั่วโมง จึงทําใหชาวบานมีรายไดเพิ่มขึ้นจากอาชีพเสริมนี้

2.1 เพื่อสรางเตาเผาถานให แกชุ มชนบา นหนองโดนนอ ย
(หมู9) ตําบลหนองแก อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
2.2 เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของชาวบานชุมชนบานหนอง
โดนนอย ในการมีสวนรวมออกแบบและสรางเตาเผาถาน

3.ขอบเขตการวิจัย
ในการวิ จัยครั้งนี้ เปน งานวิจัยเชิ งปฏิบ ัติก ารแบบมีสว น
รวม (Participatory Action Research : PAR) มาแกป ญ หา
ใหกับ ชุมชน บานหนองโดนนอย ตําบลหนองแก อําเภอพระพุท ธ
บาท จังหวัดสระบุรี โดยมีขอบเขตดังนี้
1. ขอบเขตด า นเนื้ อหา ในด า นเนื้ อ หาของการวิ จั ย เพื่ อ
ถายทอดความรูและอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมการสราง
เตาเผาถ าน ให แ ก ชุ มชนบ า นหนองโดนน อย ตํ า บลหนองแก
อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
2. ขอบเขตดา นพื้ นที่ ในการวิจั ยครั้งนี้ จะศึกษาใน ชุมชน
บานหนองโดนนอย ตําบลหนองแก อําเภอพระพุทธบาท จังหวัด
สระบุรี
3. ขอบเขตดานประชากร กลุมเปาหมายที่มีสวนรวมในการ
ทํา วิ จั ย ทั้ ง หมด 30 คน ซึ่ง ประกอบด วยแกนนํ า ชุ ม ชน และ
อาสาสมัครจากกลุมตางๆ ภายในชุมชน

4. วิธีการดําเนินงานวิจัย
การวิจัย เรื่ อง การวิจัยเชิ งปฏิบ ัติ การแบบมีส วนรวมเพื่ อ
พัฒนาเตาเผาถานใหแก ชุมชนบานหนองโดนนอย (หมู 9) ตําบล
หนองแก อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี มีลักษณะเปนการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ใชเทคนิคการวิจัยปฏิบ ัติการแบบมีสวนรวม เปน
ระเบียบวิธีหลักในการดําเนินการวิจัย เพื่อใหบ รรลุเปาหมายใน
การการนําใชทรัพยากรทีม่ ีอยูสามารถแกไขปญหาพัฒนาชุมชนใน
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ลักษณะพึ่งตนเองแกไขปญหาความยากจนและเสริมสรางรายได
ใหกับ ชุมชน โดยมี ขั้นตอนของการศึกษาวิจัย ดังนี้
1. การออกแบบการวิจัย
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
3. ขั้นตอนการวิจัย
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

เปนการ คัดเลือกแบบเจาะจงเฉพาะบุคคลที่สามารถเขารวมและ
มีเวลาในการดําเนินการวิจัยรวมกัน
4.3 ขั้นตอนการวิจัย
ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ ใ ช วิ ธี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร วิ จั ย ใ ช
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิ บัติการแบบมีสวนรวม (Participatory
action research)
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน ผู วิจัย ไดจัด การประชุ ม เชิ ง
ปฏิบ ัติการ เพื่อชี้แจงถึง วัต ถุป ระสงค แผนการดํา เนินงานวิจัย
และแจกแบบสัมภาษณ ใหผูเขารวมประชุม เพื่อเขียนรวบรวม
ความคิดของตนเองและระดมความคิดเห็น ตลอดจนเปดโอกาส
ให แต ละคน สามารถแสดงความคิ ด เห็ น ได อ ย า งอิ ส ระ และ
นําเสนอปญหา เพื่อสรุป ประเด็นปญ หา ทําการวิเ คราะหขอมูล
จากนั้นจึง รวมกันกํา หนดกิจกรรม โครงการแก ไขปญ หาความ
ยากจนของประชาชนในทองถิ่น ดวยการนําใชทรัพยากรที่มีอยู
ใหสามารถแก ไขป ญ หาพั ฒนาชุมชนในลักษณะพึ่ งตนเอง โดย
พัฒนาและผลิตเตาเผาถาน เพื่อสรางรายไดใหกับชุมชน
ขั้นตอนที่ 2 ลงมือปฏิบัติการ วิจัยเชิงปฏิบ ัติการแบบมี
สวนรวมเพื่อพัฒนาเตาเผาถานใหแก ชุมชนบานหนองโดนนอย
(หมู 9) ตําบลหนองแก อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และ
มอบหมายให ผูร ว มวิ จัย และชาวบ า นได ล งมือ ปฏิบ ั ติก ารตาม
บทบาทหนาที่ที่กําหนดไวในโครงการ พรอมทั้งการสั งเกต จด
บันทึก เก็บ ขอมูลตางๆ
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นสัง เกตผล ผู รวมวิจัยไดนํา ผลจากการ
ดํ า เนิ น โครงการ ที่ ไ ด จ ากการ สั ง เกต สั ม ภาษณ จดบั น ทึ ก
ภาพถาย ระหวางการอบรมเชิง ปฏิบ ั ติก ารและหลังปฏิบ ัติ การ
นําเสนอในการประชุมร วมกันเพื่อนําขอ มูลที่ ได มาสรุป ผลการ
ดําเนินงาน
ขั้ นตอนที่ 4 การสะทอ นผล เป น การจั ด ข อ มู ล ที่ เ ก็ บ
รวบรวมได มาจัด เอกสาร โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมกั น
ระหวา งผู รว มวิ จัย ชุ มชน และหนว ยงานที่ เ กี่ยวของ จากการ
ดําเนิ น งานโครงการเชิ งปฏิ บ ัติ ก ารแบบมี สวนรว มเพื่ อ พั ฒ นา
เตาเผาถ านให แ ก ชุ ม ชนบ า นหนองโดนน อย (หมู 9) ตํ าบล
หนองแก อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
4.4 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบ บมี ส ว นร ว มในครั้ ง นี้ มี
เครื่องมือในการศึกษาวิจัย คือ การทํา Focus groupการทํางาน
รวมกัน แบบสัมภาษณ แบบสอบถาม และอุป กรณสรางเตาเผา
ขนาด 200 ลิตร ที่นํามาใชในการวิจัย ดังนี้
1. การทํา Focus group เพื่อใชพูดคุยกันระหวางคณะ
ร ว มวิ จัย เกี่ ยวกั บ ป ญ หาในชุม ชนว าในชุ มชนมี ป  ญ หาในด า น
ใดบาง และทําการสรุป คําถามหรือกําหนดหัวขอปญ หาที่จะทํา
การวิจัย
2. แบบสัมภาษณ เพื่อเก็บ รวมรวบขอมูลจากผูเ ขารวม
ประชุ ม ที่ เ ขี ย นรวบรวมความคิ ด ของตนเองและระดมความ

4.1 การออกแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม ที่เปดโอกาสใหแกนนําชุมชน และอาสาสมัครจากกลุม
ต า งๆ ภายในชุ ม ชน ร ว มเข า มามี ส ว นร ว ม โดยผู วิ จั ย ได
ดําเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม ดังนี้
1. ขั้นการศึกษาบริบทพื้นที่ที่จะทําการศึกษาวิจัย คือ
ชุมชนบานหนองโดนนอย (หมู 9) ตํ าบลหนองแก อําเภอพระ
พุทธบาท จังหวัดสระบุรี และประสานงานกับ ผูนําชุมชน พรอม
ทั้งสรางสัมพันธที่ดีตอชาวบานและหาทีมวิจัยรวมในชุมชน
2. ขั้ นตอนการกํ า หนดป ญ หา คื อ จั ด ทํ า Focus
group ร ว มกั บ ทีม วิ จัย ณ ชุ ม ชนบ า นหนองโดนน อ ย(หมู 9)
ตําบลหนองแก อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เพื่อพูด คุย
เกี่ยวกับ ปญ หาในชุม ชนวาในชุมชนมีปญ หาในดานใดบาง และ
ทําการสรุป คําถาม หรือกําหนดหัวขอปญหาที่จะทําการวิจัย โดย
การอธิบายเปาหมายและวัตถุประสงคของการแกไขปญ หาใหทุก
ฝายที่เกี่ยวของ จัดอบรมเชิงปฏิบ ัติการเพื่อใหชุมชนไดเห็นภาพ
ทดลองปฏิบ ัติ และเกิดความเขาใจในโครงการวิจัย
3. ขั้ นการวางแผนปฏิ บั ติ งานวิจั ย คื อ การจัด ทํ า
ขั้นตอนการปฏิบ ัติงานวิจัยใหชัดเจน และออกแบบเครื่องมือที่ใช
เก็บ รวบรวมขอมูล รวมทั้งระบุดวยวาผูมีสวนเกี่ยวของกับ การ
ทําวิจัยในครั้งนี้ สวนผูวิจัยจะเขารวมปฏิบ ัติการวิจัย โดยติดตาม
ผลการดํา เนิน งานวิ จัยทุก ขั้นตอน และคอยตรวจสอบผลของ
การดําเนินงาน
4. ขั้นการติด ตาม ตรวจสอบและปรับ ปรุง รวมทั้งการ
แก ไ ขระ หว า งการป ฏิ บ ั ติ ง านวิ จั ย ในขั้ น นี้ ผู วิ จั ย ได แ จก
แบบสอบถามแกชุมชนบานหนองโดนนอย(หมู 9) ตําบลหนอง
แก อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เพื่อทราบถึงผลความพึง
พอใจในการพัฒนาเตาเผาถาน ใหกับ ชุมชน
5. ขั้นการสรุป ผลการวิจัย ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยจะทําการ
สรุป ผลการวิจัย และเรียบเรียง เปนรายงานการวิจัย
4.2 กลุมเปาหมายในการวิจัย
กลุมเปาหมายในการวิจัยคือประชาชนที่สนใจเขารวม
ประชุม เพื่อดําเนินการวางแผนงาน ตามขั้นตอน กับ คณะรวม
วิจัย เป นจํานวนทั้งสิ้น 30 คน ซึ่งประกอบด วยแกนนําชุมชน
บา นหนองโดนนอ ย (หมู 9) ตํ าบลหนองแก อํา เภอพระพุ ท ธ
บาท จังหวัดสระบุรี และอาสาสมัครจากกลุมตางๆ ภายในชุมชน
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คิด เห็น ตลอดจนเสนอป ญ หาแกป ญ หาความยากจนและสรา ง
รายไดจากทรัพยากรที่มีอยูใหสามารถแกไ ขปญ หาพัฒนาชุมชน
ในลักษณะพึ่งตนเอง
3. แบบสอบถาม เพื่ อ ทราบถึ ง ความพึ ง พอใจของ
ชาวบานในโครงการเกี่ยวกับ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวมเพื่อพัฒนาเตาเผาถาน ใหแก ชุมชนบานหนองโดนนอย
(หมู 9) ตําบลหนองแก อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

เตาเผาถาน 200 ลิตร ซึ่งขอดีของการเผาถานโดยใชถังนี้จะทํา
ใหยืดอายุของเตาเผาถานและถานที่ไดมีลักษณะสมบูรณและยืด
อายุของถานจะไมแตกเปนผงและใชระยะเวลาในการเผาตอครั้ง
ประมาณ 2 ถึง 3 ชั่วโมง จึงทําใหชาวบ านมีรายไดเพิ่มขึ้นจาก
อาชี พ เสริ มนี้ ขั้ นตอ มาในสว นงานออกแบบ ผูวิ จั ย ออกแบบ
เตาเผาถ านด วยโปรแกรมคอมพิวเตอร แลว นําใหผู ใหญ อนั น ต
ตรวจสอบวาตรงตามความตองการในการใชงาน จากนั้นเขา สู
ขั้นตอนสรางเตาเผาถานตามแบบ เมื่อไดทําการออกแบบและ
ได รับ คํ า แนะนํา จากผู มีสว นเกี่ ยวของ ผู วิ จัย จึง ได ทํ าการสรา ง
เตาเผาถา นและทําการทดลองกอ นจะนํ าไปใชงานและส งมอบ
โดยจัดอบรมเชิงปฏิบ ัติการแกชุมชน ในการสรางและออกแบบ
เตาเผาถาน กระบวนการอบรมใหความรูเรื่องการเผาถานและ
การใชเตาเผาถาน 200 ลิตร ที่คณะผูวิจัยไดสราง จากการอบรม
เชิงปฏิบัติการดังกลาวพบวาชุมชนพึงพอใจกับ ประสิท ธิภาพของ
เตาเผาถาน ถือเปนองคความรูที่สอดคลองกับ วิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนใหสามารถสรางรายไดเ สริม และสามารถนําไปปฏิบัติไ ด
อยางแทจริง
งานวิจัยครั้งนี้ไดเก็บขอมูลในรูป แบบผลความพึงพอใจ
ของชาวบ า นชุ ม ชนหนองโดนน อ ย (หมู 9) ตํ า บลหนองแก
อําเภอ พระพุทธบาท จังหวัด สระบุรี มีผลการประเมินไวดังนี้
ผลความพึ ง พอใจของชุ ม ชนหนองโดนน อย ตํ า บลหนองแก
อํ าเภอพระพุ ท ธบาท จั ง หวั ด สระบุ รี ที่ไ ด รั บ การบริ ก ารจาก
คณะผูวิจัยพบวา ดานการใหบริการและนําชาวบานมามีสวนรวม
ในการออกแบบและสรา งเตาเผาถา นได ค าเฉลี่ยจากความพึ ง
พอใจสู ง ที่ สุ ด มี คา ̅ เทา กั บ 4.33 รองมาได แก ดา นความ
ตองการในการเขาอบรมใหความรูและดานความรูความสามารถ
ของวิทยากรใหความรู โดยมีคา ̅ เทากันคือ 4.07 และดาน
ความตองการใหมหาวิทยาลัยมาชวยเหลือและพัฒนาชุมชนกับ
ดานคุณภาพชีวิตหลังไดรับการอบรม มีคา ̅ เทากับ 4.03 และ
3.77 ตามลําดับ

5. ผลการวิจัย
การศึก ษาสภาพปญ หาความตอ งการของชุม ชนบา นหนอง
โดนนอย (หมู 9) ตํา บลหนองแก เพื่อลดปญ หาความยากจน
พบวา ชาวบานประกอบอาชีพโรงงานและคนที่อาศัยอยูบานจะ
เปนคนชราโดยมีการเก็บ ฟนมาเผาเพื่อใหไดเปนถานและนําไป
ฝากขายที่สหกรณของชุมชนซึ่งนับ วาเปนอาชีพเสริมในการเพิ่ม
รายไดใหแก ครัวเรือน แตอยางไรก็ ตามในกระบวนการเผานั้ น
ชาวบานจะใชระยะเวลาในการเผาใหไดถานอย างนอย 7 วันตอ
การเผาหนึ่งรอบ(ขึ้นอยูกับไมในการเผา) จึงสงผลทําใหไดผลิต ผล
ในการนําไปขายนั้นชาจึงสงผลทําใหรายไดเสริมในแตละเดือนไม
คงที่ ผู วิ จั ย ได นํ า ข อ มู ล มาวิ เ คราะห และแนะนํ า แนวทางแก
ชุมชนเพื่อการแกไขปญ หาความยากจนโดยนําองคความรูดานน
วั ต นกรรมในการทํ า เตาเผาถ า น 200 ลิ ต ร มาอบ รมเชิ ง
ปฏิบัติการใหเพื่อพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนไดเ ขามามีสวนรวม
ในกระบวนการวิจัย และใชกระบวนการวิจัยเพื่อการแกไขปญ หา
ความยากจนของคนในชุมชน

6. อภิปรายผล
ศึ ก ษาและวิ เ คราะห ส ภาพป ญ หา ความต อ งการของ
ประชาชนเพื่อลดปญหาความยากจนของประชาชนในชุมชนบาน
หนองโดนน อย (หมู 9) ตํ าบลหนองแก อํา เภอพระพุท ธบาท
จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีสภาพปญ หาและความตองการ คือ รายได
ของคนในชุมชนมีรายไดนอย โดยชาวบานประกอบอาชีพโรงงาน
และคนที่ อ าศั ย อยู บ  า นจะเป น คนชรา ป ญ หาที่ พ บได จ าก
การศึกษาครั้ง นี้ คือการเก็บ ฟนมาเผาเพื่ อให ได เป นถา นที่ เป น
อาชีพเสริม นั้นมีกระบวนที่ใชเวลาคอนขางนาน ทําใหรายไดแต
ละเดือนไมคงที่ ผลจากลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลจากบานในชุมชนที่
มีการเผาถานขาย โดยมี นายอนันต ผูใหญบานหมู 9 หนองโดน
นอย ตํ าบลหนองแก ใหคํา แนะนํ าและร วมเสนอความคิด เพื่อ
สรางเตาเผาถาน
จากการประชุมระดมความคิด (Focus Group) ของ
ชุมชน และ ผู วิจัยไดร วมกัน พัฒ นาศักยภาพและกระบวนการ
เรียนรูของชุมชน และกําหนดแนวทางในการแกปญหา และ ไดมี
การเสนอความคิ ด การนํ า องค ค วามรู ด า นนวัต นกรรมการทํ า

รูปที่ 1 กระบวนการอบรมใหความรูการเผาถานและ
การใชเตาเผาถาน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูวิจัยขอแสดงความขอบคุณกับ
หนวยงาน
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รูปที่ 2 ชาวบานมีสวนรวมในการใชเตาเผาถาน

รูปที่ 3 ตรวจสอบการนําไฟฟาของถานโดยใชมัลติมิเตอร

7. สรุปผลการทดลอง
จากการทดลองจึงสรุป ผลไดวา ในการลงพื้นที่โดยใช
การวิ จัย เชิ ง ปฏิ บ ั ติ ก ารแบบมี สวนรว มเพื่ อ พั ฒ นาเตาเผาถ า น
ให แ ก ชุ ม ชนบ า นหนองโดนน อ ย (หมู 9) ตํ า บ ลหนองแก
อําเภอพระพุทธบาท จังหวัด สระบุรี ไดรับ คําแนะนําและขอมูล
ในการพัฒนาเตาเผาและสรางเตาเผาไดตรงตามความพึงพอใจที่
ชาวบานไดมีสวนร วมโดยชาวบานมี ขอเสนอแนะในการทําครั้ ง
ตอไปดังนี้
7.1 ควรมีชุ ดผลิ ตน้ํา สมควันไมที่ไ ดจากกระบวนการ
เผาไหมเพื่อเพิ่มรายไดของชาวบาน
7.2 ควรสร า งเตาเผาถ านที่ มี ขนาดเตาใหญ กว า ใน
ปจจุบันเพื่อใหไดมาซึ่งจํานวนปริมาณในการเผาถานตอครั้ง
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเพื่อประเมินความคุมคาของเครื่องนับ จํานวนกระสอบอาหารสัต ว โดยนําผลการ
ประเมินตนทุนคาใชจายของบริษัทมาใชป ระกอบกับการวิเคราะหประเมินความคุมคาในการตัดสินใจลงทุน ผลการศึกษาพบวา
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return On Investment: ROI) อยูที่รอยละ 70 ของเครื่องนับ จํานวนกระสอบอาหารสัตว
สูงกวาผลตอบแทนที่ท างบริษัทตอ งการ การวิเคราะหจุ ด คุมทุนจะเปนการพิจารณาหาค าตัวแปรที่เหมาะสมสําหรับ ทั้ง 2
ทางเลือก โดยที่คาใชจายคงที่ (Fixed Cost: FC) จุดตัดของตนทุนรวม (Total Cost :TC) ของทั้ง 2 ทางเลือกของการศึกษา
ครั้งนี้คือ เครื่องนับ จํานวนกระสอบอาหารสั ต วและคนตรวจนับ จํานวนกระสอบอาหารสัต ว ผลการศึกษาพบวา ถ าบริษั ท
ตองการนับ จํานวนกระสอบอาหารสัตวมากกวา 1,551,213 ตอป ควรตัดสินใจลงทุนซื้อเครื่องนับ กระสอบอาหารสัตวเ พราะ
ตนทุนแปรผัน (Variable Cost: VC) อยูที่ 0.02 ซึ่งนอยกวาคนตรวจนับ ซึ่งมีตนทุนแปรผันที่ 0.142 ดังนั้นจึงเลือกเครื่องนับ
กระสอบอาหารสัตว
คําสําคัญ : เครื่องนับ จํานวนกระสอบอาหารสัตว, อัตราผลตอบแทนจาการลงทุน, การวิเคราะหจุดคุมทุน

Abstract
The purpose of this study was to assess the value of an Animal Food Sack Counting Machine by
using the result Company estimate cost to analyze the capital investment decisions. The result was found
that; the Return on Investment (ROI) was at 70 percent of an Animal Food Sack Counting Machine. It was
higher than the Return on Investment.
Break-even Analysis was considered to find 2 suitable variables consisted of Fixed Cost (FC) and
Total Cost (TC). The result found that if the Company needs to count an Animal Food Sack more than
1,551,213 per year. They should make a decision on an Animal Food Sack Counting Machine Investment
because of a Variable Cost (VC) was at 0.02. It was less than the labor which has a Variable Cost (VC) at
0.142. Therefore, the Company should make a decision on Animal Food Sack Counting Machine
Investment.
Keywords : Animal Food Sack Counting Machine, Return on Investment, Break-even Point
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1. บทนํา

4. วิธีดําเนินการวิจัย
เริ่มจากการดําเนินการเก็บ ขอมูล ในสวนต าง ๆ ที่ เกี่ยวของ
กับ การวิเ คราะหป ระเมินเพื่อตั ดสิ นใจลงทุ นเครื่องนับ จํ านวน
กระสอบอาหารสัตวทั้งหมดเพื่อนํามาใชใ นการคํานวณหาอัต รา
ผลตอบแทนตอการลงทุนและการวิเคราะหจุดคุมทุน ในสวนของ
กรณีศึ กษากรณี ศึก ษาโรงงานผลิ ต อาหารสัต ว จัง หวัด ราชบุรี
การประเมิ น ผลเริ่ ม จากการคํ า นวณค า ใช จ า ยในการทํ า งาน
จุดคุมทุนและระยะเวลาคืนทุน ยกตัวอยางกรณีศึกษาเครื่องนับ
จํานวนกระสอบอาหารสั ต วมีคาเฉลี่ยของการใชพลังงานไฟฟ า
((0.56 หนวย/วัน (กําลังไฟฟา (วัต ต ) x จํานวนเครื่องใชไฟฟา)
÷ 1000) x จํานวนชั่วโมงที่ใชใน 1 วัน = 0.56 หนว ยตอวั น
(ยูนิต ) (เดื อนละ 14 หนว ย) 15 หน วยแรก ราคาต อหนวยคื อ
1.86 ใชไป 14 หนวย เทากับ คาใชพลังงานไฟฟา 26.04 บาทตอ
วัน [4] มีค าใช จา ยเริ่ ม ตน การสร างเครื่ อ งนั บ จํ า นวนกระสอบ
อาหารสัตว 13,110 บาทตอเครื่อง มูลคาซากของเครื่อง (S) เมื่อ
สิ้นสุดปเหลือ 5% ของราคาเครื่อง [5] และอัต ราดอกเบี้ย (i) มี
ระยะเวลาเท ากับ 1 ป กํ าหนดใหค าอั ต ราแรงงานวัน ละ 310
บาท/คน/วั น [6] จํ า นวนคนทํ า งาน 4 คนทํ า งาน 30 วั น
คาบํา รุง รั กษาอุป กรณอิ เ ล็ก ทรอนิก สข องเครื่ องเฉลี่ ยเดื อนละ
237.5บาท จากหลั กการดั ง กลา วสามารถหาคา ใช จายในการ
สรางเครื่อง การวิเคราะหจุดคุมทุน และระยะการคืนทุน

จุดเปลี่ยนประเทศไทยสูชีพจรอุตสาหกรรม 4.0 ทั้งภาคผลิต
และบริการใหเติบ โต ดวยนวัตกรรมเนนการนําวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการผลิตมาผนวกเขากับ เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง
ในกระบวนการทํางานทั้งดานการเกษตร อุต สาหกรรม บริการ
และทองเที่ยว กลุมผูป ระกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนใน
ทองถิ่น ซึ่งมีสวนสําคัญ มากตอการเสริมสรางความกาวหนาทาง
เศรษฐกิจของประเทศ [1] โรงงานผลิตอาหารสัตวโดยภาพรวม
ของประเทศไทยมี 9 เขต โดยในป 2560 มี จํานวน 709 แห ง
และที่ผานการรับ รอง GMP, HACCP มีจํา นวน 441 แหง [2]
และในแตละแหงก็มีก ารลงทุ นในเรื่องของเครื่อ งมือและระบบ
ตาง ๆ ดวยมูลคาที่สูง ซึ่งการลงทุนในเรื่องเครื่องจักรก็ถือไดวา
เปนตนทุนที่สูงมาก ถาหากทางโรงงานสามารถพัฒนาและสราง
เครื่องจักรไดนับวาเปนการลดตนทุนที่มีป ระสิท ธิภาพอยางมาก
จากเหตุ ผ ลดั ง กล า วทางผู วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะทํ า การ
วิเคราะหป ระเมินเพื่อตัด สินใจลงทุนเครื่องนับ จํานวนกระสอบ
อาหารสัต ว กรณีศึกษาบริษัท อาหารสัต วแ หงหนึ่ง ที่มีก ารผลิต
อาหารตอวันจํานวน 7 ชนิดไดแกอาหารสุกร, อาหารไก, อาหาร
เปดไข, อาหารโค, อาหารปลา, อาหารจิ้งหรีด, อาหารสัต วเลี้ยง
[3] มีระบบการลําเลียงอาหารโดยใชคนตรวจสอบคอยกดเครื่อง
นับ มีความผิดพลาดในการนับ เกิด ความเสียหายใหกับ บริษัท จึง
ได มีก ารพัฒ นาเครื่ อ งจั ก รเดิ ม ที่ มี อยู แล ว โดยมีก ารทดลองใช
เครื่องนับจํานวนกระสอบอาหารสัตว ที่มีป ระสิทธิภาพในการนับ
มีความเร็ วและความแมนยําสู งแตอุ ป กรณในการนั บ ตองมีการ
ลงทุน จึงนํามาคํานวณทางเศรษฐศาสตรการวิเ คราะหป ระเมิน
ความคุมคาในการตัดสินใจลงทุน
การศึกษาครั้งนี้เปน การศึกษาเพื่อประเมินความคุมคาของ
เครื่ อ งนั บ จํ า นวนกระสอบอาหารสัต ว โดยนํ า ผลการประเมิ น
ตน ทุ น ค า ใช จ า ยของบริ ษั ท มาใช ป ระกอบกั บ การวิ เ คราะห
ประเมินความคุมคาในการตัดสินใจลงทุน

5. ผลการวิจัย
จากการศึกษาหลักการและทฤษฎีที่ใชในการศึกษาสามารถ
นํ าไปใช ใ นการประเมิ น ผลเชิ ง เศรษฐศาสตร กรณี ศึ ก ษาเรื่ อ ง
เครื่ อ งนั บ จํ า นวนกระ สอบ อาหารสั ต ว ต น ทุ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง
ประกอบดวย วัตถุดิบ ทางตรงเทากับ 2,850 บาทตอ1 เครื่อง
คาแรงงานทางตรง เทากับ 4,370 บาทตอ1 เครื่อง คาใชจายใน
การผลิต 5,890 บาทตอ1 เครื่อง แตเนื่องจากกรณีศึกษาบริษัท
อาหารสัตวแหงหนึ่ง มีการผลิต อาหารตอวันจํานวน 7 ชนิดจึงมี
เครื่องนับ จํานวนกระสอบอาหารสัตว 7 เครื่องตนทุนรวมเทากับ
91,770 บาท ซึ่ ง ต น ทุ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง ประกอบด ว ย วั ต ถุ ดิ บ
ทางตรงเทากับ 19,950บาท คาแรงงานทางตรงเทากับ 30,590
บาท คาใชจายในการผลิต 41,230 บาท ดังภาพที่ 1

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อประเมินความคุมคา ของเครื่องนับ จํา นวนกระสอบ
อาหารสัตว
2. เพื่อวิเ คราะหจุดคุมทุนเครื่องนับ จํานวนกระสอบอาหาร
สัตว

3. ขอบเขต
1. เชิงพื้นที่เปนกรณีศึกษาโรงงานผลิตอาหารสัตว จังหวัด
ราชบุรี

2. วิเคราะหป ระเมิ นความคุมคาในการตัดสินใจลงทุนดวย
เครื่องมือ การวิเคราะหผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) และ
การวิเคราะหจุดคุมทุน (BP)

รูปที่ 1 สัดสวนของตนทุนรวมเครื่องนับ จํานวนกระสอบอาหาร
สัตว 7 เครื่อง
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ในการวิเคราะหผลตอบแทนเครื่องนับจํานวนกระสอบ
อาหารสัต ว ประกอบดวย อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน และ
อัตรากําไรสุทธิ มีรายละเอียด ดังนี้
อัตราผลตอบแทน (ROI) =

รายรับ ตนทุน
เงินลงทุน

คนตรวจนับ จํา นวนกระสอบอาหารสั ต วมี คา ใช จา ยเริ่มต น
คาตอบแทน 651,000 บาทตอปที่คาดวาจะได1920 กระสอบ
ตอชั่วโมง
1. ที่ป ริมาณการนับ จํานวนกระสอบอาหารสัตวเทาใดจึงจะ
เหมาะที่จะซื้อเครื่องนับจํานวนกระสอบอาหารสัตว
2. ถาตองการใหนับ จํานวนกระสอบอาหารสัตว 5,345,280
กระสอบควรเลือกเครื่องนับ จํานวนกระสอบอาหารสัต วหรือคน
ตรวจนับจํานวนกระสอบอาหารสัตว
ให x แทนจํานวนนับ ตอป
เครื่องนับจํานวนกระสอบอาหารสัตว คาใชจายแปรผันตอป

x 100

โดย
รายรับ คือ การลดจํานวนคนในการตรวจนับจํานวน
คาแรง310บาทxจํา นวนวัน ทํา งาน25วัน xจํานวนเดือน12เดือ น
x7 คน = 651,000 บาท
ต น ทุ น คื อ ต น ทุ นการสร า งเครื่ องนั บ จํ านวนอาหารสั ต ว =
91,770 บาท
เงินลงทุน คือ ตนทุนซื้อเครื่องนับกระสอบอาหารสัตว= 91,770
บาท
แทนคา
(ROI) =

,

,
,

รายป =

39 บาทตอชั่วโมง ( นับตอป)
1920 กระสอบตอชั่วโมง

= 0.02 X
VC อยูในรูปมูลคาตอป หาคา AW

x100

(A/P, i%, n) คือ capital recovery factor =

(
(

)
)

=5.0006

(ROI) = 709%
(A/F, i%, n)) คือ Sinking fund factor =

คา ROI ที่คํา นวณได รอ ยละ 709 ของเครื่องนับ จํานวน
กระสอบอาหารสัตว สูงกวาผลตอบแทนที่ทางบริษัท ตองการ
การวิ เ คราะห จุด คุ ม ทุ น จะเป น การพิ จารณาหาค า ตั ว แปรที่
เหมาะสมสําหรับ ทั้ง 2 ทางเลือก คาใชจายคงที่ (Fixed Cost:
FC) จุดตัดของ (Total Cost :TC) ของทั้ง 2 ทางเลือก ขั้นตอน
ในการพิจารณาจุดคุมทุน [7]

(

)

=0.0006
แทนคา
AWเครื่อง=-91,770(A/P,5%,5)+4,588.5(A/F,5%,5)-2,850-0.02 X
=-91,770(5.0006) +4,588.5(0.0006) -2,850-0.02 X
=-461752.3089 -0.02 X

5.1 กําหนดตัวแปรและหนวยของปริมาณ
1. ใช AW ในการวิเคราะห เพื่อหาคาใชจายรวมของแตละ
ทางเลือกในรูป แบบฟงกชั่นของตัวแปร
2. ตั้ ง สมการของค าใช จ ายของทั้ ง 2 ทางเลื อ กและหา
จุดคุมทุน
3. ถาระดับตัวแปรต่ํากวาคาจุดคุมทุนใหเลือกทางเลือกที่มี
คาใชจายแปรผันสูงกวา แตถาปริมาณมีคามากกวาคาจุดคุมทุน
ให เ ลื อ กทางเลื อ กที่ มี ค า ใช จ า ยแปรผั น ต่ํ า กว า ทางเลื อ กของ
การศึกษาครั้งนี้คือเครื่องนับ จํานวนกระสอบอาหารสัตวและคน
ตรวจนับ จํานวนกระสอบอาหารสัตว
โดยเครื่องนับ จํานวนกระสอบอาหารสัต วมีคาใชจายเริ่มตน
91,770 บาท มูลคาซาก 4,588.5 บาท และคาดวาจะใชได 5 ป
ใชคนดูแล 1 คน โดยมีคาใชจาย 39 บาทตอชั่วโมง นับ จํานวน
กระสอบอาหารสัต วที่คาดวาจะได1920 กระสอบตอชั่วโมง คา
บํารุงรักษาตอปคาดวาจะเปน 2,850 บาท

คาใชจายแปรผันตอปและ AW ของคนตรวจนับ จํานวนกระสอบ
อาหารสัตว
รายปี =

273 บาทต่อชัวโมง ( นับปี )
1920 กระสอบต่อชัวโมง

=0.142X
AWคน

=-651,000 -0.142X

3. ตั้งสมการความสัมพันธของคาใชจายและแกสมการหาคา
X, คาจุดคุมทุนตอป
AWคน = AWเครื่อง
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กับ งานวิจัยของ ธานินทร ไชยเยชน (2558) [8] ไดวิเคราะห
ตนทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑของที่ระลึกกลุมทอผาไหมบาน
หนองตาไก จังหวัดบุรีรัมย พบวาตนทุนที่เกี่ยวของกับ ผลิตภัณฑ
ของที่ ร ะลึ ก จากผ า ไหม ป ระ กอบ ด ว ย วั ต ถุ ดิ บ ท างต รง
ค า แรงงานและค า ใช จ า ยในการผลิ ต และ ในด า นอั ต รา
ผลตอบแทนจากเงิ น ลงทุ น (ROI) ทั้ ง ในกรณี ร วมต น ทุ น
คาแรงงานทางตรง และกรณีไ มรวมตนทุน คา แรงงานทางตรง
เทากับ รอยละ 5.19 และ 35.40 ตามลําดับ หมายความวา จาก
เงินลงทุนในผลิตภัณฑของ ที่ระลึกกลุมทอ ผาไหมบานหนองตา
ไก 100 บาท กอใหเกิดผลตอบแทนจากเงิน ลงทุนเทากับ 5.19
และ 35.40 บาท ตามลําดับ โดยคา ROI ที่ ไดยิ่งสูงยิ่งดี แสดง
ถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานของกลุม และการหาจุดคุมทุน
สอดคลองกับ Kachru et al. (1996) [9] ซึ่งวิเ คราะหจุดคุมทุน
ของการหั่นกลวยดิบดวยเครื่องหั่นที่ออกแบบซึ่งมีความสามารถ
ในการทางาน 60.66 กิโลกรัมกลวยดิบ ตอชั่วโมง โดยใชขอมูล
ระยะเวลาการทางาน 8 ชั่วโมงตอวันและ 200 วันตอป กลวย
ดิบ ราคา 8 รูป อินเดียตอ กิโ ลกรัม กล วยทอดที่ หั่นด วยวิ ธีการ
ดั้งเดิมจาหนายราคา 40 รูปอินเดียตอกิโลกรัม สวนกลวยทอดที่
ได จากการหั่น ด ว ยเครื่ อ งหั่ นราคา 45 รูป อิน เดียต อกิโ ลกรั ม
เนื่ องจากมีคุ ณ ภาพสู ง กว า แรงงานที่ ใ ช ใ นกระบวนการผลิ ต
ประกอบดวยแรงงานมีทักษะ 1 คน และแรงงานไรทักษะ 1 คน
ซึ่ง มีค าจา งวั นละ 35 และ 20 รูป อิ นเดี ย ตามลํา ดับ พบว า
จุ ด คุ ม ทุ น ในการหั่ น กล ว ยดิ บ คื อ 767 กิ โ ลกรั ม ต อ ป และ
ระยะเวลาในการคืนทุนเพื่อลงทุนซื้อเครื่องหั่นกลวยดิบ มีคา 15
วัน

-651,000 -0.142X=-461,752 -0.02X
X=1,551,213 ตอป

4. คาดว า นั บ จํ า นวนกระ สอบ อาหารสั ต ว ม ากกว า
1,551,213 ตอป ซื้อเครื่อ งนับ กระสอบเพราะคาความชันมีคา
VC มีคา 0.02 นอยกวาคนตรวจนับซึ่งมีคาความชัน VC=0.142
เลือกเครื่องนับกระสอบอาหารสัตว เพราะ 5,345,280>1,551,213

(A/P, i%, n) คือ capital recovery factor =

(
(

)
)

=5.0006
(A/F, i%, n)) คือ Sinking fund factor =

(

)

=0.0006

7. บทสรุป
การหาคาใชจายทั้งหมดในการใชอุป กรณหรือเครื่องจักรกล
ใด ๆ เป น เรื่ อ งที่ ละเอีย ดอ อ นและซั บ ซ อ นต อ งอาศั ย การจด
บันทึกขอมูลตาง ๆ มากมายประกอบกับ ขอมูลสมรรถนะในการ
ทํางานของอุปกรณหรือเครื่องจักรกลนั้น ๆ ดังเชนในกรณีศึกษา
เครื่องนั บ จํานวนกระสอบอาหารสัต ว เมื่อพิจ ารณาต นทุนและ
ผลตอบแทน ที่ มีคาผลตอบแทนสู งกว าที่ บ ริษั ท ตองการ และ
จุดคุมทุนจะเปนการพิจารณาหาคาตัวแปรที่เหมาะสมสําหรับ ทั้ง
2 ทางเลือก คาใชจายคงที่ (Fixed Cost: FC) จุด ตัดของ (Total
Cost :TC) ของทั้ง 2 ทางเลือกของการศึกษาครั้งนี้คือเครื่องนับ
จํา นวนกระสอบอาหารสัต ว และคนตรวจนับ จํ า นวนกระสอบ
อาหารสั ต ว ผลการศึ ก ษาพบวา ถ า บริ ษัท ต องการนั บ จํ า นวน
กระสอบอาหารสัต วมากกว า 1,551,213 ต อป ควรตั ด สิ นใจ
ลงทุนซื้อเครื่องนั บ กระสอบเพราะคาความชั น VC มีคา 0.02
นอยกวาคนตรวจนับ ซึ่งมีคาความชัน VC=0.142 เลือกเครื่องนับ
กระสอบอาหารสัตว

รูปที่ 2 เครื่องนับจํานวนกระสอบอาหารสัตว
ที่มา : จินตศักดิ์ กาญจนอโนทัย, ณัฐพล ดวงแกว, ปฐวี เปลี่ยน
วงค, ประกิต คําขัน และเอกพันธ เสือเฒา

6. อภิปรายผล
จากการศึกษางานวิจัยมีป ระเด็นสําคัญ ที่ควรนํามาอภิป ราย
ผลไดดังนี้การเปรียบเทียบตนทุนจากเครื่องนับ จํานวนกระสอบ
อาหารสั ต ว ประกอบด วยวั สดุ ท างตรง ค า แรงทางตรง และ
คาใช จายในการผลิ ต ในการศึกษาพบว า ค าใช จายในการผลิต
เครื่อ งนับ กระสอบมี สัดส วนในการผลิต มากที่สุด รอยละ 44.9
ผลตอบแทนสูงกวาผลตอบแทนที่ทางบริษัทตองการ สอดคลอง
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8. กิตติกรรมประกาศ
คุณูป การจากบทความฉบับ นี้ ขอมอบใหคณาจารยทุกทาน
ที่ ป ระสิ ท ธิ์ ป ระสาทความรู ใ ห แ ก ผู เ ขี ยน ขอขอบคุ ณ เจ า ของ
ผลงานทุกทานที่ผูเขียนใชอางอิงในการเขียนบทความฉบับนี้
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Pesticide Hazards Prevention Behavior Among agriculture of
Bannongphai Health Promoting Hospital, Ratchaburi Province
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บทคัดยอ
การวิจัยเชิ งพรรณนาภาคตั ด ขวางนี้ มี วัตถุ ป ระสงคเพื่ อศึกษาระดับ ความรูแ ละพฤติกรรมการปองกันอั นตราย
จากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ของเกษตรกรในเขตพื้ นที่ รับ ผิด ชอบของโรงพยาบาลสง เสริมสุข ภาพตํ าบลบ านหนองไผ จัง หวั ด ราชบุรี กลุม ตัว อย างคือ
เกษตรกร 100 คน เก็บ รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม โดยไดรับ การตอบกลับ คิด เปนรอยละ 99 วิเคราะหขอมูล โดยใช
การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติสัมประสิท ธิ์สหสัมพันธเพียรสันและอีต าร ผลการวิจัย
พบวา พฤติ กรรมการปอ งกัน อัน ตรายจากการใช ส ารเคมีกํ า จัด ศัต รู พื ช ของเกษตรกรโดยรวมอยู ใ นระดั บ ดี ( = 2.68,
SD. = 0.173) และปจจัยที่มีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัต รูพืช ไดแก ระดับ
ความรูเ กี่ยวกับ การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อายุ เพศ และระดับการศึกษา (p-value = 0.05)
คําสําคัญ : พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช, สารเคมีกําจัดศัตรูพืช, เกษตรกร

Abstract
This objective of this cross-sectional descriptive study was to study the knowledge level and
pesticide hazards prevention behavior among agriculture of Bannongphai Health Promoting Hospital,
Ratchaburi Province. The 99 samples were selected by purposive sampling. Collected data by using
questionnaire. Altogether, 99 (99%) of the samples responded. the data were analyzed for frequency,
percentage, means, standard deviation, Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient, Eta Coefficient.
The results revealed the mean score of the pesticide hazards prevention Behavior at a high level. Factors
including knowledge, age, gender and level of education associated with pesticide hazards prevention
behavior knowledge level of Bannongphai Health Promoting Hospital, Ratchaburi Province. (p-value =
0.05).
Keywords : Pesticide Hazards Prevention Behavior, Pesticides, agriculture
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ความปลอดภัย และเป น ประโยชนต อการพัฒ นาใหเ กษตรกร
มีสุขภาพที่แข็งแรง สามารถผลิต สินคาการเกษตรที่มีคุณภาพได
อยางยั่งยืน

1. บทนํา
อาชี พ เกษตรกรรมถื อ เป น อาชี พ หลั ก ของประเทศไทย
โดยประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรมากถึง 138 ลานไร หรือคิด เปน
ร อ ยละ 43 ของพื้ น ที่ ทั้ ง หมด 5 รู ป แบบการทํ า เกษตรกรรม
ในประเทศไทยมีการใชสารเคมีในการทําการเกษตรจํานวนมาก
โดยเฉพาะสารเคมี กํ า จั ด ศั ต รู พื ช ซึ่ ง ถื อ เปน ป ญ หาสํ า คั ญ
เนื่อ งจากมี แ นวโน มการใช สารเคมี กํ าจั ด ศั ต รู พื ช เพิ่ ม ขึ้น ทุ ก ป
โดยในปพ.ศ. 2555 พบวา มี การนํ าเขา สารเคมีกําจัดศั ตรูพืช
6,972 ตัน คิดเปนมูลคา 3,883 ลานบาท และในป พ.ศ. 2561
มีการนําเขาสารเคมีเพิ่มขึ้นถึง 21,004 ตัน คิด เปนมูลคา 6,935
ล า นบ าท แล ะหากไม มี ก า รค วบ คุ ม และ จั ด การอย า งมี
ประสิ ท ธิ ภาพจะสง ผลกระทบหลายดาน ได แก การมี สารเคมี
ตกค างในผักและผลไมที่ส งผลกระทบตอ ผูบ ริโภค การสง ออก
สิ น ค า เกษตรและ อาหาร ส ง ผลกระท บ ต อ สิ่ ง แวด ล อ ม
ในระยะยาว และผลกระทบตอสุขภาพของเกษตรกร (Office of
Agricultural Economics, 2019)6
อํ า เภอจอมบึ ง เป น พื้ น ที่ ที่ มี ก ารทํ า การเกษตรด า นพื ช
มากที่สุดในจังหวัดราชบุรี ประกอบดวยพืชเศรษฐกิจ เชน ขาว
มันสําปะหลัง สับ ปะรด และออยโรงงาน คิดเปน 216,695 ไร
(Ratchaburi Provincial Agricultural Extension Office,
2019)9 จากรายงานการตรวจคั ด กรองสารเคมี กํา จัด ศั ต รู พืช
ตกคางในเลือดของเกษตรกรในเขตพื้นที่รับ ผิด ชอบโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลหนองไผ อําเภอจอมบึง จังหวัด ราชบุรี ใน
ป พ.ศ. 2561 มีเ กษตรกรเขารับ การคัด กรอง 100 ราย พบวา
ผลการตรวจคั ดกรองสารเคมีกําจั ดศัต รูพืช ตกคางในเลือดของ
เกษตรกรทั้งหมดอยูในระดับไมปกติ โดยจัดอยูในระดับ ปลอดภัย
27 ราย ระดับ เสี่ยงจํานวน 58 ราย และอยูในระดับ ไมป ลอดภัย
จํานวน 15 ราย ในป พ.ศ.2562 พบว าผลการตรวจคั ดกรอง
สารเคมี กํ า จั ด ศั ต รู พื ช ตกค า งในเลื อ ดของเกษตรกรทั้ ง หมด
อยูในระดับ ไมป กติเชนกัน โดยจัดอยูในระดับ ปลอดภัย 15 ราย
อยูในระดับ เสี่ยง 50 ราย และอยูในระดับ ไมป ลอดภัย 35 ราย
แสดงใหเ ห็ นว า ในช วงระยะเวลาเพียง 1 ป มี เ กษตรกรที่มี ผล
การตรวจสารเคมีตกคางในเลือดอยูในระดับ ไมป ลอดภัยเพิ่ม ขึ้น
ถึง 20 ราย และมี แนวโน มเพิ่ม ขึ้น อีก ในอนาคตหากเกษตรกร
ยัง ไม ป รั บ เปลี่ ย นพฤติก รรมในการใช แ ละการป อ งกั นตนเอง
จากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ถูกตองและเหมาะสม
จากสถานการณขางตน จะเห็นไดวาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชนั้น
มี ค วามอัน ตรายอย างร า ยแรงและเกษตรกรมี ค วามเสี่ ยงจาก
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช คณะผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัย
ที่มีความสัมพันธกับการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกรในเขตพื้นที่รับ ผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริม
สุข ภาพตํ า บลหนองไผ อํ า เภอจอมบึ ง จั งหวั ด ราชบุ รี โดยผล
จากการศึ ก ษานี้ ส ามารถเป น แนวทางในการปรั บ เป ลี่ ย น
พฤติ ก รรมการใช ส ารเคมี กํ า จั ด ศั ต รู พื ช ของเกษตรกรให มี

2. วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาระดั บ ความรู เ กี่ ยวกั บ การใช สารเคมี กํา จั ด
ศัตรูพืชของเกษตรกร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบานหนองไผ อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
2. เพื่ อศึ กษาพฤติ ก รรมการป อ งกั น อั น ตรายจากการใช
สารเคมี กํ า จั ด ศั ต รู พื ช ของเกษตรกร ในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
โรงพยาบาลสง เสริ มสุขภาพตํ าบลบ า นหนองไผ อํ าเภอจอมบึ ง
จังหวัดราชบุรี
3. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการปองกัน
อันตรายจากใช สารเคมีกํา จัด ศั ตรูพืช ของเกษตรกร ในเขตพื้น ที่
รับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองไผ อําเภอ
จอมบึง จังหวัดราชบุรี

3. ขอบเขตการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิจั ย ได แก เกษตรกรที่ ขึ้ นทะเบี ยนในพื้นที่
รับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองไผ อําเภอ
จอมบึง จังหวัดราชบุรี จํานวน 100 คน โดยกลุมตัวอยางในการวิจัย
คณะผูวิจั ยกํ าหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางเครซี่และมอร แกน
และสุ มกลุ มตั วอย างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยใช
เกณฑการคัดเลือกกลุมตัวอยาง ดังนี้
1. เปนเกษตรกรที่ใชและมีการรับสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใน
รอบ 1 ปที่ผานมา
2. เปนผูที่มีอายุ 20 ปขึ้นไป และสมัครใจเขารวมการศึกษา
3. มี ความสามารถอ านหนั ง สื อ ออก เขี ยนได และ
มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ
ดําเนินการสุมตัวอยาง รวมมีกลุมตัวอยางทั้งหมด 100 คน
4. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จั ย นี้ เ ป น การวิ จั ย เชิ ง พรรณนาแบบภาคตั ด ขวาง
(Cross-sectional descriptive research) เก็บ รวบรวมขอมูล
ในเกษตรกรที่ ขึ้ นทะเบี ยนในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองไผ อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ดําเนินการเก็บ ขอมูลในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

5. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บ รวบรวมขอมูล คือแบบสอบถามที่
คณะผูวิจัยพัฒนาจากแบบสอบถามระดับ ความรูและพฤติกรรม
การปองกันตนเองของเกษตรกรในการใชสารเคมีกําจัดศัต รูพืช
ของสํ า นั ก โรคจากการป ระกอบ อาชี พ และ สิ่ ง แวดล อ ม
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กรมควบคุ ม โรค กระทรวงสาธารณสุ ข (Department of
Disease Control, 2019)4 และทบทวนเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดั บ การศึ กษา รายได และระยะเวลาการใช ส ารเคมี กํา จั ด
ศัตรูพืช ขอคําถามมีลักษณะเติมคําตอบและเลือกตอบ จํานวน
6 ขอ
สวนที่ 2 ระดับ ความรูเกี่ยวกับ การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ของเกษตรกร โดยประยุ ก ต โ ดยประยุ ก ต จ ากแนวทางการ
ประเมินผลตามเกณฑของบลูม (Bloom, 1971) 1 โดยจัด ระดับ
ความรูตามเกณฑและแปลผล 3 ระดับ คือระดับ ความรูเกี่ยวกับ
การใช ส ารเคมี กํ า จั ด ศั ต รู พื ช ของเกษตรกร อยู ใ นระดั บ สู ง
ปานกลาง และต่ํ า ข อ คํา ถามมี ลั ก ษณะเป นแบบเลื อกตอบ
จํานวน 5 ขอ
สวนที่ 3 พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกร จํานวน 12 ขอ เปนแบบมาตรวัด ประมาณ
คา (Rating scale) 3 ระดับ คือมีพฤติกรรมการปองกันอันตราย
จากใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยูในระดับ สูง ปานกลาง และต่ํา
แบบสอบถามฉบับนี้ไดรับการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
จากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ 3 ท า น ได ค า IOC เท า กั บ 1.00 จากนั้ น
ตรวจสอบความเชื่ อ มั่ น โดยทดลองใช กั บ กลุ ม เกษตรกรที่ มี
ลัก ษณะคล า ยคลึ ง กั บ กลุ มตั ว อย า ง (try-out) ที่ โ รงพยาบาล
สง เสริ ม สุ ขภาพตํ า บลรางบั ว อํา เภอจอมบึ ง จั งหวั ด ราชบุ รี
จํ า นวน 30 ราย วิ เ คราะห ห าค า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ าของ
ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เทากับ 0.896
จึงนําแบบสอบถามนี้ไปใชกับ กลุมตัวอยางจริงได

วิ เ ค ร าะ ห ค ว า มสั มพั น ธ ร ะ ห ว า งป จ จั ย ส ว นบุ ค ค ล
ขอ งเ ก ษต ร กร โด ย ใช สถิ ติ ค า สั มป ร ะ สิ ท ธิ์ สห สั มพั น ธ
เพี ย ร สั น (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient) และ ส ถิ ติ สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ ส ห สั ม พั น ธ อี ต า ร
(Eta Coefficient)

8. ผลการวิจัย
8.1 ปจจัยสวนบุคคล
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 65.7 อายุ 50-59
ป ร อ ยละ 29.3 โดยมี อ ายุ เ ฉลี่ ย 54.69 ป ส ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท า กั บ 12.954 ป ส ว นใหญ มี ร ะดั บ การศึ ก ษา
ประถมศึกษา รอยละ 63.7 มีสถานภาพสมรสคู รอยละ 81.8 มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 5,001 – 10,000 บาท รอยละ
54.5 และมีร ะยะเวลาที่ ใช สารเคมีกําจั ดศั ต รูพื ชเฉลี่ ย เทากั บ
10.97 ป มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 10.725 ป
8.2 ระดับความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช
กลุมตัว อยา งส วนใหญ มีระดับ ความรู อยูใ นระดั บ ดี รอยละ
91.08 รองลงมาอยูในระดับ ปานกลาง รอยละ 4.95 และอยูใน
ระดับ ต่ํา คิดเปนรอยละ 1.98 ตามลําดับ
8.3 พฤติกรรมปองกันปองกันอันตรายจากการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช
กลุ ม ตั วอ ย าง มี พ ฤติ กรรมป อง กั น ป อ งกั นอั น ต รา ย
จากการใช ส ารเคมี กํ า จั ด ศั ต รู พื ช โดย รวมอยู ใ นระดั บ ดี
( = 2.89 , SD. = 0.31) โดยแบงออกเปน 3 ขั้นตอน พบวา
พฤติก รรมก อนฉี ด พนสารเคมีกํา จั ด ศั ตรู พื ช (  = 2.74 ,
SD. = 0.28) พฤติ ก รรมขณะฉี ด พ นสารเคมี กํ า จั ด ศั ต รูพื ช
( = 2.97 , SD. = 0.33) และพฤติกรรมหลังฉีด พนสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช ( = 2.96 , SD. = 0.34) อยูในระดับดี
8.4 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมปองกันอันตรายจาก
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมป อ งกั น อั น ตราย
จากการใช ส ารเคมี กํ า จั ด ศั ต รู พื ช ของเกษตรกรในเขตพื้ น ที่
รั บ ผิ ด ชอบโรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลบา นหนองไผ
อํ า เภอจอมบึ ง จั ง หวั ด ราชบุ รี อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ท างสถิ ติ
ประกอบด วย อายุ (r = - 0.291, p-value = 0.003) เพศ
(r = 0,233, p-value = 0.021) ระดับ การศึกษา (r = 0.404,
p-value = 0.001) และระดับ ความรู (r = 1.671, p-value
= 0.001) (ตาราง 1 และตาราง 2)

6. การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บ รวบรวมขอมูล คณะผูวิจัยไดรับ ความอนุเ คราะห
จากสํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอจอมบึ ง และผู อํ า นวยการ
โรงพย าบ าลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลบ า นหนองไผ อํ า เภอ
จอมบึ ง จั ง หวั ด ราชบุ รี และข อมู ลนี้ จะถู ก เก็ บ เป น ความลั บ
โดยคณะผูวิ จั ย จะนํ า มาวิ เ คราะห ประมวลผล และนํ าเสนอ
ผลการวิจัยในภาพรวมเทานั้น

7. การวิเคราะหขอมูล
วิ เ คราะห ข อ มู ล โดยใช โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป SPSS for
window version 20 โดยนําเสนอขอมูลปจจัยสวนบุคคลของ
เกษตรกร โดยใช ส ถิ ติ เ ชิ งพรรณนา (Descriptive statistic)
ได แ ก การแจกแจงความถี่ (frequency), ร อ ยละ
(Percentage), คา เฉลี่ย (Mean) และส ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation)
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S. Monthathip, 2016)3 และณัฐธญา วิไลวรรณ (W. Nataya,
2016)11

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์เพียรสันระหวางปจจัย
สวนบุคคล ไดแก อายุ รายได ระยะเวลาที่ใชสารเคมี และระดั บ
ความรู กั บ พฤติ กรรมป องกั นอั นตรายจากการใช สารเคมี กํ าจัด
ศัตรูพืช
พฤติกรรมการปองกันอันตราย
ตัวแปร
จากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
r
p-value
อายุ
- 0.291*
0.003
รายได
0.092
0.363
ระยะเวลาใชสารเคมี
- 0.116
0.252
ระดับ ความรู
0.344**
< 0.001

10. ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช
1. การมีระดับ ความรูและพฤติกรรมในระดับ สูง อาจจะ

ไม รั บ ประกั น ว า เกษตรกรจะรอดพ น จากอั น ตรายของ
สารเคมี ดั ง นั้ น จึ งควรร วมหาแนวทางในการลดการใช
สารเคมี ใ นการเกษตรโดยบู ร ณาการร ว มกั บ หน ว ยงาน
ในชุ ม ชน เพื่ อ สร า งความเข า ใจและความตระหนั ก ถึ ง
อันตรายของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชรวมกันในชุมชน
2. ควรมี การพั ฒนารู ป แบบการป องกัน อั น ตรายจาก
สารเคมี กํา จั ด ศั ต รู พื ช ของเกษตรกร โดยการส งเสริ ม ให
เกษตรกรปรั บเปลี่ย นพฤติก รรมมาใชสารชี วภาพทดแทน
การใชสารเคมี เพื่อใหเกษตรกรมีสุขภาพที่แข็งแรง สามารถ
ผลิ ต สิ นค า เกษตรที่ มีคุณภาพและเปน การแก ปญ หาอย าง
ยั่งยืน

p-value < 0.05

ตารางที่ 2 ผลการวิ เคราะหค าสั มประสิท ธิ์อี ตาร ระหว างป จจั ย
สวนบุคคล ไดแก เพศ ระดับ การศึกษา และสถานภาพสมรส กับ
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
พฤติกรรมการปองกันอันตราย
ตัวแปร
จากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
r
p-value
เพศ
0.233*
0.021
ระดับ การศึกษา
0.404*
0.001
สถานภาพสมรส
0.032
0.953
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p-value < 0.05

9. อภิปรายผลการวิจัย
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ของเกษตรกร โดยรวมอยูในระดับ สูง ( = 2.89 , SD. = 0.31)
อธิบ ายไดวา กลุมตัวอยางมีประสบการณในการใชสารเคมีกําจัด
ศั ต รู พื ช และได รั บ ความรูแ ละคํ าแนะนํ า จากเจ า หน า ที่ เ ป น
ประจํ า จึ งมี ค วามรูและประสบการณ ใ นการใช ส ารเคมีกํ า จัด
ศัตรูพืช จึงทําใหกลุมตัวอยางเกิดการเรียนรู และมีทักษะในการ
ปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมป อ งกั น อั น ตรายจากการใช ส ารเคมี กํ า จั ด
ศัตรูพืชไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับ การศึกษาของพิมพลดา
ภิ ร มย จิ ต ร และสุ ช าดา ภั ย หลี ก ลี้ (P. Pimlada and P.
Suchada, 2014)8
อายุ สอดคลองกับการศึกษาของจิต ติพัฒน สืบ สิมมา ทัศนีย
ศิลาวรรณ และณิชชาภัทร ขันสาคร
(S. Chittiphat, S. Tassanee, and K. Nitchaphat, 2017)10
เพศ สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของ วิ ช ชาดา สิ ม ลา และ
ตั้ม บุญรอด (B. Tum and S. Witchada, 2011)2
ระดั บ การศึ ก ษา สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของ กนกอร
พรมชาติ (P. Kanokorn, 2012)7
ระดับความรู สอดคลองกับ การศึกษาของบัวทิพย แดงเขียน
และคณะ (D. Buatip, R. Pimpun, S. Assawadaj and
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หลังภาวะวิกฤตการฟุงกระจายฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในจังหวัดราชบุรี
The relationship of PM2.5 with other air pollutants after the
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บทคัดยอ
เนื่องจากขอจํากัดของการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะสถานีตรวจวัดที่มีไมเพียงพอในการตรวจวัด และการ
ประเมินสถานการณมลพิษ จึงไดศึกษาถึงการนําความเขมขนของมลพิษทางอากาศมาสรางความสัมพันธเชิงเสน ให เปนตัว
แบบจําลองขึ้นมา และพิจารณาความสัมพันธจากคาคาสัมประสิทธิ์แสดงการตัดสินใจโดยมลพิษทางอากาศที่ตรวจวัดไดแก ฝุน
ละอองขนาดเล็ก PM2.5 ฝุนละออง PM10 โอโซน คารบอนมอนอกไซด และไนโตรเจนไดออกไซด โดยพบวาฝุนละอองขนาด
เล็ก PM2.5 มีความสัมพันธกับ ฝุนละออง PM10 โดยมีคาสัมประสิทธิ์แสดงการตัดสินใจมากกวา 0.5 สามารถใชในการทํานาย
ฝุนทั้งสองชนิดได

คําสําคัญ: ฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5, ความสัมพันธเชิงเสน, มลพิษทางอากาศ

Abstract
The limitation of air pollutant monitoring station is not enough for monitoring and evaluating air
pollution situation. The air pollutants concentration was built to be linear relation for a model. The
regression value was observed and checked for validation. PM2.5, PM10, Ozone, CO and NO 2 were
monitored. The result showed that concentration of PM2.5 was related with PM10 and showed the
Coefficient of Determination value more than 0.5 that used for concentration prediction.
Keywords: PM2.5, regression, air pollutants
บทนํา

อัต รายของสุ ขภาพของมนุ ษ ย มี ร ายงานการศึ ก ษาทั้ ง ในและ
ต างประเทศยืน ยัน ถึ ง ความอั น ตรายของฝุ นขนาดเล็ ก นี้ จาก
รายงานของศู น ย ภู มิภ าคเทคโนโลยี อ วกาศและสารสนเทศ
(ภาคเหนื อ ) และกรี น พี ซ ที่ ไ ด อ า งอิ ง ข อ มู ล ของ State of
Global Air ไดระบุวาฝุนขนาดเล็ก (PM2.5) ทําใหคนไทยมีการ
เสียชีวิต กอ นวัยอัน ควรสูงถึ ง 37,500 ในชวงป พ.ศ.2558 [1]
เหตุ เ ช นนี้เ นื่องจากฝุ นที่ มีขนาดเล็กมากเขาสู ระบบการหายใจ
สวนลึก ไมสามารถนําออกผานการหายใจได และยังสามารถซึม
ผานเข ากระแสเลื อดได อีก ดว ย ยัง สามารถที่จะใหม ลสารชนิ ด
อื่นๆ เขามาผนึกกับ ตัวฝุนขนาดเล็กเองไดดวย เชน แคดเมียม

พื้นที่จังหวัด ราชบุรีไดรับ ผลกระทบเนื่องจากปริมาณ
ความเขมขนของฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 (particles less
than 2.5 micrometers in diameter) ขึ้นสูงมากในชวงตนป
2562 มีผลกระทบตอสุขภาพตอประชากรในพื้นที่เปนอยางมาก
นอกจากนี้ในทางดานมลพิษ ทางอากาศนั้น ยังทําใหมลสารชนิด
อื่น ๆ เพิ่ม ขึ้ น เนื่องจากฝุน ละอองขนาดเล็ก PM2.5 ซึ่ง เป น
อนุภาคของแข็งมีความสามารถในการดูดซับ มลพิษชนิด อื่น ๆ ที่
เป น ก า ซ หรื อ อนุ ภ าคได ดั ง นั้ น ฝุ น หรื อ อนุ ภ าคขนาด 2.5
ไมครอน หรือที่เ รียกกันวา PM2.5 เปนมลสารในอากาศที่เปน
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ปรอท และรวมถึ ง มลสารชนิ ด อื่ น ๆ ดั ง นั้น ความอั น ตรายที่
เกิดขึ้น จึงไมใชเพียงแคเฉพาะตัวฝุนเทานั้น ยังรวมถึงมลสารที่
ผนึก ติด กั บ ฝุน ชนิด นี้ นอกจากนี้จากรายงานของ ฐิฏาพร และ
คณะ [2] ไดกลาวถึงผลกระทบของฝุนที่เกิด ขึ้นจากปญ หาหมอก
ควั น ทํ า ให เ กิ ด โรคตาอัก เสบ โรคหั ว ใจและหลอดเลื อด โรค
ระบบทางเดินหายใจ และโรคผิวหนังอักเสบ โดยสอดคลองกับ
รายงานของ Xing Y. และคณะ [3] ที่ไ ดสรุป ผลกระทบของ
PM2.5 ที่เกี่ยวของกับระบบหายใจในมนุษย โดยมีผลกระทบตอ
ระบบการทํางานของปอด และจากการศึกษาถึ งกลไกและทาง
ระบาดวิ ท ยาแสดงให เ ห็ นถึ งกลไกการเกิ ด ขึ้ นของมะเร็ ง จาก
ปญหาฝุน PM2.5 ดวย
จากที่กลาวเบื้องต นถึงอันตรายของฝุน PM2.5 และ
ความเกี่ยวของกับ มลสารชนิดอื่น ๆ โดยการดูด ซับ บนผิวอนุภาค
ของฝุ น PM2.5 และกลไกการเปลี่ ย นแปลงรู ป ฟอร ม ของ
PM10/PM2.5 ในทางกายภาพ จึง ไดมีก ารศึ กษาเพิ่มเดิม โดย
การศึกษาคนควาจากการหาความสัมพันธของมลสารหรือมลสาร
ทางอากาศสองชนิด ว ามี ความสัมพั น ธกัน หรื อไม จากศึ กษาใน
เรื่องของการเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาเคมีของมลพิษ โดยการศึกษา
ของ R. Atkinson และ J. Arey [4] ไดทําการศึกษาสารเคมีใ น
บรรยากาศชั้นโทรโพสเฟยรในสภาวะแกส โดยพบวาสารระเหย
ทั้งจากชีวภาพ และสารอินทรียสามารถเกิด ปฏิกิริยาไดมากมาย
และได ผ ลิ ต ภั ณ ฑ เ ป น จํ า นวนมาก จากการศึ ก ษาของ S.
Frieddeld และคณะ [5] ไดใ ชก ารวิ เคราะหท างสถิ ติในการ
ตรวจสอบปริมาณที่เ กิด ขึ้นของฟอรมาลดีไฮดป ฐมภูมิและทุติย
ภูมิ โดยการสรางความสัมพันธระหวางโอโซนและฟอรมาลดีไฮด
โดยใหฟอรมาลดีไฮดเปนตัวทํานายของการเกิดโอโซน และไดรับ
การอ างอิ ง สื บ ต อ ในรายงานของ Paitoon และคณะ [6] ใน
การศึก ษาความสั มพั น ธ แ ละสร า งแบบจํ า ลองในการทํา นาย
ปริมาณฟอรมาลดีไฮดจากปฎิกิริยาเคมีของโอโซนและ 1,3-บิว
ทาไดอีน ซึ่งไดขอสรุป วาฟอรมาลดีไฮดสัมพันธกับ ปริมาณของ
โอโซน และไดสรางตัวแบบทํานายในรูปของฟงกชันลอการิทึม ที่
ใกลเคียงกับ คาที่ต รวจวัด ไดมากที่สุด นอกจากนี้จากศึกษาของ
F. Kramp และ E. Paulson [7] รวมถึงการศึกษาของ X. Lui
และคณะ [8] เกี่ ยวกั บ การเกิ ดฟอร มาลดีไ ฮดจากสารอิท รียไ ม
อิ่มตัว กับอนุมูลอิสระ และโอโซน แสดงใหเห็นถึงการเกิด ขึ้นของ
ฟอรมาลดีไฮดผานปฏิกิริยาเคมี ที่เกิดขึ้นในอากาศ แตทั้งหมดนี้
เปนการศึกษาในหองปฏิบัติการที่มีการกําหนดสภาวะไวเ ฉพาะ
แตก็เพียงพอที่จะใชในการทํานายศึกษาเบื้องตนได นอกจากนี้
การศึ กษายั ง พบว า เราสามารถสร า งตั ว แบบเพื่ อ สร า งเป น ตั ว
จํา ลองทั้ ง แบบเชิ ง เส น และไม เ ป น เชิ ง เส น ได จากข อ มู ล ผล
การศึกษาทั้งกลาวมา เปนการบงชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
ของมลพิษในรูป แบบตาง ๆ โดยเปนปฏิกิริยาทางเคมีเปนหลัก
แตในทางอนุภาค หรือฝุนละอองนั้น มลพิษ ทางอากาศไมไดเกิด
กลไกทางเคมีโดยตรง แตเปนการที่มลสารซึ่งเปนไอระเหยดูดซับ

อยูบ นพื้นผิวของอนุภาค จากเหตุนี้ทําใหมีโ อกาสจะไดรับ มลพิษ
นอกเหนือไปจาก PM2.5 และดวยสภาพของการเปนอนุภาคที่
แขวนลอยอยูบ นอากาศทําใหอนุภาคสามารถรวมตัวหรือแตกตัว
ไดทางสมบัติกายภาพ อยางไรก็ต ามการศึกษานี้มีจุด ประสงคที่
จะแสดงถึง ความสัม พั น ธข องฝุ น PM2.5 ซึ่ง เป นอนุ ภ าค ต อ
มลพิ ษ ท างอากาศชนิ ด อื่ น ๆ โดยการหารู ป แบบของการ
เปลี่ยนแปลงของฝุนขนาดเล็ก (PM2.5) ตอการเปลี่ยนแปลงของ
มลสารที่มี การตรวจวั ด โดยหนว ยงานของภาครั ฐ และสร า ง
ความสัมพันธในรูป สมการคณิต ศาสตร สําหรับ การสรางสมการ
ทํานายปริมาณมลสาร เพื่อแสงถึงความสัมพันธของฝุนขนาดเล็ก
PM2.5 กับ มลสารชนิด อื่น ๆ ในอากาศ โดยขอมูลความเขมขน
ของมลพิ ษ ที่ ต รวจวัด ของกรมควบคุ มมลพิ ษคื อ ฝุน ขนาดเล็ ก
PM2.5 ฝุ นขนาดไม เ กิ น 10 ไมครอน (PM10) โอโซน (O3)
คาร บ อนมอนอกไซด (CO) ไนโตรเจนไดออกไซด (NO2)
และซัล เฟอร ไ ดออกไซด (SO2) โดยใชข อมู ลการตรวจวั ด จาก
สถานีต รวจวั ด ในช ว งระยะเวลาหลั ก จากเหตุ ก ารณ วิ กฤตฝุ น
ละออง PM2.5 ในจังหวัดราชบุรี ชวงตนป พ.ศ.2562
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยนี้ไดเก็บ ขอมูลจากสถานีต รวจวัดของ
กรมควบคุมมลพิษ (สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 8) ซึ่งเปนสถานี
ตรวจวัด เพียงสถานีเดียวของจังหวัดราชบุรี และใชเ ปนตัวแทน
ของความเขมขนของมลพิษในอากาศของจังหวัด และนํา มาใช
เปนขอมูลเพื่อสรางแบบจําลองความสัมพันธ โดยใชขอมูลที่เก็บ
ไดตั้งแตวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเปน
ชวงฤดูรอนและไมมีภาวะวิกฤตเนื่องจากฝุนละออง
ทํ าการจั ด ข อ มู ล โดยคั ด ข อ มู ล ตรวจวั ด ที่ ไ ม ส มบู ร ณ
หรือไมมีการตรวจวัดออก นอกจากนี้ยังไดตัด ขอมูลความเขมขน
ของซั ลเฟอร ไ ดออกไซด ออก เนื่ อ งจากการตรวจวั ด ไม มี ก าร
ปรากฏขอมูลเปนจํานวนมาก ดังนั้นขอมูลการตรวจวัดจะมีเพียง
ฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 ฝุนละอองขนาด PM10 โอโซน คาร
บอมอนอกไซด และไนโตรเจนไดออกไซด นําขอมูลจัดเรียงเปนคู
สัง เกตการณ เ ปลี่ ยนแปลงเที ยบกั บ ช ว งระยะเวลา และสร าง
ความสั ม พั น ธ ใ นรู ป ของตั ว แบ บ จํ า ลองเชิ ง เส น (Linear
Regression Modelling) โดยใชโ ปรแกรมคอมพิวเตอร แสดง
สมการ และคาสัมประสิท ธิ์การตัด สินใจ เพื่อใชพิจารณาถึงการ
ใชไดในการพิจารณาความสัมพันธของมลสารกับฝุนละอองขนาด
เล็ก PM2.5
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาเบื้องตนจากขอมูลทุติยภูมิ
จากรูป ที่ 1 แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงความเขมขนของมลสารที่
ตรวจวัดในอากาศ จากสถานีตรวจวัดสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค
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CO

รูปที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของมลพิษทางอากาศในชวงการตรวจวัด
ความสัม พัน ธต อกัน สามารถนํ า มาใช ในการทํ า นายฝุนทั้ งสอง
ชนิ ด ไดเ มื่ อรูค วามเข มขนของฝุ นชนิด ใดชนิ ด หนึ่ง ส วนมลพิ ษ
ชนิ ด อื่ น ๆ มี คา สั มประสิท ธิ์ การตั ด สิ น ใจต่ํ า กว า 0.5 แสดงถึ ง
ความสั ม พั นธ ข องมลพิ ษ ในอากาศต อ ปริ ม าณของฝุ นละออง
ขนาดเล็ก PM2.5 ที่ต่ํามาก
PM2.5 (ug/m3)

8 จังหวัดราชบุรี ในความดูแลของกรมควบคุมมลพิษ ในชวงวันที่
1 เมษายน ถึง 10 พฤษภาคม 2562 โดยการเปลี่ยนแปลงของ
ฝุน PM2.5 นั้นจะเพิ่มขึ้นในชวงสัป ดาหที่ 3 ของเดือนเมษายน
และเพิ่ ม ขึ้ น อี ก ครั้ ง ในช ว งเดื อ นพฤษภาคม โดยท า ยเดื อ น
เมษายนจนถึงพฤษภาคมจะเปนชวงที่อากาศรอนมีอุณหภูมิเฉลี่ย
อยู ที่ 37-38 องศาเซลเซี ย ส [9] สภาพอากาศทั่ ว ไปมี ความ
แปรปรวนและกํ า ลั ง จะเข า สู ช ว งฤดู ฝ น การฟุ ง กระจายของ
มลพิษเกิดขึ้นมาก ในสวนของมลพิษทางอากาศอื่น ๆ จะมีการ
เปลี่ยนแปลงที่คลายคลึงกับ PM2.5 แตชวงที่ป ริมาณมลพิษขึ้น
สูงสุด นั้น พบวา PM10 และ PM2.5 จะขึ้นมาในชวงเดียวกั น
สวนมลพิษชนิดอื่น ๆ ชวงที่ป ริมาณของมลพิษขึ้นสูงสุด จะมีการ
เหลื่ อมกั นออกไป สามารถบ ง บอกได เ บื้อ งตน ว า ปริมาณของ
PM2.5 ไมมีความสัมพันธกับมลพิษชนิดอื่น ๆ เนื่องจากมลพิษ ที่
เป น กลุ ม ก า ซนั้ น มี ก ารดู ด ซั บ หรื อ เกิ ด การคายซั บ ออกจาก
อนุภาคฝุนทั้ง PM10 และ PM2.5 อีกประการหนึ่งมลพิษในรูป
ของกาซมาจากแหลงกําเนิด และจากปฏิกิริยาทางเคมีในอากาศ
ได ด ว ย ซึ่ ง สภาพ อากาศที่ ร อ นและความแปรป รวนของ
บรรยากาศจะสงผลอยางยิ่ง สอดคลองกับ การศึกษาของสมาน
ชัย [10] ที่ไดทําการตรวจวัด ปริม าณของฝุนขนาดเล็กและไดใ ห
ขอ สรุป การเปลี่ ย นแปลงของสภาพอากาศนั้ นมี ผ ลต อ ปริ มาณ
ความเขมขนของปริมาณฝุนขนาดเล็กเชนกัน
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รูปที่ 1 ความสัมพันธของฝุน PM10 กับ ฝุนขนาดเล็ก PM2.5
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ผลการศึ ก ษาการสร างตั วแบบจํ า ลองของมลพิ ษ เที ย บกั บ
PM2.5
จากผลการศึกษาตามรูป ที่ 1 – 4 พบวาความสัมพันธ
เชิงเสนของมลพิษ ในอากาศกับ ฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 มี
ความสั ม พั น ธ กั บ ปริ ม าณของฝุ น ละออง PM10 โดยมี ค า
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจมากกวา 0.5 ซึ่งยืนยันไดวามี
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รูปที่ 2 ความสัมพันธของโอโซน กับฝุนขนาดเล็ก PM2.5
หากเปรียบเทียบจากการศึกษาของไพฑูรย และคณะ
[11] เห็น ว ามี ผลการศึ กษาที่ สอดคล อ งกั น แตกต า งกั นที่ ใ น
การศึกษาตามรายงานของ [11] นั้น เปน การศึกษาในชวงที่ มี
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วิกฤตของฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 ทําใหคาสหสัมพัท ธสูงขึ้น
ไปถึ ง 0.8 สํ า หรั บ คู ค วามสั ม พั น ธ ข องฝุ น ละอองขนาดเล็ ก
PM2.5 กั บ ฝุ น ละออง PM10 และรวมถึ ง มี คา สหสั ม พั ท ธ
ประมาณ 0.14 สําหรับ คูความสัมพันธของฝุนละอองขนาดเล็ก
PM2.5 กั บ โอโซนและคาร บ อนมอนอกไซด แต สํ า หรั บ
การศึกษานี้ มีคาสหสัมพัทธที่ต่ํากวา เนื่องจากปริมาณฝุนที่วัดได
ไม ไ ด อ ยู ใ นภาวะวิก ฤต ฤดู ก าลในช วงดั ง กล า วมี ผ ลทํ า ให ฝุ น
ละอองและมลพิ ษ ตา ง ๆ ฟุง กระจายไดม ากขึ้ น และความกด
อากาศที่ต่ําลงในชวงฤดูรอน ทําใหมลสารในอากาศความเขมขน
ต่ําลง

PM2.5 (ug/m3)

80

เปลี่ยนไป การศึกษานี้จึงไดเปรียบเทียบในชวงหลังการเกิด วิกฤต
ถึงการเปลี่ย นแปลงความเขม ขนของมลพิษ ในอากาศเทียบกั บ
การวิจัยอื่นที่ไดศึกษาในชวงวิกฤต
จากผลการทดสอบความสัมพันธของมลพิษ ทางอากาศ
กับฝุนขนาดเล็ก PM2.5 พบวาฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 กับ
ฝุนละออง PM10 มี ความสั มพั น ธเ ชิง เสนที่สามารถใชใ นการ
ทํานายความเขมขนของฝุนทั้งสองชนิด ได แตสําหรับ มลพิษ ชนิด
อื่นในรูป ของกาซไดแก โอโซน (O3) คารบ อนมอนอกไซด (CO)
และไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) มีความสัมพันธอยูในระดับ ต่ํา
ไมเพียงพอที่จะบงบอกความสัมพันธเพื่อใชในการประมาณการ
ปริ ม าณของฝุ น PM2.5 และปริม าณของมลพิ ษ ในอากาศที่
เกิดขึ้น ทั้งนี้จากสมบัติโ ดยพื้นฐานของอนุภาคและกาซนั้น การ
ทําปฏิกิริ ยาทางเคมีไ มสามารถเกิด ขึ้ นได นอกจากการดูด หรื อ
คายซับ ของกาซกับ อนุภาคฝุน PM2.5 รวมถึงมลพิษ ที่เปนกาซ
นั้นมีมาจากแหลงกําเนิดและปฏิกิริยาทางเคมีของสารชนิดอื่น ๆ
รวมถึงสภาพอากาศในชวงการเก็บขอมูล
ในสวนของความสัมพันธของ PM2.5 และ PM10 ที่มี
ความสัมพันธนั้น หากอธิบ ายในเชิงกายภาพของอนุภาคนั้น จะ
บงบอกได อนุภาคทั้งสองขนาดสามารถเปลี่ยนแปลงไดจากการ
ชนหรือการกระทบกันระหวางอนุภาคกันเอง หรือกับ สิ่ งอื่น ทํา
ใหเกิดการแตกตัวของอนุภาคเปนขนาดที่เ ล็กลง หรือเกิด การกอ
ตัวใหมีขนาดอนุภาคที่ใหญขึ้น และด วยปจจัยสภาพอากาศที่ มี
ผลตอการสลายตัวหรือรวมตัวของอนุภาคทําใหการเปลี่ยนแปลง
ความเข มขนของมลพิษทั้งสอง มีการเปลี่ยนแปลงในช วงเวลา
ใกลเคียงกัน จึงแสดงถึงความสัมพันธของการเปลี่ยนแปลงความ
เขมขนของ PM10 และ PM2.5 ไดชัด เจนกวามลพิษ ทางอากาศ
ในกลุมของกาซ
อยางไรก็ตาม ควรจะมีการศึกษามลพิษของอากาศใน
รู ป ของก า ซที่ ดู ด ซั บ บนอนุ ภ าคฝุ น PM2.5 เพิ่ มเติ ม เพื่ อ หา
ความสัมพันธในการเปลี่ยนแปลงของมลพิษในอากาศใหชัด เจน
มากขึ้น

y = 2.5317x + 18.079
R² = 0.0013
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รูปที่ 3 ความสัมพันธของคารบอนมอนอกไซด กับฝุนขนาดเล็ก
PM2.5

PM2.5 (ug/m3)

80

y = 0.0071x + 16.224
R² = 0.0374

60
40
20
0
0

200

400
600
NO2 (ppb)

800

1000

รูปที่ 4 ความสัมพันธของไนโตรเจนไดออกไซด กับฝุนขนาดเล็ก
PM2.5
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ได รั บ ,” วิ ท ยานิ พ นธ วิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต , สห
สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร สิ่ ง แวดล อ ม, บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ,
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพ, 2543.
[11] ไพฑูรย เหมือนเพ็ชร จันทิมา ดรจันทรใต จุรีภรณ แกวจัน
ดา และธนกร ฉั ต รสุ พ รรณ, “ความสั ม พั น ธ และการ
ทํ า นายมลสารในอากาศจากฝุ น ขนาดเล็ ก (PM2.5),”
ราชภัฏหมูบา นจอมบึง วิจัย ครั้งที่ 7, ราชบุรี , 1 มีนาคม
2562, หนา 600 – 608.

191

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 (ITECH CON 2019)

ผลของการสอนโดยการสอดแทรกคําคมที่มีตอพฤติกรรมความสนใจเรียน
ในรายวิชาวัสดุอุตสาหกรรม ของนักศึกษาชั้นปที่ 1
The effect of teaching by including quotes on behavioral interests
in Industrial Materials course of 1st students.
ธวัชชัย ประหยัดวงศ1*, รังรอง งามศิร2ิ และเชิดชัย ธุระแพง3
Thawatchai Prayatwong1*, Rungrong Ngamsiri2 and Chertchai Thurapaeng3
1

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2
สาขาวิชาสาขาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
3
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
1
Department of Industrial Technology, Faculty of Industrial Technology, Kanchanaburi Rajabhat University
2
Department of Curriculum and Learning Management of Education, Faculty of Education, Kanchanaburi Rajabhat University
3
Department of Industrial Technology Management, Faculty of Industrial Technology, Muban Chom Bueng Rajabhat University
*Email: rjanup@kru.ac.th

บทคัดยอ
กระบวนการเรี ยนการสอนในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ผู เ รี ยนที่ จ ะต องมี การปรับ ตั วให เ ข ากั บ สิ่ งแวดล อ มใหม และ
พฤติกรรมความสนใจในการเรียนของตนใหเขากับ ระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัย การวิจัยในครั้งนี้มีวัต ถุป ระสงคเพื่อศึกษา
พฤติกรรมความสนใจเรียนในรายวิชาวัสดุอุตสาหกรรมของนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มี 2 ขั้นตอน โดย
ขั้นตอนแรกเปนศึกษาถึงสาเหตุและปจจัยของนักศึกษาเรียนไมรูเรื่องจากทฤษฎี กางปลาพบวา ปจจัย อาจารย, ปจจัยเพื่อน,
ปจจัยการพักผอนไมเพียงพอ และปจจัยการไมตั้งใจเรียนมีสาเหตุมาการจากเลนโทรศัพท การหลับ ในเวลาเรียน และการคุย
กันในหองเรียน ขั้นตอนที่ สองการกระตุ นความสนใจจากคําพูดของบุคคลที่มีชื่อเสียงและประสบความสําเร็จ พบวา การ
กระตุนความสนใจเรียนจากคําคมมาโดยการสรางแรงบันดาลใจ ทําใหนักศึกษามีความตั้งใจเรียนมากขึ้น
คําสําคัญ : การสอนโดยการสอดแทรกคําคม, พฤติกรรมความสนใจเรียน, นักศึกษาชั้นปที่ 1
Abstract
The learning at higher education, students who have to adapt to the new environment and the
behavior of their interest in learning to fit with the education system in the university. The purpose of this
research was to study behavior of interest in industrial materials of first year students of the Faculty of
Industrial Technology. There are 2 steps. The first step is to study the causes and factors of students
learning without knowledge. Teacher factors, friends’ factors, insufficient resting factors and unintentional
factors were caused by playing on the phone. Sleep during school and talking in the classroom. The
second step, stimulating interest from the words of famous and successful people, found that stimulation
of interest from the quotes comes by inspiring. Makes students more interested in studying
Keywords : Teaching including quotes, Attention behavior, 1ststudents.
4 ดาน คือ การผลิตบัณ ฑิต การวิจั ย บริการวิชาการ และ
การทํานุบ ํารุงสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ดานการผลิต บัณฑิ ต
เปนภารกิจสําคัญที่สุด คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมี
คุณสมบัติตามที่สาขาวิชาชีพ นั้นๆ การจัด การเรียนการสอน
ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษานั้ น มุ ง พั ฒ นาทางด า นสติ ป  ญ ญาและ

1. บทนํา
สถาบันอุดมศึกษาเปนสถาบันการศึกษาที่มีความสําคัญ
อยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศในทุกๆดาน เพราะเปนแหลง
บมเพาะความรูท างดานวิชาการและวิ ชาชี พชั้นสู งในสาขา
ตางๆ หนาที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา[1] จะตองปฎิบ ัติมี
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ความคิด [2] เพื่อความก า วหน า ทางวิ ช าการ และเป น การ
เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของผูเ รี ย นเพื่ อ ให ผู เ รี ย นมีค วาม
กระตื อรื อร นในการเรียนและสามารถนํ าไปประยุกตใ ชใ น
การดําเนินชีวิตตอไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจัดเปนสถาบันอุดมศึกษา
ในสวนภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย มีบ ทบาทสําคัญ ใน
การผลิตบัณฑิตและมีคณะเทคโนโลยีอุต สาหกรรม โดยในป
การศึกษา 2562 เปด สอนรายวิชาวัสดุ อุตสาหกรรม รหั ส
วิชา 55121001 ในภาคเรียนที่ 1/2562 นักศึกษาชั้นปที่ 1
สาขาวิ ชาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ประกอบดว ยแขนงวิช า
เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีอุต สาหการ และเทคโนโลยี
คอมพิ ว เตอร อุ ต สาหกรรม จํ า นวน 47 คน ซึ่ ง มี จํ า นวน
นักศึกษาคอนขางมากตอหองเรียน ตองมีการปรับ ตัวในการ
เรียน กระบวนการเรียนการสอนอาจจะมีความตางจากการ
เรียนในระดับ มัธยมปลาย โดยเฉพาะพื้นฐานทางวิชาการที่
ได รับ มาจากโรงเรียนตางๆ มีค วามแตกต างกันมาก[3] จึ ง
เป น หน า ที่ ข องผู เ รี ย นที่ จ ะต อ งมี ก ารปรั บ ตั ว ให เ ข า กั บ
สิ่งแวดลอมใหม และพฤติกรรมความสนใจในการเรียนของ
ตนใหเขากับ ระบบการศึกษาในระดับ อุดมศึกษา
ดังนั้นผูวิจัยตองการศึกษาพฤติกรรมความสนใจในการ
เรียนโดยการทดลองจัดการเรียนการสอนที่มีการสอดแทรก
คําคมในรายวิชาวัสดุอุต สาหกรรม ระยะกอน ระหวาง และ
หลังการทดลอง โดยการสอดแทรกคําคมในชั้นเรียนทั้งนี้เพื่อ
เป นการเสริ มสรางพฤติกรรมการเรียนที่ดีใ นการสง ผลต อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเปนแนวทางพัฒนาปรับ ปรุงใน
การเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น

ญี่ป ุน (Japanese Industrial Standards: JIS) ไดนิยาม
ความหมายของผัง ก า งปลานี้ ว  า แผนผั ง ที่ ใ ช แ สดงความ
สัมพันธอยางเปนระบบระหวางสาเหตุหลายๆ สาเหตุที่เปน
ไปไดที่สงผลกระทบใหเกิดปญ หาหนึ่งปญ หา วิธีการสราง
ผังกางปลา (Fishbone diagram) มีขั้นตอนดังนี้
1. กําหนดประโยคปญหาที่หัวปลา
2. ระดมสมองหาสาเหตุหรือปจจัยหลักที่สงผลตอปญ หา
ที่ หั ว ปลาโดยระบุ ป  จ จั ย หลั ก ไว ที่ ก  า งหลั ก โดยส ว นมาก
มักจะใชหลักการ 4M1E เปนกางหลักเนื่องจากกลุมปจจัย
เหลา นี้ถือ เปน ปจ จั ยนํ าเขา (Input) ของกระบวนการซึ่ ง
4M1E นี้ มาจาก M(Man) หมายถึง คนงานหรือพนั กงาน
ปฏิบ ัติการ M(Machine) หมายถึง เครื่องจักรหรืออุป กรณที่
ใช ในการปฎิบ ั ติง าน M(Material) หมายถึ ง วัต ถุ ดิ บ หรื อ
อะไหล อุ ป กรณ อื่ น ๆที่ ใ ช ใ นกระบวนการ M(Method)
หมายถึง กระบวนการทํางาน E(Environment) หมายถึง
อากาศสถานที่ความสวางและบรรยากาศการทํางาน
3. ระดมสมองเพื่อหาสาเหตุ รองแลวแตกกางออกเป น
กางรอง
4. ระดมสมองอยางตอเนื่องเพื่อแตกออกเปนกางยอยๆ
5. จัดลําดับความสําคัญของสาเหตุ
3.2 วิธีการศึกษาพฤติกรรม
วิธีการศึก ษาพฤติ ก รรม คือวิ ธี การที่ ถู กนํ ามาใช ใ นการ
แสวงหาความรูตาง ๆ เกี่ ยวกับ พฤติ กรรมซึ่ง วิชาใด ๆ ที่ มี
ความเปนศาสตรจะนําวิธีการทางวิทยาศาสตรมาใชในการ
แสวงหาความรูทั้งสิ้น สําหรั บ วิธีการศึกษาพฤติกรรมความ
สนใจเรียนครั้งนี้ใ ชวิธีการศึกษาพฤติกรรมตามลักษณะของ
พฤติ กรรมที่ศึกษาการทดลอง (Experimental Method)
เปนการศึกษาพฤติกรรมโดยมุงศึกษาความสัมพันธเชิงเหตุ
และผลระหวางเหตุการณสองเหตุกรณ และเหตุการณที่เปน
เหตุ เรียกวา ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) สวน
เหตุ ก ารณ ที่ เ ป น ผล เรี ย กว า ตั ว แปรตาม (Dependent
Variable) การปฏิบ ั ติ ต อตั ว แปรอิ สระ เรี ย กว า การจั ด
กระทํา (Treatment) การวิจัย นี้เ ปนการศึก ษาพฤติกรรม
ความสนใจเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นในรายวิ ช าวั ส ดุ
อุ ต สาหกรรม ในระยะก อ นและหลั ง การสอนโดยการ
สอดแทรกคําคมในระหวางการทําการสอน

2. วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อ เปรียบเที ยบพฤติ กรรมความสนใจในการเรียน
ของนั กศึ กษาที่ เ รี ยนในรายวิ ช าวั ส ดุ อุ ตสาหกรรมในระยะ
กอนและหลังการสอนโดยการสอดแทรกคําคม
2. เพื่อศึกษาพัฒนาการของการพฤติกรรมความสนใจใน
การเรีย นของนัก ศึกษาที่เ รีย นในรายวิชาวัสดุ อุตสาหกรรม
ในระยะกอน ระหวาง และหลังการทดลองการสอนโดยการ
สอดแทรกคําคม

3.ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
3.1 ทฤษฎีกางปลา
ผังกางปลา(Fishbone diagram) หรือแผนผังเหตุและ
ผล (Cause-and-effect diagram) หรือแผนภาพอิชิคาวา
(Ishikawa diagram) เปนผลงานของวิศวกรชาวญี่ป ุนชื่อ
คะโอะรุอิชิ คาวา (Kaoru Ishikawa) เริ่มใชตั้งแตป  พ.ศ.
2550 เพื่อหาทางระบุรายการสาเหตุทั้งหลายใชในการระบุ
หรือหาตนเหตุแหงปญหา สํานักมาตรฐานอุตสาหกรรมแหง

4. วิธีการทดลอง
4.1 กลุ มเป าหมาย ได แ ก นั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 1 หลั กสู ต ร
เทคโนโลยี บ ั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏกาญจนบุรีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
วัสดุอุตสาหกรรม จํานวน 47 คน
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4.2 ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรตน คือ การเรียนการสอนที่มีการสอดแทรกคําคม
ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมความสนใจการเรียนของ
นักศึกษาในขณะเรียน
4.3 เครื่องมือในการวิจัย ไดจากการหาปจจัยและสาเหตุที่
นัก ศึ กษาไม สนใจเรี ย นโดยการใช ท ฤษฎี ผัง กา งปลา(Fish
Bone Diagram) [4] โดยใหนั กศึกษาระดมความคิด และ
นําเสนอหน า ชั้ นเรี ยน นํา มาพั ฒนาแบบสัง เกตพฤติ ก รรม
ความสนใจเรีย นโดยนํ าสาเหตุที่ นัก ศึก ษาไมสนใจเรียนมา
นํา มาปรึ กษากั บ ผู เ ชี่ย วชาญด านจิ ต วิ ท ยาการเรีย นรู แ ละ
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความไมสนใจเรียนเพื่อมาเปนแบบ
สังเกตพฤติก รรมความสนใจในขณะเรี ยน มีก ารตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ ไดรับ การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
(content validity) ความเหมาะสมของขอความครอบ
คลุมของเนื้อหา แลวนํามาปรับปรุงใหเหมาะสม หลังจากนั้น
ผูวิจัยนําเครื่องมือที่ใชในการวิจัยมาพิจารณา โดยปรับ ปรุง
ทั้งดานการปรับ ภาษาใหชัด เจนเขาใจงาย พิจารณารวมกับ
โครงสรางเนื้อหา เพื่อใหมีความเหมาะสมในการนําไปใชเปน
แบบสั งเกตพฤติกรรมความสนใจในการเรี ยนในหอ งเรียน
โดยมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เปน
เครื่องมื อที่ใ ช ในการวิ จัย ครั้ งนี้ นํ าปรึก ษาผูเ ชี่ย วชาญดาน
จิตวิทยาการเรียนรู แกไขและปรับปรุงแบบสังเกตพฤติกรรม
ความสนใจในการเรียนที่ใชในการวิจัยครั้งนี้

4.4 วิ ธี ดํ า เนิ น การทดลอง ผู วิ จั ยใช ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จัย เชิ ง
ทดลองโดยใช แบบแผนการทดลองแบบกลุ มเดี ย ว มี ก าร
ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน (One-Group Pretest Posttest Design) โดยมีขั้นตอนการทดลอง ดังรูป ที่ 1
4.5 ภาพคําคมที่ใช เปนภาพที่ไดจากการสืบคนและการ
เผยแพรทางแฟนเพจของ Edu zones ซึ่งเปนของบริษทั ไอ
เอดดูเคชั่น โซน จํากัด [5]

(ก)

(ข)

(ค)
(ง)
รูปที่ 2 ภาพคําคมที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
4.6 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล โดยจัดกลุมนักศึกษาที่เรียน
วิชาวัสดุอุตสาหกรรม ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562
โดยเก็บขอมูลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา โดยแบงกลุมนักศึกษาเปนสองกลุม คือ กลุม
ผูสังเกตกับกลุมผูถูกสังเกต
4.6 การวิ เคราะห ขอ มู ล การหาค า เฉลี่ ย (Mean) และ
คารอยละ (Percentage)
4.7 ระยะเวลา คือ ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562

นําเขาสูบทเรียน
เรียนตามแผนการสอน

5. ผลการทดลอง ผลการวิจัยแบงออกเปน 2 ขั้นตอน

พัก 10 นาที
(แจกแบบสังเกตใหกับผูสังเกต)
นําเสนอคําคมและอภิปราย
สังเกตพฤติกรรมความสนใจเรียน

ดังนี้
5.1 ผลการทดลองตอนที่ 1 หาปจจัยและสาเหตุที่นักศึกษา
ไมสนใจเรียนโดยการใชทฤษฎีผังกางปลา โดยใหนักศึกษา
ระดมความคิดและนําเสนอหนาเรียน
ไมตั้งใจเรียน

เรียนตามแผนการสอน

อาจารย

สิ้นสุดเรียนตามแผนการสอน
(เก็บแบบสังเกต)

ชวนคุย

เลนเกมส

รวบรวมและบันทึก
ผลการจากสังเกต

ดูละคร

สงเสียงรบกวน

พักผอนไมเ พียงพอ

รูปที่ 1 แผนผังขั้นตอนการดําเนินการวิจัย

ปญหาการ
เรียนไมรู
เรื่อง

สอนเร็วเกินไป
คุยกับเพื่อน
เลนโทรศัพท วิธีสอนไมนาสนใจ

เพื่อน

รูปที่ 3 ผังกางปลาหาสาเหตุการเรียนไมรูเรื่อง
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ข้อ
1
2
3
4
5
6
7

ผลการประเมิน
มี
ไม่มี

พฤติกรรมความสนใจในขณะเรี ยน
มีความสนใจ จดบันทึกคําบรรยายเนื อหา
ไม่พูดคุยกับเพือน ระหว่างอาจารย์บรรยาย
ไม่เล่นโทรศัพท์ ระหว่างอาจารย์บรรยาย
ไม่เล่นและแหย่เพือน
มีการตอบคําถาม เมืออาจารย์ซักถาม
มีส่วนร่ วมกิจกรรมกลุ่มในห้องเรี ยน
ช่วยเหลือ แนะนําเพือนในการทํากิจกรรม
รวม
รูปที่ 4 เครื่องมือที่ใชในงานทดลอง แบบตรวจสอบรายการ (Checklist)

5.2 ผลการทดลอง ตอนที่ 2
ตารางที่ 1 ผลการทดลอง
จํานวน(คน)
คาเฉลี่ย( x )
คารอยละ

กอนทดลอง
30
5.36
76.67

ครั้งที่ 1
17
5.76
82.35

ระหวางการทดลอง
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
19
33
5.10
5.39
72.93
77.05

ครั้งที่ 4
30
5.77
82.38

ติดตาม
30
5.80
82.85

แรงบันดาลใจใหกับ ผูเรียนอาจทําใหนักศึกษามีความตั้งใจเรียน
มากขึ้นหรือเกิดแรงจูงใจใผสัมฤทธิ์ใ นการศึกษา[6] ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัย Knepp, Kristen A. Frey พบวาอาจารยรวมถึงการ
นําเสนอการบรรยายที่นาดึงดูด รวบรวมขอมูลจากนักเรียนใน
การพัฒนาพฤติกรรมในหองเรียนและทําความคุนเคย [7] การ
สรา งพฤติก รรมให กับ บุ คลากรแล ว ส ง ที่ สํา คัญ ยิ่ ง คือ การธํ า รง
รั กษาพฤติ กรรมให คงอยู ถ าวรหรื อ นานที่ สุด ซึ่ งคงต อ งอาศั ย
หลักการเสริมแรงในทางบวกเปนหลัก

6. สรุปผลการวิจัย
การวิ จัย ในครั้ งนี้ มีวั ต ถุ ป ระสงค เพื่อศึ กษาพฤติ กรรมความ
สนใจเรี ยนในรายวิช าวั สดุอุต สาหกรรมของนั กศึกษาชั้น ปที่ 1
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มี 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกเปน
ศึกษาถึงสาเหตุและปจจัยของนักศึกษาเรียนไมรูเรื่องจากทฤษฎี
กางปลาพบวา ปจจัยอาจารยมีสาเหตุจากการอธิบ ายเร็วเกินไป
สื่อการสอนไมนาสนใจ, ปจจัยเพื่อนมีสาเหตุจากการชวนคุย การ
สงเสียงดังรบกวน, ปจจัยการพักผอนไมเพียงพอมีสาเหตุมาจาก
การนอนดึก เลน เกมส ดู ละคร และป จ จั ย การไมตั้ งใจเรีย นมี
สาเหตุมาการจากเลนโทรศัพท การหลับ ในเวลาเรียน และการ
คุยกันในหองเรียน ขั้นตอนที่สองคนหาวิธีการกระตุนความสนใจ
เรียนโดยการสรางแรงบันดาลใจจากคําพูดของบุคคลที่มีชื่อเสียง
และประสบความสํ า เร็ จ พบว า ค า เฉลี่ย ( x ) เท า กั บ 5.36,
5.76, 5.10, 5.39, 5.77 และ 5.80 จาก 7 คิ ด เป นรอยละ
76.67, 82.35, 72.93, 77.05, 82.38 และ 82.85
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บทคัดยอ
การวิจัยพัฒนาตํารับผลิตภัณฑเจลทาผิวกายจากสารสกัดวานหางจระเข มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒ นาตํารับ ผลิตภัณ ฑ
เจลทาผิวกายวานหางจระเข และออกแบบบรรจุภัณฑเ จลทาผิวกายวานหางจระเข กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาและบุคลากร
เพศหญิง ที่ศูนยการเรียนรูในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบานจอมบึง จํานวนทั้งสิ้น 40 คน เครื่องมือที่ใช คือแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ แบบประเมินดานการตลาด วิเ คราะหขอมูลโดยใชโ ปรแกรมสําเร็จรูป นําเสนอขอมูลเปนคาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของประชากรตั้งแต 3 กลุมขึ้นไป โดยใชสถิติ one-way ANOVA ผลการวิจัย การ
สกัดสารอยางงายวุนวานหางจระเข โดยหมักดวยระยะเวลา 1 เดือน 2 เดือน และ 3 เดือนตามลําดับ พบวาสารสกัด ที่หมัก
ดวยระยะเวลา 2 เดือนและ 3 เดือน มีลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสม คือ เนื้อวุนวานหางจระเขฟู อิ่มน้ํา ใส และมีความ
หนืดมากขึ้น ไมมีความเหม็นหืน ไมมีฟองอากาศ มีคะแนนความพึงพอใจมากที่สุดเทากับ 5.00 คะแนน ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกใช
สูตรหมักที่ 2 เนื่องจากความเหมาะสมดานเวลา จากนั้นนําเอาสารสกัดที่หมักดวยระยะเวลา 2 เดือน มาผลิต เจลทาผิวที่ความ
เขมขน 70%, 80% และ 90% พบวาอาสาสมัครมีความพึงพอใจตอตํารับ เจลทาผิวทั้ง 3 สูตรอยูในระดับ มาก เมื่อเปรียบเทียบ
ตํารับ ในแตละสูต ร พบวาไมมีความแตกตางทางสถิติ เมื่อพิจารณาคะแนนความพึงพอใจ พบวาสูต รที่ 3 สารสกัด วานหาง
จระเขที่ความเขมขน 90% มีคะแนนมากที่สุด (8.52+1.55 คะแนน) ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกสูตรตํารับที่ 3 มาทําการทดลองทาผิว
ในอาสาสมัคร เปนระยะเวลา 4 สัปดาห พบวาความพึงพอใจโดยรวมหลังการใชผลิตภัณฑอยูในระดับ มาก (7.64±1.71) โดยมี
คะแนนรายดานดังนี้ ดานเนื้อเจล (8.29±1.20) ดานสี (7.93±1.73) ดานการยอมรับ ผลิตภัณฑ (7.93±1.73) ดานความชุมชื้น
(7.79±1.63) ดานความนุมลื่น (7.71±1.38) ดานการซึมซาบเขาสูผิว (7.43±1.56) อยูในระดับ มาก และความพึงพอใจดาน
กลิ่น (6.43±2.74) อยูในระดับ ปานกลาง จากนั้นทําการออกแบบบรรจุภัณฑเจลทาผิววานหางจระเข จํานวน 3 แบบ แลวทํา
การประเมินดานการตลาด พบวาบรรจุภัณฑแบบที่ 1 มีคะแนนสูงกวาบรรจุภัณฑแบบที่ 2 และแบบที่ 3 ในทุกดาน โดยดาน
ความสามารถเพิ่มมูลคาใหกั บ ผลิต ภัณฑ (9.18±1.20) ด านภาพประกอบ (9.08±1.40) และดานการจัด องคป ระกอบของ
กราฟก (8.95±1.43) มีคะแนนสูงกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
คําสําคัญ : วานหางจระเข, ผลิตภัณฑเจลทาผิว, บรรจุภัณฑ

Abstract
The objectives of this research were to develop aloe vera body gel formulation from Aloe
barbadensis Mill extract and to design aloe vera body gel packaging. The sample of this research was 40
female students and personnel at the Education Learning Center of Muban Chombueng Rajabhat
University. The research instruments were the satisfaction questionnaire and marketing scale. Data were
analyzed by using software package and presented through mean and standard deviation. One-way
ANOVA was used to compare the differences between the means of three or more independent groups.
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The simple extraction of Aloe barbadensis Mill was conducted with 1, 2, and 3 month fermentation,
respectively. The results indicated that extracts with 2 and 3 month fermentation had suitable physical
characteristics of full, moist, clear, and viscous aloe vera gel with no rancidity and bubbles. It gained
highest satisfaction score of 5.00 points. Therefore, the second formulation was chose by the researcher
because of time suitability. After that, 2 month fermentation extracts were used to produce skin gel at
70%, 80% and 90% concentration. The results showed that the volunteers were highly satisfied with all 3
formulations. When each formulation was compared, there were no statistically significant difference.
When the satisfaction scores were considered, the third formulation with 90% concentration of Aloe
barbadensis Mill extract had the highest score (8.52+1.55 points). Therefore, the third formulation was
chose by the research for further test in the volunteers’ skin for four weeks. The results showed that
overall satisfaction after use was at a high level (7.64±1.71). When individual aspects were considered,
they gained scores as follows: gel texture (8.29±1.20), color (7.93±1.73), product acceptance (7.93±1.73),
moisture (7.79±1.63), softness and smoothness (7.71±1.38), skin absorption (7.43±1.56), which were at a
high level. The satisfaction with smell was at a moderate level (6.43±2.74). Then, three models of aloe
vera body gel packaging were designed. Marketing evaluation was conducted later. It was found that
Model 1 gained higher score than Model 2 and Model 3 in all aspects. Value addition (9.18±1.20),
illustration (9.08±1.40), and graphic composition (8.95±1.43) of Model 1 gained higher scores than those of
Model 2 and Model 3 with a statistical significance level (p<0.05).
Keywords : Aloe vera, Skin gel, Packaging

1. บทนํา

2. ขอบเขตการวิจัย

ว า นหา งจ ระ เ ข มี ชื่ อ ท างวิ ท ย าศา สต ร ว า
Aloe
barbadensis Mill มีชื่อ พร องคื อ Aloe vera จัด เปนพืช
สมุนไพรชนิดหนึ่ง สวนที่นํามาใชเปนยาคือวุนจากใบ มีรายงาน
ขอมู ลทางวิท ยาศาสตรว าวุนในว านหางจระเข มีส ารเคมีหลาย
ชนิด เชน aloe-emodin, aloesin และ aloin [1] จากการ
ทดลองทางคลินิกพบวา น้ําจากวานหางจระเขสด สามารถรักษา
แผลไฟไหมในหนูขาว กระตาย และคน เมื่อมีการทดลองฉีด สาร
สกัด จากใบวา นหางจระเข ในคน พบวา สามารถลดการอัก เสบ
ของโรคเหงือกในระยะแรกและระยะที่สองได [2] นอกจากนี้วาน
หางจระเขยังมีการพัฒนาขึ้นเปนตํารับ ยาที่สามารถนํามาใชทาง
คลินิกได เชน รักษาแผลอักเสบจากรังสีบ ําบัด แผลไฟไหม และ
โรคกลาก เป น ต น ขณะเดี ย วกั น ยั ง สามารถนํ า มาใช เ ป น
สวนประกอบสําคัญในการผลิตเครื่องสําอางและผลิต ภัณฑเสริม
ความงามอื่น ๆ เช น ครี มบํ า รุ งผิ ว สบู และเจลทาผิ ว [3] จาก
ขอมูลดั งกลาวขางตน ผูวิจัย จึงสนใจที่จะนําวุนจากกาบใบวา น
หางจระเขมาพัฒนาเปนตํารับเจลทาผิว เพื่อเปนการสงเสริมการ
ใชสมุนไพรเพื่อสุขภาพดวยรูป แบบอยางงาย และเปนการเพิ่ม
คุณคาใหกับ สมุนไพรไทยตอไป

ทําการศึกษาการเตรียมสารสกัดอยางงายจากวานหางจระเข
แลวนํามาพัฒนาเปนตํารับ เจลทาผิว และออกแบบบรรจุภัณ ฑ
(Packaging) โดยใชกลุมตัวอยางเพศหญิง อายุระหวาง 18–50
ป ที่เปนนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอม
บึง วิ ท ยาเขตศูนย ในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด ราชบุ รี จํ านวน
40 คน

3. วิธีดําเนินงานวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย แบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1
การสกัดสารอยางงายจากวานหางจระเข ขั้นตอนที่ 2 การหา
ตํารั บ เจลทาผิ วว านหางจระเขและการประเมิน ความพึ งพอใจ
หลังการใชผลิตภัณฑนาน 4 สัป ดาห ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบ
บรรจุภัณฑและการประเมินดานการตลาด
ขั้นตอนที่ 1 การสกัดสารอยางงายจากวานหางจระเข โดยใช
สายพันธุ Aloe barbadensis Mill จากฟารมสุขสวาง อําเภอ
ดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ที่มีอายุป ระมาณ 1 ป โดยใชกาบ
ใบสวนลางสุดของตน คัดเลือกเฉพาะใบที่มีสีเขียว จากนั้นนํามา
ตัดหัวตัดทาย ตั้งตรงทิ้งไว 6 ชั่วโมงเพื่อใหยางสีเ หลืองไหลออก
หมด นํ ามาปลอกเปลือกใชเ ฉพาะสว นที่เ ปน วุน ใส ขนาด 1x1
เซนติเมตร จํานวน 500 กรัม บรรจุลงในภาชนะโหลแกว เติ ม
โพร พิลีนไกลคอล 500 กรัม น้ําตมสุก 500 กรัม กวนสวนผสม
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ให เ ข า กั น แล ว ป ด ฝา จํ า นวนทั้ ง หมด 3 ขวด ตั้ ง ทิ้ ง ไว ด ว ย
ระยะเวลาที่ แตกตางกั น 3 สู ตร ดั งนี้ สูต รที่ 1 ตั้ง ทิ้ง ไว ดวย
ระยะเวลา 1 เดือน สูต รที่ 2 ตั้งทิ้งไวดวยระยะเวลา 2 เดือน
สูตรที่ 3 ตั้งทิ้งไวดวยระยะเวลา 3 เดือน นําสารสกัด ทั้ง 3 สูตร
มาทดสอบคุณสมบัติท างกายภาพ แลวบันทึกแบบประเมินการ
คัดเลือกสารสกัด วานหางจระเข โดยผูวิจัยคัด เลือกสูต รที่ดีที่สุด
มา 1 สูตร เพื่อนํามาทําการทดลองในขั้นตอไป
ขั้นตอนที่ 2 การหาตํารับ เจลทาผิววานหางจระเขและการ
ประเมินความพึงพอใจหลังการใชผลิต ภัณฑนาน 4 สัป ดาห เมื่อ
ไดสารสกัด อยางงายจากขั้นตอนที่ 1 แลว ใหนําสารดังกลาวใส
ปริมาณสารกอเจล ในปริมาณความเขมขนที่แตกตางกัน จํานวน
3 สูต ร ดังตารางที่ 1 จากนั้นใหอาสาสมัครจํานวน 40 คน ทํา
แบบประเมินการคัดเลือกตํารับ เจลทาผิววานหางจระเข เพื่อให
ไดตํารับเจลทาผิวที่ดีที่สุดมา 1 สูตร

ออกแบบตัวอักษรเฉพาะตัวที่มีเอกลักษณใหมีลักษณะเหมือนใบ
วานหางจระเข มีรูปลักษณที่แตกตางจากในทองตลาดทั่วไป แต
ยังคงสื่อความหมายถึงตัวผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑแบบที่ 3 สีที่ใช
บนบรรจุภัณฑเลือกใชการตัดตามรูป ทรงเพื่อเนนการแสดงเนื้อ
เจลในหลอดบีบ ใส โลโก ตัว อั กษรที่ใ ช มี เ อกลั กษณ เฉพาะตัว
เพื่อใหเกิด การจดจํา ไมใสขอ ความมากจนเกินไปจนบดบังการ
นําเสนอเนื้อเจล เพื่อใหเนนถึงตัวเนื้อเจลที่ใส ปราศจากการปรุง
แต ง จากนั้ น ทํ า การคั ด เลื อ กบ รรจุ ภั ณ ฑ ที่ ดี ที่ สุ ด โดยให
อาสาสมัครจํานวน 40 คน ทําแบบประเมินดานการตลาดของ
บรรจุภัณฑเจลทาผิววานหางจระเข
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปดังนี้ ความพึงพอใจ
ของกลุมตัวอยางตอตํารับ เจลทาผิว การใชผลิตภัณฑเจลทาผิว
วานหางจระเขนาน 4 สัป ดาห และการออกแบบบรรจุภัณ ฑ
นํ าเสนอในรู ป ค า เฉลี่ ย (Mean) และส ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) วิเคราะหผลการคัดเลือกตํารับ เจลทาผิว
และคั ด เลื อ กบรรจุ ภั ณ ฑ โดยใช ส ถิ ติ ก ารวิ เ คราะห ค วาม
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) คา p-value ที่ 0.05
จะถูกจัดเปนระดับที่มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ตารางที่ 1 แสดงสวนประกอบตํารับ เจลทาผิววานหางจระเขทั้ง
3 ตํารับ
ปริมาณสาร (%)
สวนประกอบ
ตํารับ1 ตํารับ 2 ตํารับ3
Aloe vera jelly fluid
70
80
90
Deionized water
27.1
17.1
7.1
Carbopol 940
0.7
0.7
0.7
Bronidox
0.5
0.5
0.5
Triethanolamine 99% 1.7
1.7
1.7
รวม
100
100
100

4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการตรวจสอบทางกายภาพของสารสกั ด วา นหาง
จระเข
จากตารางที่ 2 และตารางที่ 3 พบวาสารสกัด สูตรที่ 2 ที่
หมักดวยระยะเวลา 2 เดือน และสูต รที่ 3 ที่หมักดวยระยะเวลา
3 เดือน มีลักษณะทางกายภาพที่เ หมือนกันคือ เนื้อวุนวานหาง
จระเขมีลักษณะฟู อิ่ม น้ํา ใส และมีความหนืด มากขึ้น แสดงถึ ง
สารภายในเนื้อวุนละลายไปกับ สารสกัด ไมมีความเหม็นหืน บูด
เนา ไมมีฟองอากาศ และมีคะแนนความพึงพอใจระดับ มากที่สุด
เท า กั น แต เ มื่ อ พิ จ ารณาความเหมาะสมด า นเวลา ผู วิ จั ย จึ ง
เลือกใชสารสกัด สูต รที่ 2 เพื่อนําไปทําเปนตํ ารับ เจลทาผิววา น
หางจระเขตอไป

จากนั้นทําการทดสอบความพึงพอใจตอตํารับ เจลทาผิววาน
หางจระเข โดยใหอาสาสมัคร จํานวน 10 คน ทาผลิต ภัณฑเจล
ว านหางจระเข วัน ละ 2 ครั้ ง หลั ง อาบน้ํ า เป นระยะเวลา 4
สัปดาห แลวใหทําแบบประเมินความพึงพอใจการใชผลิตภัณฑ
ในสัป ดาหที่ 4
ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบบรรจุภัณฑและการประเมินดาน
การตลาด ทําการออกแบบบรรจุภัณฑ จํานวน 3 บรรจุภัณฑ ซึ่ง
ผูวิจัยไดกําหนดแนวคิดในการออกแบบ ดังนี้ บรรจุภัณฑแบบที่
1 สีที่ใชบนบรรจุภัณฑสามารถสื่อถึงลวดลาย ภาพประกอบเนน
การนําเสนอวัตถุดิบที่นํามาใชในการผลิตโดยใชภาพถายจากตน
วานหางจระเข กําหนดใหใชองคป ระกอบของกราฟกนอยที่สุด
เพื่อ ใหสื่อถึ งตั วผลิ ตภั ณฑ ตอสุ ขภาพที่ ออนโยน ปราศจากการ
ปรุ ง แต ง เนน สรรพคุ ณ ของผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ให ความชุ มชื้ น บรรจุ
ภัณฑแบบที่ 2 สีที่ใชบ นบรรจุภัณฑเลือกใชโทนสีออนและเพิ่ม
ลวดลายของลายเส นตนวา นหางจระเข เพื่อใหมี ความทันสมัย
เปน เอกลักษณ ตั วอั กษรที่ ใช บ นบรรจุ ภัณฑ เ นนชื่ อผลิ ตภั ณ ฑ
ขนาดใหญ ที่ บ ริ เ วณกึ่ง กลาง เพื่ อให เ กิ ด การจดจํ า และมี การ

ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึง
พอใจตอการคัดเลือกสารสกัดวานหางจระเขอยางงาย (n=2)
สูตร
S.D. แปลผล
x
นอย
สูต รที่ 1 สารสกั ด วา นหาง 2.50 0.71
จระเข ระยะเวลา 1 เดือน
สูต รที่ 2 สารสกั ด วา นหาง 5.00 0.00 มากที่สุด
จระเข ระยะเวลา 2 เดือน
สูต รที่ 3 สารสกั ด วา นหาง 5.00 0.00 มากที่สุด
จระเข ระยะเวลา 3 เดือน
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4.2 ผลการทดสอบหาสูตรตํารับ เจลทาผิววานหางจระเขและ
ประเมินความพึงพอใจหลังการใชผลิตภัณฑนาน 4 สัปดาห

การคัดเลือกตํารับเจลทาผิววานหางจระเข พบวาอาสาสมัคร
มีความพึงพอใจตอตํารับเจลทาผิวทั้ง 3 สูตรอยูในระดับมาก

ตารางที่ 3 ลักษณะทางกายภาพของวานหางจระเขหลังทําการสกัดดวยวิธีอยางงาย
รายการ
ผลการตรวจสอบ
สูตรที่ 1 สารสกัดวาน
สูตรที่ 2 สารสกัดวานหาง
หางจระเข หมัก 1 เดือน จระเข หมัก 2 เดือน
1. ลั ก ษณะตั้ ง ต น เนื้อวุนวานหางจระเขลอย เนื้ อ วุ นว านหางจระเขล อย
เ มื่ อ เ ริ่ ม บ ร ร จุ ใ น อ ยู บ ริ เ ว ณ ผิ ว ห น า อยูบ ริเวณผิวหนาสารละลาย
ภาชนะ
ส า ร ล ะ ล า ย เ นื้ อ วุ น มี เนื้อวุนมีลักษณะปกติ ฟู อิ่ม
ลักษณะปกติ ฟู อิ่มน้ํา
น้ํา
2. การเปลี่ยนแปลง เนื้ อวุ น ว า งหางจระเข อ ม เนื้อ วุนว างหางจระเขอมน้ํ า
ข อ ง ส า ร ภ า ย ใ น น้ําเล็กนอย
มาก
ภ า ช น ะ เ มื่ อ ค ร บ
ระยะเวลาทดลอง
3. ความเหนี ยวข น ใส ไมหนืด
ใ ส มี ค ว าม หนื ด มา กขึ้ น
ของสารสกัด
แสดงถึ ง สารภายในเนื้ อ วุ น
ละลายไปกับสารสกัด
4. กลิ่น
มีกลิ่ นของสารพอลโพลี น มี ก ลิ่ น ของสารพอลโพลี น
ไกลคอลนอยมาก จนแทบ ไกลคอลน อยมาก จนแทบ
ไมมีกลิ่น
ไมมีกลิ่น
5. สี
ใส
คอนขางใส
6. ความเหม็นหืน
ไมมีความเหม็นหืน
ไมมีความเหม็นหืน
ไมมีกลิ่นบูดเนา
ไมมีกลิ่นบูดเนา
ไมมีฟองอากาศ
ไมมีฟองอากาศ
เมื่อเปรียบเทียบตํารับ ในแตละสูตร พบวาไมมีความแตกตางทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาคะแนนความพึงพอใจ พบวาสูตรที่ 3 สารสกัด
ว า นหางจระเข ที่ ค วามเข ม ข น 90% มี ค ะแนนมากที่ สุ ด
(8.52+1.55 คะแนน) ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกสูต รตํารับ ที่ 3 มาทํา
การทดลองทาผิ ว ในอาสาสมั ค ร เป นระยะเวลา 4 สั ป ดาห
(ตารางที่ 4)

คอนขางใส
ไมมีความเหม็นหืน
ไมมีกลิ่นบูดเนา
ไมมีฟองอากาศ

(7.93±1.73) ดานการยอมรับ ผลิตภัณฑ (7.93±1.73) ดานความ
ชุมชื้น (7.79±1.63) ดานความนุมลื่น (7.71±1.38) ดานการซึม
ซาบเขาสูผิว (7.43±1.56) อยูในระดับ มาก และความพึงพอใจ
ดานกลิ่น (6.43±2.74) อยูในระดับ ปานกลาง ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึง
พอใจหลังการใชผลิตภัณฑนาน 4 สัป ดาห (n=10)
หัวขอประเมิน
แปลผล
x +S.D.
มาก
สี
7.93 + 1.73
ปานกลาง
กลิ่น
6.43 + 2.74
มาก
ความชุมชื้น
7.79 + 1.63
มาก
ความนุมลื่น
7.71 + 1.38
มาก
เนื้อเจล
8.29 + 1.20
มาก
การซึมซาบเขาสูผิว
7.43 + 1.56
มาก
การยอมรับ ผลิตภัณฑ
7.93 + 1.73

ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนน
การคัดเลือกสูตรตํารับ เจลทาผิววานหางจระเข (n=40)
สูตร
F Sig
x +S.D.
สูตร 1 ความเขมขน 70% 8.31 + 1.82
สูตร 2 ความเขมขน 80% 8.41 + 1.56
สูตร 3 ความเขมขน 90% 8.52 + 1.55

สูตรที่ 3 สารสกัดวาน
หางจระเข หมัก 3 เดือน
เนื้อวุนวานหางจระเขลอย
อ ยู บ ริ เ ว ณ ผิ ว ห น า
ส า ร ล ะ ล า ย เ นื้ อ วุ น มี
ลักษณะปกติ ฟู อิ่มน้ํา
เนื้ อ วุ น ว า งหางจระเข อ ม
น้ํ า ม า ก แ ส ด ง ถึ ง ส า ร
ภายในเนื้ อ วุ น ละลายไป
กับ สารสกัด
ใส มี ค วามหนื ด มากขึ้ น
ใกลเคียงกับ สูตรที่ 2
มีก ลิ่ น ของสารพอลโพลี น
ไกลคอลนอยมาก จนแทบ
ไมมีกลิ่น

0.19 0.83

ความพึ งพอใจโดยรวมหลัง การใชผลิต ภัณ ฑเ จลทาผิว วา น
หางจระเข 4 สัป ดาห อยู ในระดับ มาก (7.64±1.71) โดยมี
คะแนนรายด า นดั ง นี้ ด า นเนื้ อ เจล (8.29±1.20) ด า นสี

ความพึงพอใจโดยรวม

200

7.64 + 1.71

มาก

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 (ITECH CON 2019)
4.3 ผลการออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ แ ละการประเมิ น ด า น
การตลาด
จากตารางที่ 6 ผลการประเมิ นด านการตลาดสรุ ป ไดว า
บรรจุภัณฑที่มีความเหมาะสมตอการนําไปใชมากที่สุด คือ บรรจุ
ภัณ ฑแบบที่ 1 โดยมี คา คะแนนด านความสามารถเพิ่ม มูล ค า
ใหกับ ผลิตภั ณฑ (9.18±1.20) ด านลวดลายและภาพประกอบ
(9.08±1.40) และ ด า นการจั ด อ งค ป ระ กอบ ของกราฟ ก
(8.95±1.43) มี ค ะแนนสู งแตกต า งจากบรรจุ ภั ณ ฑ อื่น อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
บรรจุภัณฑแบบที่ 1

ตารางที่ 6 แสดงคา เฉลี่ ยและสวนเบี่ ยงเบนมาตรฐานคะแนน
การประเมินดานการตลาด (n=40)
หัวขอ
แบบที่ 1
แบบที่ 2
แบบที่ 3
สี
8.97±1.82 8.38±1.74 8.09±1.99
ตัวอักษร
8.75±1.43 8.75±1.37 8.45±1.54
ลวดลายและ 9.08±1.40* 8.60±1.34 8.30±1.32
ภาพประกอบ
ก า ร จั ด 8.95±1.43* 8.38±1.48 7.90±1.45
องค ป ระกอบ
ของกราฟก
ก า ร สื่ อ ส า ร 9.18±1.22 8.65±1.67 8.38±1.50
ข อ มู ล ถึ ง ตั ว
ผลิตภัณฑ
สามารถเพิ่ ม 9.18±1.20* 8.70±1.47 8.40±1.48
มู ล ค า ใ ห กั บ
ผลิตภัณฑ
คะแนนเฉลี่ย

9.02±1.42

8.58±1.51

บรรจุภัณฑแบบที่ 2

8.25±1.55

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5. อภิปรายผล

บรรจุภัณ ฑแบบที่ 3

การคัด เลือกสารสกัดวานหางจระเขอยางงาย พบวาเนื้อวุน
วา นหางจระเขสู ต รที่ 2 และสูต รที่ 3 ลอยอยู บ ริเ วณผิวหน า
สารละลาย เนื้อวุนมีลักษณะฟู อิ่มน้ํา ใส และมีความหนืด มาก
ขึ้ น แสดงถึ ง สารภายในเนื้ อ วุ น ละลายไปกั บ สารสกั ด ซึ่ ง
สอดคลองกับบทความวิชาการของกิต ติศักดิ์ แคลวจันทรสุข [4]
หลักการสกัดสารสําคัญจากพืชดวยตัวทําละลาย เมื่อระยะเวลา
ผานไปตัวทําละลายจะซึมเขาไปในพืช และสารสําคัญ ในพืชจะ
เริ่มละลายออกมา เกิด การแลกเปลี่ ย นจนสารทั้ง 2 แทนที่กั น
อย า งสมบู ร ณ สารละลายข า งนอกเซลล แ ละในเซลล มี ค วาม
เขมขนเทากัน การสกัดสารจึงถือวาสิ้นสุดลง ดังนั้นผูวิจัยเลือกใช
สูตรที่ 2 ที่หมักดวยระยะเวลา 2 เดือน เนื่องจากความเหมาะสม
ดานเวลา

รูปที่ 1 บรรจุภัณฑเจลทาผิววานหางจระเข
ที่มา: ผูวิจัย, 24 มีนาคม 2562
การคั ด เลื อ กสู ต รตํ ารั บ เจลทาผิ ว ว า นหางจระเข พบว า
อาสาสมัครมีความพึงพอใจตอตํารับ เจลทาผิว ทั้ง 3 สูต รอยูใน
ระดับ มาก เมื่อเปรียบเทียบตํารับ ในแตละสูต ร พบวาไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติ ดังนั้นผูวิจัยจึงคัดเลือกสูต รตํารับ ที่ 3 ที่มี
คะแนนความพึงพอใจสูงที่สุด คือ 8.52±1.55 คะแนน ที่มีความ
เขมขนที่ระดับ 90% ซึ่งสอดคลองกับ การรายงานดานการตลาด
ผลิ ต ภั ณ ฑ เ จลว า นหางจระเข ที่ ข ายดี ที่ สุ ด 10 อั น ดั บ ในป
พ.ศ.2562 [5] พบว า ผลิต ภั ณ ฑ เจล วา นหางจระเข ทั้ ง 10
อันดับ มีความเขมขนอยูระหวาง 90%-100% โดยผลิต ภัณฑที่
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ไดรับ ความนิยมอันดับ 1 มี ความเขมขนของวา นหางจระเข ที่
92% ทั้งนี้เนื่องจากเจล วานหางจระเขที่มีความเขมขนระดับ สูง
จะทําใหพบสารสําคัญมากขึ้นเพื่อใชประโยชนทางเครื่องสําอาง
การประเมิ นความพึง พอใจหลัง การใช ผลิต ภัณ ฑเจลทาผิ ว
วานหางจระเข 4 สัปดาห ผลคะแนนความพึงพอใจเกือบทุกดาน
อยูในระดับ มาก ไดแก ดานเนื้อเจล ดานการยอมรับ ผลิตภัณฑ
ดานสี ด านความชุมชื้น ดานความนุมลื่น และดานการซึมซาบ
เขาสูผิ ว ยกเวนด านกลิ่น ที่ มีคะแนนความพึงพอใจระดับ ปาน
กลาง คือ 6.43±2.74 คะแนน เนื่ องจากเมื่ อผลิ ตเจลว านหาง
จระเขแลวเสร็จใหมๆ จะไดกลิ่นของเจล วานหางจระเขคลายกับ
กลิ่นใบเตยออนๆ แตเมื่อทิ้งไวเ ปนระยะเวลาหลายวัน จะทําให
กลิ่ น ของผลิ ต ภั ณ ฑ เ ปลี่ ย นแปลงเล็ ก น อ ย ซึ่ ง ผลการศึ ก ษา
สอดคลองกับ งานวิจั ยของอัษ ฎางค พลนอก [6] ที่พัฒนาโลชั่ น
บํารุงผิวผสมสารสกัดจมูกขาว โดยทําการทดสอบความคงตัวทาง
กายภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ พบว า กลิ่ น และสี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงเล็กนอยในสภาวะอุณหภูมิ 55oC แสดงใหเห็นว า
แสงแดด และอุ ณ หภู มิ เ ป น ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ ความคงตั ว ทาง
กายภาพของผลิตภัณฑ
ผูวิจัยทําการออกแบบบรรจุภัณฑจํานวน 3 แบบ แลวทําการ
ประเมิ น ผลด า นการตลาด สรุ ป ได ว า บรรจุ ภั ณ ฑ ที่ มี ค วาม
เหมาะสมตอการนําไปใชมากที่สุด คือ บรรจุภัณฑแบบที่ 1 โดย
ดานความสามารถเพิ่มมูลคาใหกับ ผลิต ภัณฑ (9.18±1.20) ดาน
ภาพประกอบ (9.08±1.40) และดานการจัดองคป ระกอบของ
กราฟ ก (8.95±1.43) มีคะแนนสู ง แตกต า งจากบรรจุภั ณ ฑ อื่ น
อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ (p<0.05) สวนดานการสื่อสารขอมูล
( 9.18±1.22) ด า น สี ( 8.97±1.82) แ ล ะ ด า น ตั ว อั ก ษ ร
(8.75±1.43) บรรจุภัณฑแบบที่ 1 ไมมีความแตกตางจากบรรจุ
ภัณฑชนิดอื่น ซึ่งผูวิจัยควรนําขอมูลสวนนี้ไปใชใ นการปรับ ปรุง
คุณ ภาพบรรจุภั ณ ฑต อไป เชน ด านการสื่ อสารข อมู ล ยัง ขาด
ข อ มู ล บางอย า ง เช น วั น หมดอายุ ซึ่ ง ถื อ เป น ข อ จํ า กั ด ของ
งานวิ จั ย ขาดการใช ภ าษาที่ ทํ า ให ผ ลิ ต ภั ณ ฑ น า สนใจ ด า น
ตัวอักษร ใชตั วอัก ษรที่ มีขนาดเล็กเกินไป ทํ าใหผูบ ริ โภคไดรั บ
ขอมูลบางสวนขาดหายไป สวนดานสี เกิดจากเทคนิคการพิมพ
ซึ่งไดสีที่ไมสดเหมือนตนฉบับจริง
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุป ระสงคเพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑชาสมุนไพรจากผลแกชมพูทับ ทิมจันทร จังหวัด
ราชบุรี และระยะเวลาที่ใชในการชงชาที่มีความเหมาะสม โดยการนําชมพูทับทิมจันทรมาหั่นเปนชิ้น 0.5x0.5 เซนติเมตร แลว
นําไปอบที่ตูอบลมรอนที่อุณหภูมิและระยะเวลาตางกัน 4 สูตร ดังนี้ สูตรที่ 1 อบที่อุณหภูมิ 60oC เปนเวลานาน 10 ชั่วโมง
สูตรที่ 2 อบที่อุณหภูมิ 60oC เปนเวลานาน 12 ชั่วโมง สูตรที่ 3 อบที่อุณหภูมิ 70oC เปนเวลานาน 10 ชั่วโมง และสูตรที่ 4
อบที่อุณหภูมิ 70oC เปนเวลานาน 12 ชั่วโมง จากนั้นบรรจุใสถุงชาเยื่อกระดาษ ปริมาณ 2 กรัม ชงดวยน้ํารอน 100◦C เปน
ระยะเวลา 1 นาที และ 2 นาที ทําการทดสอบการยอมรับ ของผูบ ริโภคที่ไมผานการฝกฝน จํานวน 50 คน โดยใหคะแนน
ความชอบแบบ 9-Point Hedonic Scale พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอรสชาติเนื้อชมพูทั้ง 4 สูต รอยูในระดับ มาก
เมื่อเปรียบเทียบรสชาติเนื้อชมพูทับ ทิมจันทรหลังการอบในแตละสูต ร พบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ผลการประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยการชงชาเปนเวลา 1 นาที และ 2 นาที พบวาสูต รที่ 3 ใหผลเหมือนกันคือ มีคะแนนเฉลี่ยทุก
ดานมากกวาสูตรอื่นๆ ดังนี้ ดานสี ดานกลิ่น ดานรสชาติ ดานการยอมรับ โดยรวม อยูในระดับชอบมาก และดานความรูสึกหลัง
กลืน อยูในระดับ ชอบปานกลาง เมื่อนําสูตรชาชมพูทั้ง 4 สูตรมาเปรียบเทียบรายคู พบวาสูต รที่ 3 ไดรับ คะแนนการประเมิน
คุณลักษณะดานสี กลิ่น รสชาติ และการยอมรับโดยรวม มากกวาสูตรอื่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สวนคะแนนดาน
ความรู สึกหลัง กลืน พบความแตกตา งเมื่อเปรียบเทียบกั บ สูต รที่ 1 และสูต รที่ 2 (p<0.05) แตไม พ บความแตกต างเมื่อ
เปรียบเทียบกับ สูตรที่ 4 ดังนั้นสูตรที่ 3 มีความเหมาะสมที่จะนําไปทําผลิตภัณฑชาสมุนไพรชมพูทับ ทิมจันทรมากที่สุด โดย
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการชงชา คือ 1-2 นาที
คําสําคัญ : ชมพูทับ ทิมจันทร, ชาสมุนไพร, การประเมินทางประสาทสัมผัส

Abstract
The objective of this research was to investigate the process of developing herbal tea product
from ripe fruits of Java Apple cv. Tabtimchan in Ratchaburi Province and optimal duration spent in
brewing tea. In this research, fruits of Java Apple cv. Tabtimchan were cut into 0.5x0.5 cm pieces, then
dried in a hot air oven at 4 different temperature and duration levels as follows. Drying at 60 oC for 10
hours for the first formula, 60 oC for 12 hours for the second formula, 70 oC for 10 hours for the third
formula, and 70 oC for 12 hours for the fourth formula. Then the samples were packed into2 grams of
pulp tea bags. The bags were soaked with 100◦C hot water for 1 minute and 2 minutes. The acceptance
of 50 untrained consumers with the developed product were tested with 9-Point Hedonic Scale. The
results indicated that the sample’s satisfaction with the taste of four formulas of ripe fruits of Java Apple
cv. Tabtimchan was at a high level. When the taste of fruit flesh was compared in four formulas after
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drying, there were no statistically significant differences. The results of sensory evaluation by brewing tea
for 1 minute and 2 minutes showed that the third formula gained a high preference level in terms of
color, smell, taste, and overall acceptance. All aspects of the third formula had higher mean than other
formulas. Moreover, feeling after swallowing was at a moderate level. When a pairwise comparison was
conducted, the third formula gained higher score of the sensory evaluation than other formulas in terms
of color, smell, taste, overall acceptance with a statistical significance level (p<0.05). There were
statistically significant differences in feeling after swallowing between the first formula and the second
formula (p<0.05). However, there was no statistically significant difference when the fourth formula was
compared. In sum, the third formula was suitable to be used to make Java Apple cv. Tabtimchan herbal
tea with an optimal brewing duration of 1-2 minutes.
Keywords : Java Apple cv. Tabtimchan, Herbal tea, Sensory evaluation

1. บทนํา

จากการลงพื้นที่เพื่อสอบถามเกษตรชาวสวนชมพูทับ ทิมจันทร
จังหวัดราชบุรี พบวาผลผลิตของชมพูทับ ทิมจันทรบ างครั้ง มีผล
แกแตก หรือผลเนาเสียเปนบางสวน ทําใหขายไมไดราคา บาง
ฤดูกาลผลผลิตลนตลาดทําใหราคาตกต่ํา ผูวิจัยจึงเล็งเห็นวาการ
แปรรูปผลิตภัณฑพลอยไดจากชมพู จะเปนการสรางมูลคาเพิ่ม
จากพื ช เศรษฐกิ จ ชมพูพั น ธุ ทั บ ทิ มจั นทร จั ง หวั ด ราชบุ รี ด ว ย
สรรพคุณของชมพูที่มีการศึกษา และผลิต ภัณฑชาสมุนไพร เปน
เครื่องดื่มที่คนนิยมดื่มกั นมาก โดยปจ จุบ ันผูบ ริ โภคนิยมดื่มชา
โดยพิจารณาจากคุณคาทางโภชนาการและประโยชนตอสุขภาพ
เปนหลักนอกเหนือจากรสชาติ ดังนั้นการนําผลสุกของชมพูพันธุ
ทับ ทิ มจั นทรมาผลิ ตเปนชาสมุนไพร จึ งเปนอีกแนวทางหนึ่ง ที่
นาสนใจในการแปรรูปเพื่อการเพิ่มมูลคา

ชมพูพัน ธุทับ ทิมจันทร เป นชมพู พันธุเ ศรษฐกิจที่นิยมปลูก
ดว ยคุ ณ สมบัติ ข องผลผลิต ที่ โ ดดเด น มี สีแดงเข ม ผิ ว มัน เป น
ประกาย รู ป ร า งผลขนาดใหญ ท รงระฆั ง ความแน น เนื้ อ สู ง
ปริม าณเนื้ อมาก ไมมี เมล็ด รวมทั้งรสชาติ อร อย และมีค วาม
หวานสูงโดดเดนกวาชมพูพ ันธุอื่นๆ ทําใหชมพูพันธุทับ ทิมจันทร
เปน พัน ธุ ที่ไ ดรั บ ความนิ ย มมากในทอ งตลาด สถานการณการ
ปลูกชมพูทับทิมจันทร ป 2559 พบวาพื้นที่เพาะปลูกทีส่ ําคัญอยู
ในจังหวัดราชบุรี คิด เปนรอยละ 53 ของจํานวนพื้นที่ป ลูกชมพู
ทั้ ง หมดของป ระเทศ โดยมี ผ ลผลิ ต ที่ เ ก็ บ เกี่ ย วได ม ากถึ ง
54,386,452 กิโลกรัม [1] นับ วาเปนพืชเศรษฐกิจที่สรางรายได
ใหกับ จังหวัดราชบุรีเปนอยางมาก สรรพคุณตามตํารับ ยาพื้นบาน
นิยมนํามาใชในการรักษาโรคหลอดลมอักเสบ หืดหอบ เบาหวาน
อาการอักเสบ สารสกัด จากผลชมพูมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ตาน
การกลายพั น ธุ และต า นมะเร็ ง [2] ใบมี ส ารแทนนิ น ฟลา
วานอยด แอนโธไซยานิน ไตรเทอรปนอยด ชาลโคน และน้ํามัน
หอมระเหย สารสกั ด จากเอทานอลและเฮกเซลจากใบชมพู
สามารถกระตุนการสรา งภูมิคุม กัน และชวยทํา ใหเกิด การผอ น
คลาย เปลือกตนมีฤทธิ์ตานแบคทีเรีย ดอกแกทองเสีย มีฤทธิ์เปน
ยาปฏิ ชี ว นะ สามารถฆ า เชื้ อ Staphylococcus aureus,
Mycobacterium smegmatis และ Candida albicans [3]
งา นวิ จั ย ขอ งธี รภั ท ร ชะ นะ เมื องค ล และ ค ณะ [4]
ทําการศึกษาสารสกัดจากผลชมพูทับทิมจันทรตอการทํางานของ
หลอดเลือดแดงของหนูคอเลสเตอรอลสูง โดยการปอนชมพูผง
ปริม าณ 100 มิล ลิกรั มต อน้ํ าหนั กตั ว 1 กิ โลกรัม เปนเวลา 8
สัป ดาห ผลการทดลองพบว า ชมพูผ งสามารถลดระดั บ total
cholesterol และ LDL-cholesterol ได การใหชมพูทั บ ทิ ม
จันทรระยะยาวจะฟนฟูความผิดปกติของเยื่อบุผนังหลอดเลือด
ชมพู อ าจมี ป ระโยชน ใ นการป อ งกั นโรคหลดเลื อ ดในหนู ที่ มี
คอเลสเตอรอลสูง

2. ขอบเขตการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้ทําการพัฒนาผลิตภัณฑชาสมุนไพรจากผลแก
ของชมพูพันธุท ับ ทิมจันทร จังหวัดราชบุรี และระยะเวลาที่ใชใน
การชงชาที่มีความเหมาะสม ประเมินคุณภาพทางดานประสาท
สั ม ผั ส จากผู บ ริ โ ภคจํ า นวน 50 คน ที่ ไ ม ผ า นการฝ ก ฝน
(untrained panel) เพื่อคัด เลือกสูตรผลิต ภัณฑชาสมุนไพรที่
เหมาะสม

3. วิธีดําเนินงานวิจัย
วิ ธี ดํ า เนิ น การวิ จั ย แบ ง ออกเป น 2 ส ว น คื อ ขั้ น ตอน
การศึ กษากระบวนการผลิต ชาสมุน ไพรจากชมพูทั บ ทิ มจันทร
และขั้ น ตอนการประเมิ น คุ ณ ภาพด า นประสาท สั ม ผั ส ของ
ผลิตภัณฑชาชมพูทับทิมจันทร
ขั้ น ตอนการศึ ก ษากระบวนการผลิ ต ชาสมุ นไพรจากชมพู
ทับ ทิมจัน ทร โดยนําผลชมพูทับ ทิมจั นทรลางดวยน้ําสะอาด 2
ครั้ง จากนั้น แชดวยโซเดี ยมไบคารบ อเนต (NaHCO3) นาน 10
นาที แลวลางดวยน้ําสะอาดอีกครั้ง นําผลชมพูทับ ทิมจันทรหั่น
เป นชิ้นประมาณ 0.5x0.5 เซนติ เ มตร แล ว นํา ไปอบที่ ตูอ บลม
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ร อนด ว ยอุ ณ หภู มิแ ละระยะเวลา ดั ง นี้ สู ต รที่ 1 อบชมพู ที่
อุณหภูมิ 60oC เปนเวลานาน 10 ชั่วโมง สูต รที่ 2 อบชมพู ที่
อุณหภูมิ 60oC เปนเวลานาน 12 ชั่วโมง สูต รที่ 3 อบชมพู ที่
อุณหภูมิ 70oC เปนเวลานาน 10 ชั่วโมง สูต รที่ 4 อบชมพู ที่
อุณหภูมิ 70oC เปนเวลานาน 12 ชั่วโมง นําผลิตภัณฑชาชมพู
ทั บ ทิ มจั นทรที่ ไ ด ทั้ ง 4 ตั ว อย า ง มาวิ เ คราะห ห าค า ปริ มาณ
ความชื้น จากนั้นนํามาบรรจุใสถุงชาเยื่อกระดาษ ปริมาณ 2 กรัม
ขั้ น ตอนการประเมิ น คุ ณ ภาพ ด า นประสาท สั ม ผั ส ของ
ผลิต ภั ณฑช าชมพูทับ ทิ มจันทร โดยนํ าตัว อยา งที่ได มาทดสอบ
การยอมรับ ของผู บ ริโ ภค โดยการชงชาในน้ําเดือด 100oC ใน
อัตราสวนชา 2 กรัม : น้ํา 100 มิลลิลิตร และชงชาในระยะเวลา
ที่แตกตางกันคือ 1 และ 2 นาที ประเมินความชอบทางประสาท
สัมผัสดวยวิธี Hedonic scale กับ ผูทดสอบที่ไมผานการฝกฝน
จํานวน 50 คน เพื่อหาสูตรที่ต รงกับ ความตองการของผูบ ริโภค
โดยให ท ดสอบด า นประสาทสัม ผั ส ของชา พิ จ ารณาสี กลิ่ น
รสชาติ ความรูสึกหลังกลืน และการยอมรับ โดยรวมของชา โดย
ใหคะแนนความชอบแบบ 9 Point Hedonic Scale
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปดังนี้ ความพึงพอใจ
ของกลุมตัวอยางตอรสชาติการอบชมพูทับ ทิมจันทร นําเสนอใน
รูป คา เฉลี่ ย (Mean) และสว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
deviation) วิเคราะหผลการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส
ของผลิ ต ภั ณ ฑ ช าชมพู ทั บ ทิ มจั นทร โดยใช ส ถิ ติ การวิ เ คราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) วิเคราะหความ
แตกตางรายคูดวยวิธี Least Significant Different (LSD) คา
p-value ที่ 0.05 จะถูกจัด เปนระดับ ที่มีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ

ผลิตภัณฑชาชมพูทับทิมจันทรทั้ง 4 ตัวอยาง ทําการวิเคราะหหา
ปริมาณความชื้น พบวาสูตรที่ 3 มีความชื้นอยูที่ 7.08+0.34%
และสูต รที่ 4 มี ค วามชื้ นอยู ที่ 5.95+0.41% ซึ่ ง เป นไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน มผช.120/2558 สินคาเกษตรเรื่องชา
ที่กําหนดความชื้นไวไมใหเ กิน 8% [5] สวนสูต รที่ 1 และสูตรที่
2 มีปริมาณความชื้นเกินคาที่กําหนด (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 1 ลักษณะเนื้อชมพูทับทิมจันทรที่อบดวยสูตรตางๆ
สูตรที่

เนื้อสัมผัส

ลักษณะกลิ่น

1
2
3
4

แหงเหนียวหนึบ
แหงเหนียวหนึบ
แหงกรอบ
แหงกรอบ

หอมเล็กนอย
หอมเล็กนอย
หอม
หอม

รสชาติ
หลังอบ
หวาน
หวาน
หวาน
หวาน

ตารางที่ 2 แสดงระดับความพึงพอใจตอรสชาติเนื้อชมพูทับ ทิม
จันทรหลังการอบดวยสูตรตางๆ (n=50)
สูตรที่
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
สูตรที่ 4

ระดับความพึงพอใจ
S.D.
แปลผล
x
3.85
0.76
มาก
3.87
0.96
มาก
3.86
0.79
มาก
4.06
0.65
มาก

F

Sig.

.770

.512

ตารางที่ 3 แสดงคาปริมาณความชื้นของชมพูทับ ทิมจันทรหลัง
อบดวยสูตรตางๆ

4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการศึกษากระบวนการผลิตชาชมพูทับทิมจันทร
จากการทดลองเมื่อใชอุณหภูมิและระยะเวลาที่แตกตางกัน
ดังนี้ สูตรที่ 1 อบชมพูที่อุณหภูมิ 60◦C เปนเวลานาน 10 ชั่วโมง
สูตรที่ 2 อบชมพูที่อุณหภูมิ 60◦C เปนเวลานาน 12 ชั่วโมง สูตร
ที่ 3 อบชมพูที่อุณหภูมิ 70◦C เปนเวลานาน 10 ชั่วโมง และสูตร
ที่ 4 อบชมพูที่อุณหภูมิ 70◦C เปนเวลานาน 12 ชั่วโมง พบวา
สูต รที่ 1 และสูต รที่ 2 เนื้อชมพูมีลักษณะคอนขางแหงเหนียว
หนึบ มีกลิ่นหอมเล็กนอย และมีรสชาติหวาน สวนสูต รที่ 3 และ
สูตรที่ 4 เนื้อชมพูจะมีความแหงกรอบ มีกลิ่นหอม และมีรสชาติ
หวาน (ตารางที่ 1) เมื่อ พิจ ารณาความพึ งพอใจตอรสชาติเ นื้อ
ชมพูทั บ ทิม จัน ทรหลัง การอบแตล ะสู ต รพบว า กลุมตั วอยา งมี
คว ามพึ ง พ อ ใจ ต อร สช าติ เ นื้ อชมพู สู ต ร ที่ 4 มา กที่ สุ ด
(4.06±0.65) รองลงมาคื อ สู ต รที่ 2 (3.87±0.96) สู ต รที่ 3
(3.86±0.79) และนอยที่สุดคือ สูตรที่ 1 (3.85±0.76) ตามลําดับ
เมื่อเปรียบเทียบรสชาติเนื้อชมพูทับ ทิมจันทรหลังการอบในแต
ละสูตร พบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (ตารางที่ 2) นํา

สูตร
ที่
1
2
3
4

อุณหภูมิที่ใชอบ
(องศาเซลเซียส)
60
60
70
70

เวลาที่ใชอบ
(ชั่วโมง)
10
12
10
12

ปริมาณ
ความชื้น (%)
9.33 + 0.39
9.13 + 0.23
7.08 + 0.34
5.95 + 0.41

ตารางที่ 4 ลั ก ษณะน้ํ า ชาชมพู ทั บ ทิ ม จั น ทร เมื่ อ ชงด ว ย
ระยะเวลา 1 นาที และ 2 นาที
สูตรที่
1
2
3
4
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ลักษณะสี
ใส
ใส
เหลืองใส
เหลืองใส

ลักษณะกลิ่น
ไมมีกลิ่นหอม
ไมมีกลิ่นหอม
มีกลิ่นหอมเล็กนอย
มีกลิ่นหอมเล็กนอย
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ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการยอมรับ ของผูบ ริโภคตอชาชมพูทับ ทิมจันทร เมื่อชงดวยระยะเวลา 1 นาที
โดยวิธีใหคะแนนความชอบ 9-point hedonic scale (n=50)
สูตร

สีน้ําชา

กลิ่นน้ําชา

รสชาติ

สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
สูตรที่ 4

5.56 + 1.64
6.12 + 1.66
7.96 + 1.23
6.58 + 1.42

5.66 + 1.76
5.98 + 1.77
7.60 + 1.46
6.46 + 1.56

5.82 + 1.67
5.96 + 1.61
7.44 + 1.37
6.34 + 1.85

ความรูสึกหลังกลืน การยอมรับโดยรวม
5.90 + 1.58
5.98 + 1.70
7.02 + 1.62
6.48 + 1.51

5.98 + 1.74
6.20 + 1.69
7.68 + 1.24
6.58 + 1.64

ตารางที่ 6 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการยอมรับของผูบริโภคตอชาชมพูทบั ทิมจันทร เมื่อชงดวยระยะเวลา 2 นาที
โดยวิธีใหคะแนนความชอบ 9-point hedonic scale (n=50)
สูตร

สีน้ําชา

กลิ่นน้ําชา

รสชาติ

ความรูสึกหลังกลืน

การยอมรับโดยรวม

สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
สูตรที่ 4

5.98 + 1.58
6.34 + 1.60
8.18 + 0.96
6.74 + 1.38

6.04 + 1.62
6.38 + 1.59
7.76 + 1.06
6.60 + 1.51

6.20 + 1.64
6.32 + 1.81
7.40 + 1.59
6.62 + 1.56

6.22 + 1.38
6.38 + 1.46
7.12 + 1.62
6.64 + 1.50

6.42 + 1.50
6.56 + 1.51
7.56 + 1.45
6.98 + 1.39

4.2 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพทางประสาทสั ม ผั ส ของ
ผลิตภัณฑชาชมพูทับทิมจันทร โดยการชงชาเปนเวลา 1 นาที
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสดานสี กลิ่น รสชาติ
ความรู สึกหลัง กลื น และการยอมรับ โดยรวมของผลิต ภั ณฑ ชา
ชมพูทับทิมจันทรทั้ง 4 ตัวอยาง ทําการทดสอบโดยการชงน้ําชา
ในอัตราสวนชา 2 กรัม:น้ํา 100 มิลลิลิต ร เปนระยะเวลานาน 1
นาที พบวาสูตรที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยทุกดานมากกวาสูตรอื่นๆ ดังนี้
คะแนนการประเมินคุณลักษณะดานสี (7.96 + 1.23) ดานการ
ยอมรับ โดยรวม (7.68 + 1.24) ดานกลิ่น (7.60 + 1.46) ดาน
รสชาติ (7.44 + 1.37) อยูในระดับ ชอบมาก และดานความรูสึก
หลังกลืน (7.02 + 1.62) อยูในระดับชอบปานกลาง (ตารางที่ 5)
เมื่อนําสูตรชาชมพูทั้ง 4 สูตรมาเปรียบเทียบการยอมรับ ของ
ผูบ ริโ ภครายคู พบว า สู ต รที่ 3 ได รั บ คะแนนการประเมิ น
คุ ณ ลั ก ษณะด า นสี กลิ่ น รสชาติ และการยอมรั บ โดยรวม
มากกวาสูตรอื่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สวนคะแนน
ดานความรูสึกหลังกลืน พบความแตกตา งเมื่อเปรียบเทียบกั บ
สูต รที่ 1 และสูต รที่ 2 (p<0.05) แตไมพบความแตกตางเมื่อ
เปรียบเทียบกับ สูตรที่ 4 (ตารางที่ 7)

คุณลักษณะดานสี (8.18 + 0.96) ดานกลิ่น (7.76 + 1.06) ดาน
การยอมรับ โดยรวม (7.56 + 1.45) ดานรสชาติ (7.40 + 1.59)
อยูในระดับ ชอบมาก และดานความรูสึกหลังกลืน (7.12 + 1.62)
อยูในระดับ ชอบปานกลาง (ตารางที่ 6)
เมื่อนําสูตรชาชมพูทั้ง 4 สูตรมาเปรียบเทียบการยอมรับ ของ
ผู บ ริ โ ภครายคู พบว า สู ต รที่ 3 ได รั บ คะแนนการประเมิ น
คุณลักษณะดานสี กลิ่น การยอมรับโดยรวม และรสชาติมากกวา
สูต รอื่ นอย า งมี นั ยสํ าคั ญ ทางสถิติ (p<0.05) ส วนคะแนนด า น
ความรูสึกหลังกลืน พบความแตกตางเมื่อเปรียบเทียบกับ สูตรที่
1 และสู ต รที่ 2 (p<0.05) แต ไ ม พ บความแตกต า งเมื่ อ
เปรียบเทียบกับ สูตรที่ 4 (ตารางที่ 8)

5. อภิปรายผล
การอบเนื้อชมพูทับ ทิมจันทร ดวยอุณหภูมิและระยะเวลาที่
แตกตางกัน 4 สูต ร พบวาทั้ง 4 สูต ร มีเ นื้อสั มผัสที่แหง กลิ่ น
หอม และรสชาติ ห วาน เมื่ อ นํ า มาทดสอบความพึ ง พอใจต อ
รสชาติเนื้อชมพูทับ ทิมจันทรหลังการอบดวยสูตรตางๆ พบวาไม
มีความแตกต างกันทางสถิติ ทุกสูต รการอบใหเ นื้ อชมพูที่หวาน
อร อ ยเหมื อ นกั น หมด ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากการเลื อ กใช อุ ณ หภู มิ ที่
เหมาะสมในการอบเนื้อ ผลไม ของทั้ง 4 สู ตร ซึ่งสอดคล องกั บ
งานวิจัยของ ณัฐวุฒิ ดุษฎี [6] ที่ไดวิจัยพัฒนาระบบการอบแหง
ผลไมโดยใชพลั งงานแสงอาทิต ยเปนพลั งงานเสริม พบวาการ
อบแหงผลไม อุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบแหง คือ อุณหภูมิ

4.3 ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ
ชาชมพูทับทิมจันทร โดยการชงชาเปนเวลา 2 นาที
ทําการทดสอบโดยการชงน้ําชาในอัต ราสว นชา 2 กรัม:น้ํ า
100 มิลลิลิต ร เปนระยะเวลานาน 2 นาที พบวา สูตรที่ 3 มี
คะแนนเฉลี่ยทุกดานมากกวาสูตรอื่นๆ ดังนี้ คะแนนการประเมิน
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ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบรายคูการยอมรับ ของผูบ ริโภคตอชา
ชมพูทับทิมจันทร เมื่อชงดวยระยะเวลา 1 นาที (n=50)

ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบรายคูการยอมรับ ของผูบ ริโ ภคตอชา
ชมพูทับ ทิมจันทร เมื่อชงดวยระยะเวลา 2 นาที (n=50)

สีน้ําชา
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3

สูตรที่ 1 สูตรที่ 2
-.56
-

สูตรที่ 3 สูตรที่ 4
-2.40* -1.02*
-1.84*
-.46
1.38*

สีน้ําชา
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3

สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 สูตรที่ 4
-.36
-2.20*
-.76*
*
-1.84
-.40
1.44*

กลิ่นน้ําชา
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3

สูตรที่ 1 สูตรที่ 2
-.32
-

สูตรที่ 3
-1.94*
-1.62*
-

สูตรที่ 4
-.80*
-.48
1.14*

กลิ่นน้ําชา
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3

สูตรที่ 1 สูตรที่ 2
-.34
-

สูตรที่ 3
-1.72*
-1.38*
-

สูตรที่ 4
-.56
-.22
1.16*

รสชาติ
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3

สูตรที่ 1 สูตรที่ 2
-.14
-

สูตรที่ 3
-1.62*
-1.48*
-

สูตรที่ 4
-.52
-.38
1.10*

รสชาติ
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3

สูตรที่ 1 สูตรที่ 2
-.12
-

สูตรที่ 3
-1.20*
-1.08*
-

สูตรที่ 4
-.42
-.30
.78*

ความรูสึก
หลังกลืน
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3

สูตรที่ 1 สูตรที่ 2

สูตรที่ 3

สูตรที่ 4

สูตรที่ 1 สูตรที่ 2

สูตรที่ 3

สูตรที่ 4

-1.12*
-1.04*
-

-.58
-.50
.54

ความรูสึก
หลังกลืน
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3

-.90*
-.74*
-

-.42
-.26
.48

สูตรที่ 3

สูตรที่ 4

สูตรที่ 3

สูตรที่ 4

-1.70*
-1.48*
-

-.60
-.38
1.10*

-1.14*
-1.00*
-

-.56
-.42
.58*

-

-.08
-

การยอมรับ สูตรที่ 1 สูตรที่ 2
โดยรวม
สูตรที่ 1
-.22
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

-

-.16
-

การยอมรับ สูตรที่ 1 สูตรที่ 2
โดยรวม
สูตรที่ 1
-.14
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
* มีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05

60-70 องศาเซลเซียส ถาใชอุณหภูมิมากกวานี้อาจจะทําใหผลไม
มีการหดและบิดตัว เสียรู ป นอกจากนี้ การทดลองยังสอดคลอง
กับงานวิจัยของสายลม สัมพันธเวชโสภา และคณะ [7] ที่ศึกษา
ผลของอุณหภูมิที่มีตอการอบแหงผลไมแผน พบวาอุณหภูมิ 60
70 และ 80 องศาเซลเซียส มีผลตอการอบแหงของผลไมทุกชนิด
และเมื่ออบดวยอุณหภูมิที่สูงขึ้น สีของผลิตภัณฑจะมีสีเขมตาม
ไปด วย เนื่ องจากโมเลกุ ลของน้ํ า หลงเหลื อที่ ผิว หน า น อ ยมาก
ขณะอบแหง
เมื่อชงชาชมพูทับ ทิมจันทร ดวยน้ํารอน 100 องศาเซลเซียส
ระยะเวลา 1 นาที ทําการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
ผลพบวาสูต รที่ 3 ไดรับ คะแนนการประเมินคุณลักษณะดานสี
กลิ่น รสชาติ และการยอมรั บ โดยรวมมากกวา สูต รอื่น อย างมี
นัยสําคัญทางสถิติ(p<0.05) สวนคะแนนดานความรูสึกหลังกลืน
พบความแตกตางเมื่อเปรียบเทีย บกั บ สูต รที่ 1 และสูต รที่ 2
(p<0.05) แตไมพบความแตกตางเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรที่ 4

ส ว นการชงชาชมพู ทั บ ทิ ม จัน ทร ร ะยะเวลา 2 นาที ให ผ ล
เหมือนกับ การชงระยะเวลา 1 นาที
สาเหตุที่ชาชมพูทับทิมจันทร สูตรที่ 3 ไดรับ การยอมรับ มาก
ที่สุด เมื่อชงดวยระยะเวลา 1 และ 2 นาที เพราะหลังจากชงชา
แลวสูตรที่ 3 ใหสีเหลืองใส สภาพใกลเ คียงกับ สีชา ซึ่งสูต รอื่นๆ
ไมมีคุณสมบัติดังกลาว ทั้งนี้นาจะเกิด จากการเลือกใชอุณหภูมิ
และระยะเวลาที่เหมาะสมมากกวาสูตรอื่น อยางไรก็ตาม ชาชมพู
ทับทิมจันทรเมื่อผานการชงดวยน้ํารอนแลวจะมีรสชาติเฉพาะตัว
ที่เปรี้ยวเพิ่มขึ้นเล็กนอย
จากงานวิจัยของจิราภัทร โอทอง [8] ทําการศึกษาพัฒนาชา
สมุนไพรยานางและสมบัติดานเคมีกายภาพ ฤทธิ์การตานอนุมูล
อิสระและสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด โดยปรับ ปรุงรสชาติชา
ยานางเนื่องจากมีรสเฝอน โดยการนําชายานางผสมดอกเกกฮวย
และชายานางผสมใบเตยในสัดสวน 7:1 ทําใหมีความหลากหลาย
ของกลิ่นรสเพิ่มขึ้น โดยยังคงกลิ่นและรสของยานาง ซึ่งแนวคิด
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กระบวนการผลิ ต ชาสมุ นไพรและแนวคิ ด ของการผสมด ว ย
สมุ น ไพรชนิ ด อื่ น สามารถนํ า ไปใช ป ระโยชน ใ นการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑชาชมพูทับทิมจันทรในเชิงธุรกิจไดตอไป
นอกจากนี้ผลชมพู ยัง มี ฤทธิ์เ ป นสารต า นอนุ มู ลอิ ส ระ จาก
งานวิจัยของ Augusta I.M. และคณะ [9] ไดทําการศึกษาสาร
สกัดใจกลางเนื้อชมพูทับ ทิมจันทร (Pulp rose apple) โดยการ
เลื อกผลห า ม และผลสุ กมาทํ า การทดสอบหาสารต า นอนุ มู ล
อิส ระ พบว าชมพู ผลห ามมีสารตานอนุมูล อิสระมากกวา ผลสุก
ดังนั้นในการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑชาจากชมพูทับ ทิมจันทร
ครั้งตอไป ควรทําการทดสอบหาสารตานอนุมูลอิสระในรูป แบบ
ของชา

[3] V. S. Neergheen, M. A. Soobrattee, T. Bahorun,
and O. I. Aruoma, “Characterization of the
phenolic constituents in Mauritian endemic
plants as determinants of their antioxidant
activities in vitro,” International Journal of Plant
Physiology, vol. 163, no. 8, pp.787-799, July.
2006.
[4] ธีรภัทร ชะนะเมืองคล, ศิรินารถ เพ็งเนตร และวชิราวดี
มาลากุ ล, “ผลของชมพูทั บ ทิ มจันทร ตอ การทํ างานของ
หลอดเลื อ ดและการแสดงออกของ NADPHoxidase
subunit p47 (phox) ในหนูที่มีคลอเลสเตอรอลสูง,” การ
ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ น เ ร ศ ว ร วิ จั ย ค รั้ ง ที่
12, พิษณุโลก, 21-22 กรกฎาคม 2559, หนา 600-601.
[5] สํา นักงานมาตรฐานผลิต ภัณ ฑอุต สาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม. มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน มผช.120/2558.
[ระบบออนไลน] (2558). [สืบ คน กันยายน 14, 2561].
Available: http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps0120_58
(ชา).pdf
[6] ณัฐวุฒิ ดุษฎี, “การพัฒนาระบบการอบแหงผลไมโดยใช
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย เ ปนพลั ง งานเสริ ม ,” วิ ท ยานิ พ นธ
หลั กสู ต รวิ ทยาศาสตรมหาบั ณฑิต , สาขาวิช าเทคโนโลยี
พลังงาน, คณะพลังงานและวัสดุ, มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี, กรุงเทพฯ, 2534.
[7] สายลม สัมพันธเ วชโสภา, รัต นา อัต ตปญ โญ และอนุวัตร
แจงชัด, “ผลของอุ ณหภูมิที่มีตอการอบแหงผลไมแผน ,”
การประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งที่ 5, ชลบุรี, 2629 เมษายน 2548, หนา 39.
[8] จิราภัทร โอทอง, จิราภรณ ทองตัน และทัศนีย ลิ้มสุวรรณ,
“การพัฒนาชาสมุนไพรยานางและสมบัติดานเคมีกายภาพ
ฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ และสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด
,” การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้ง
ที่ 53, กรุงเทพฯ, 3-6 กุมภาพันธ 2558, หนา 221-228.
[9] Augusta I.M., Nascimento K.O., Couto M.A.P.G. and
Borges S.V., “Antioxidant activity of pulp rose
apple (Syzygium malaccensis) in unripe and ripe
state,” in Proceeding of The 7th Congreso Iberico
de Agroingenieria y Ciencias Horticolas, Spain,
August. 26-29, 2013, pp. 751-755.

6. สรุปและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
สู ต รการอบเนื้ อชมพู ทั บ ทิ มจั นทร ที่ อุ ณ หภู มิ 70◦C เป น
เวลานาน 10 ชั่วโมง มีความเหมาะสมที่จะนําไปทําผลิต ภัณฑชา
สมุ น ไพรมากที่ สุ ด ระยะเวลาที่ เ หมาะสมในการชงชา คื อ
ระยะเวลา 1-2 นาที
ขอ เสนอแนะสําหรั บ การต อยอดงานวิจั ย การตั ด ผลชมพู
ทับ ทิมจันทรขนาด 0.5x0.5 เซนติเมตร เปนขนาดที่เล็กและตอง
ใชเ วลา ควรมี ก ารพั ฒ นาเครื่ อ งสั บ ผลไม ข นาดเล็ ก เพื่อ ใหไ ด
ขนาดทีส่ ม่ําเสมอ สวยงาม และประหยัด เวลา เนื่องจากสีของชา
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตามเวลา และการเก็ บ รั ก ษา ดัง นั้ นควร
ทําการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคาสี ระบบ L * a * b ควรศึกษา
อายุของชาชมพูทับ ทิมจันทร และตรวจหาเชื้อจุลินทรียป นเปอน
เพื่อความปลอดภัย และไดมาตรฐานตามกําหนดของกระทรวง
สาธารณสุข ควรทําการทดสอบหาสารตานอนุมูลอิสระของชา
ชมพู ทั บ ทิ ม จั น ทร ควรปรั บ ปรุ ง รสชาติ ช าชมพู ทั บ ทิม จั นทร
เนื่องจากมีรสเปรี้ยวเล็กนอย การทําใหมีความหลากหลายของ
กลิ่นรสเพิ่มขึ้น จะทําใหไ ดรสชาติชาที่ดี ควรพัฒนาสูต รชาผล
ชมพูทับทิมจันทรผสมดอกและใบชมพูทับ ทิมจันทร โดยใชการ
ทดลองออกแบบสวนผสม และควรศึกษาเพิ่มเติ มเกี่ยวกับ การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ การประเมินชองทางดานการตลาด

เอกสารอางอิง
[1] ศูนยสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสงเสริมการเกษตร.
สถานการณ การปลูกชมพูทั บ ทิมจั นทรป 2559. [ระบบ
ออนไลน ] (2560). [สื บ ค น กั น ยายน 14, 2561].
Available:http://www.agriinfo.doae.go.th/year6 0 /
plant/rortor/fruit1/roseapple1.pdf
[2] A. Gurib-Fakim, “Medicinal plants: traditions of
yesterday and drugs of tomorrow,” International
Journal of Molecular Aspects of Medicine, vol.
27, no. 1, pp.253–255, Feb. 2006.
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ระบบควบคุมการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟาภูฐาน
และการประยุกตใช NB-IoT สําหรับตรวจสอบสภาพแวดลอมในโรงเรือน
Growth control system of Bhutan oyster mushrooms and
the application of NB-IoT for environment monitoring in greenhouses
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บทคัดยอ
บทความวิจั ยนี้มีวั ต ถุ ป ระสงค เ พื่อ นํ า เสนอการออกแบบและพั ฒ นาระบบควบคุ มอุ ณ หภู มิและความชื้ น ภายใน
โรงเรือนเพาะเห็ดนางฟาภูฐานที่มีป ระสิทธิภาพและสามารถเพิ่มคุณภาพการเจริญ เติบ โตของเห็ดโดยสามารถแสดงผลของ
อุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรือนดวย NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) ผาน AIS Magellan platform ซึ่ง
สามารถแสดงผลไดทั้งในแล็ป ท็อปและสมารท โฟน ผลการทดลองพบวา หากควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนใหมีคาในชวง
25-30 องศาเซลเซียส และความชื้นอยูในชวง 70-90% จะทําใหผลผลิตของเห็ด นางฟาภูฐานมีคุณภาพมากขึ้น โดยขนาดของ
เห็ดที่ไดหลังจากการเก็บเกี่ยวมีความยาวเฉลี่ย 11.01 เซนติเมตร และมีระยะเวลาในการเก็บ ผลผลิตแตละรอบประมาณ 4 วัน
ซึ่งสอดคลองกับ วัตถุประสงคของงานวิจัยที่ตั้งไว
คําสําคัญ : โรงเรือนเพาะเห็ด, เห็ดนางฟาภูฐาน, NB IoT

Abstract
The research objective aims to present the design and development of temperature and
humidity control system inside the Bhutan oyster mushroom greenhouse which is efficient and
enhancement the growth of mushrooms by showing the temperature and humidity inside the greenhouse
with NB-IoT via AIS Magellan platform, which can be displayed on both laptops and smartphones.
The results showed that the temperature in the greenhouse to have a value in the range of 2530 degrees Celsius and humidity in the range of 70-90% and the yield of Bhutan oyster mushroom more
quality and size of the mushrooms after harvesting has an average length of 11.01 centimeters and the
duration of harvesting for each cycle is approximately 4 days, which is consistent with the objectives of
the research setting.
Keywords : Mushroom greenhouse, Bhutan Oyster Mushroom, NB IoT
คือในบริเวณ ที่มีสารอาหาร ความชื้น และอุณหภูมิที่พอเหมาะ
เห็ ดจะเจริญ เติบ โตมีลัก ษณะเป น ดอกตู ม ปริแตกและยื ดยาว
ออกมา เห็ดนั้นมีทั้งประเภทที่เปนพิษและเปนอาหาร มนุษยรูจัก
เห็ ด มานานนั บ พั น ป โ ดยเชื่ อ ว า ชนกลุ ม แรกที่ นํ า เห็ ด มา

1. บทนํา
เห็ด (Mushroom) หรื อ ฟ งไจ (Fungi) [1] เป นสิ่ง มีชีวิต
ชนิ ด หนึ่ ง ที่ นํ า มาใ ช เ ป นอาหาร และ ยาสมุ น ไพ ร เห็ ด มี
กระบวนการในการเจริญ เติบ โตโดยการรวมตัวกันของเสนใยกอ
ตัวกันเปนกลุมกอนและจะเกิด ขึ้นในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
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รับประทานคือชาวกรีกและชาวจีนตั้งแตเมื่อประมาณศตวรรษที่
17 และไดรับ ความนิยมเรื่อยมา
เห็ ด มั ก จะเกิ ด ขึ้ น เองตามธรรมชาติ สายพั น ธุ ข องเห็ ด
โดยทั่วไปจะขึ้นอยูกับฤดูกาลและสถานที่ ปริมาณของผลผลิต ที่
ไดจึงมีจํานวนไมแนนอน ทําใหเห็ด บางชนิด มีราคาสูง จากความ
ตอ งการบริโ ภคเห็ ด ที่ เพิ่ ม มากขึ้ น จึ ง เกิ ด กลุมอาชีพ เกษตรกร
เพาะพั น ธุ เ ห็ ด ขายเพื่ อ การค า ในการเพาะพั น ธุ ส ว นใหญ
เกษตรกรจะเลือกเห็ดเศรษฐกิจที่มีความตองการสูงในทองตลาด
[2] มีชองทางจําหนายงายและเปนที่นิยมบริโภค โดยเห็ด นางฟา
ภูฐานจั ด เปน เห็ ด เศรษฐกิจ ที่นิยมบริ โภค ลัก ษณะดอกเห็ ด มีสี
ขาวจนถึ งสี น้ํา ตาลออ น เป นเห็ ดที่ เพาะงายมี อายุ การพั กที่ สั้ น
สามารถเพาะไดเกือบทุกฤดูกาล โดยสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับ
การเพาะเห็ดตองมีลักษณะที่โลง อากาศถายเทไดสะดวก ไมมีน้ํา
ทว มขั ง หรื อเป ย กชื้ น และควรดูแลไมใ ห มีเ ชื้ อ ราเพิ่มเติ มที่ จะ
ทําลายใหดอกเห็ดเสียหาย ดังนั้นหากเกษตรกร สามารถควบคุม
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับ การเพาะเห็ ด ได จะสามารถเพิ่ม
โอกาสในการเพาะพันธุเห็ดนางฟาภูฐานไดตลอดทั้งป และยังลด
การสูญเสียในระหวางการเพาะเห็ดไดอีกดวย [3]
จากป ญ หาในดา นการเพาะพันธุ และความสํ าคั ญ ของเห็ด
นางฟ า ภู ฐ านที่ มี ต อ ความต อ งการของผู บ ริ โ ภคและระบ บ
เศรษฐกิ จ การนํ า เทคโนโลยี ม าประยุ ก ต ใ ช สํ า หรั บ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการเพาะพันธุเ ห็ดนางฟาภูฐานภายในโรงเรือนที่
ควบคุ มสภาพแวดล อมโดยใช ไ มโครคอนโทรลเลอร Arduino
เปนตัวควบคุมการทํางานของระบบจึงเปนสิ่งที่นาสนใจ โดยใน
การวิจัย นี้ใ ช เซ็ นเซอรสํา หรั บ ตรวจสอบอุณ หภูมิ และความชื้ น
เพื่ อ สร า งสภาพแวดล อ มที่ เ หมาะสมและใช เ ทคโนโลยี IoT
(Internet of Things) ในการตรวจสอบโดยคาดหวั งว า
เทคโนโลยี ที่ พั ฒ นาจะช วยลดอั ต ราการสู ญ เสีย ระหว า งการ
เพาะพันธุเห็ดไดและเปนการสงเสริมการทําเกษตรในยุค 4.0 [4]
1.1 วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพือ่ พัฒนาระบบควบคุมการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟาภู
ฐานโดยใชเทคโนโลยีอัตโนมัติ
2. เพื่ อตรวจสอบสภาพแวดลอมในโรงเรือนผานเครือ ขาย
NB-IoT
3. เพื่ อใหคุณ ภาพของผลผลิ ต เห็ด นางฟาภู ฐานที่เ พาะดวย
ระบบควบคุมมีคุณภาพไมนอยกวารอยละ 80
1.2 ขอบเขตการวิจัย
1. สามารถควบ คุ ม สภาพแวดล อ มภายในโรงเรื อ น ที่
เหมาะสมสํ า หรั บ การเพาะเห็ ด นางฟ า ภู ฐ านได ด ว ยระบ บ
อัตโนมัติ
2. สามารถตรวจสอบสภาพแวดล อ มที่ ป ระกอบด ว ย
อุณ หภู มิ แ ละความชื้ น ภายในโรงเรื อ น ผ า นแล็ ป ท็ อ ป และ
สมารทโฟนได

2. ทฤษฎีการทํางาน
2.1 การเพาะเห็ดนางฟาภูฐาน
เห็ดนางฟาภูฐาน หรือเห็ด ภูฐาน [5] ดังรูป ที่ 1 เปนเห็ดที่มี
ที่มาจากราชอาณาจักรภูฏาน โดยทั่วไปมีลักษณะเปนกลุมกอนมี
โคนเชื่อมติดกันเปนกลุมละ 3–10 ดอก หมวกเห็ดมีลักษณะเปน
รูปใบพาย หรือรูป พัด ผิวสีน้ําตาลออนอมเทา หรือมวงออน ผิว
เรียบ เนื้อหมวกสีขาว ดานลางมีครีบแคบและเรียวยาวลงไปจรด
กานดอก ครีบ สีขาว กานดอกอยูไมกึ่งกลางดอกมักคอนไปดาน
ใดดานหนึ่ง ยาวประมาณ 1–4 เซนติเมตร สีขาว โคนเรียวเล็ก
ผิวเรียบแตเปนสันนูนและรองเตี้ยๆ ยาวตลอดกานดอก เนื้อใน
กานดอกสีขาวฟูนิ่มสปอรสีขาว ผิวเรียบ ผนังบาง ขนาด 7-10 x
3-4 ไมโครเมตร การขยายพันธุเห็ด นางฟ าภูฐานสามารถทําได
โดยการนํ า มาเพาะเลี้ ยงกั บ ขี้ เ ลื่ อยหรื อฟางข าว และสามารถ
เพาะไดตลอดทั้งป แตในชวงฤดูหนาวหากมีอุณหภูมิที่ต่ําเกินไป
เห็ดมักจะไมออกดอก

รูปที่ 1 รูปรางและลักษณะของเห็ดนางฟาภูฐาน

รูปที่ 2 กอนเพาะเชื้อเห็ดนางฟาภูฐาน
ในการเพาะเห็ดนางฟาภูฐานนั้นเริ่มจากการบมถุงเชื้อเห็ด ดัง
รู ป ที่ 2 ไว ใ นที่ ร ม สะอาด อากาศถ า ยเทสะดวก ในพื้ นที่ที่ มี
อุณหภูมิใ นชว ง 25-30 องศาเซลเซี ยส โดยใชเ วลา 30-35 วั น
หลังจากเสนใยเจริญเต็มถุง จึงนําเขาโรงเปดดอก ซึ่งลักษณะของ
โรงเรือนเปดดอกเห็ด นางฟาภูฐานที่เ หมาะสมนั้นควรมีแสงผาน
เขาในโรงเรือนได มีชองเปด-ปด สําหรับ ถายเทอากาศ ผนังทํา
ดวยวัสดุที่เก็บรักษาความชื้นภายในโรงเรือนไดป ระมาณ 70-90
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เปอรเซ็นต หลังจากนั้นจึงทําการกระตุนการสรางดอกของเห็ด
โดยการใหน้ําในโรงเรือนและบริเวณถุงเชื้อเห็ดเพื่อปรับ ความชื้น
ภายในโรงเรือนใหได 70-90 เปอรเ ซ็นต แลวปรับ โรงเรือนใหมี
อุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส ประมาณ 4-5 วัน เมื่อสมบูรณ
จึงเก็ บ เกี่ย วผลผลิ ต ด วยมื อ หลั งจากนั้ นจึ งเก็บ สว นตางๆ ของ
ดอกเห็ดใหหลุดออกจากหนาถุงเห็ดจนหมด เพื่อปองกันการเนา
เสียจากเศษหรื อสวนของดอกเห็ดที่เ หลือ ติด อยู ซึ่งอาจใช ยาฆ า
เชื้อรา หรือใชน้ํา สมควันไมผสมน้ํา ฉีดพนบริเวณหน ากอนเชื้อ
เห็ดเพื่อฆาแมลงและเชื้อรา พรอมทําความสะอาดพื้นโรงเรือนซึ่ง
การดู แลรักษาโรงเรื อนจะชวยยืด อายุของการออกผลผลิ ต ของ
กอนเห็ดใหนานขึ้นกวาเดิม
2.2 Arduino
Arduino เปนบอรด ไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล AVR ที่มี
การพัฒนาแบบ Open Source คือมีการเปด เผยขอมูลทั้งดาน
Hardware และ Software ลักษณะดังรูป ที่ 3 ถูกออกแบบมา
ให ใ ช ง านได ง า ย ดั ง นั้ น จึ ง เหมาะสํ า หรั บ ผู เ ริ่ ม ต นศึ ก ษาทั้ ง นี้
ผูใชงานยังสามารถดัดแปลง เพิ่มเติม พัฒนาตอยอดทั้งตัวบอรด
หรือโปรแกรมตอได อีกดว ย ความงายของบอรด Arduino ใน
การตออุป กรณเสริมตางๆ เชน เซนเซอรในการวัดแสง เซนเซอร
วั ด ความชื้ น เซนเซอร วั ด ระยะ เป น ต น ผู ใ ช ง านสามารถต อ
อุปกรณไดทั้งประเภทแอนะล็อก (Analog) และดิจิทัล (Digital)
จากภายนอกแลวเชื่อมตอเขามาที่ขา I/O ของบอรด

นอกจากนี้ยังมีบอรดเสริม (Arduino Shield) ประเภทตางๆ
เช น Arduino XBee Shield, Arduino Music Shield,
Arduino Relay Shield, Arduino Wireless Shield, Arduino
GPRS Shield เปนตน โดยใชวางเสียบดานบนบอรด Arduino
แลวเขียนโปรแกรมพัฒนาตอไดเลย ตัวอยางของเซนเซอรและ
อุปกรณตอพวงอื่น ดังรูป ที่ 4
2.3 NB-IoT
NB-IoT ย อมาจาก Narrowband IoT (NB-IoT) เป น
มาตรฐานระบบโครงขายที่ใชพลังงานต่ํา (Low Power Wide
Area Network : LPWAN) ที่ถูกพัฒนามาเพื่อใหอุป กรณตาง ๆ
เช น อุป กรณ เซนเซอร สามารถเชื่ อมตอ เข าหากั นไดโ ดยผา น
โครงขายของสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่โดยใชพลังงานที่ต่ํา ซึ่งมี
ขอดีและใชงานไดดีกวาหากพื้นที่ใ ชงานไมมีสัญ ญาณ WiFi ให
เชื่ อมตอ จุ ดมุ งหมายของ NB-IoT คือ การที่อุ ป กรณป ระเภท
Low data rate ต องการใชเ ครือข ายเดี ยวกันกับ เครือขา ย
เซลลูลารได และจําเปนจะตองใชพ ลังงานนอยลักษณะของ NBIoT Shield ที่ใชรวมกับ Arduino ดังรูป ที่ 5

รูปที่ 5 AIS NB-IoT Shield

3. การออกแบบระบบควบคุมการเพาะเห็ด
รูปที่ 3 Arduino UNO R3

รูปที่ 4 เซนเซอรของ Arduino
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เริ่ม
กําหนดคา เริ่มตนให LCD
แสดงขอ ความบนหนาจอ LCD
อานคา และแสดงคา
ที่ไดทําการตั้งคา ไว
ตั้งคา พอรต ตางๆ

KeyPad

กด

Key= ‘A’

ใช

ตั้งคา ความชื้น

ไมใช

ไมกด
อานคา A/D จากเซนเซอร

Key= ‘B’

ใช

ตั้งคา อุณหภูมิ

ไมใช

คํา นวณหาคา อุณหภูม ิและความชื้น
หาคาเฉลี่ยของเซนเซอรท ั้ง 2 ตัว

รูปที่ 6 โครงสรางและการออกแบบระบบควบคุมการเพาะเห็ด

แสดงคาอุณหภูมิและความชื้น
บนหนาจอ
ความชื้น >Hmax

โครงสรางและอุป กรณสําหรับ การควบคุมการเพาะเห็ดดังรูป
ที่ 6 ประกอบดวย อุป กรณควบคุมคือ Arduino UNO R3 และ
เซนเซอรสําหรับการใชวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรือนที่
ออกแบบ และรวมไป ถึ ง ชุ ด จ า ยพ ลั ง งานไฟฟ า จากเซลล
แสงอาทิ ต ย ข นาด 40 วัต ต ที่ ต อ ใช ง านกั บ อุป กรณ แ ปลง
แรงดั น ไฟฟ า (Invertor) ขนาด 300 วัต ต โดยต อพ วงกั บ
แบตเตอรี่ 12 V สําหรับใชในโครงการดังรูป ที่ 7

ไมใช
ความชื้น <Hmin
ไมใช
อุณหภูมิ >Tmax
ไมใช
อุณหภูมิ <Tmin

ใช

ใช

ใช

ใช

พัด ลมทํางาน

ปมทํา งาน

ปมทํา งาน

ปมหยุดทํา งาน

ไมใช
อานสถานการณกดปุม Key

รูปที่ 8 ผังการทํางานของโรงเรือนควบคุมการเพาะเห็ด
ในส ว นการทํ า งานของโปรแกรมจะสามารถระบุ ค าของ
อุณ หภู มิแ ละความชื้น ที่ ตองการได โดยการสั่ งการผา นคี ยแพด
(Keypad) เมื่ออุณ หภูมิมากกวาค าที่ กํา หนด ป มน้ํ าจะทํา งาน
เพื่อลดคาอุณหภูมิลงและเมื่อลดลงถึงจุดที่กําหนดจะหยุด ทํางาน
ในสวนของความชื้น เมื่อสูงเกินกวาตั้งคาไว พัด ลมจะทํางานโดย
การดู ด อากาศจากภายนอกเข า มาและอี ก ด า นจะเป นพั ด ลม
สําหรับ การดูดอากาศออกไป ผังการทํางานของโปรแกรมดังรูป ที่
8 และตัวอยางของโปรแกรมและโรงเรือนที่ทําเสร็จสมบูรณดัง
รูปที่ 9 สําหรับการแสดงผลสภาพแวดลอมภายในโรงเรือน ผาน
AIS NB-IoT ไดใช AIS Magellan platform เปนสวนแสดงผล
โดยสามารถดูผลการทํางานไดผานแล็ปท็อปและสมารทโฟน

รูปที่ 7 การวางอุปกรณภายในโรงเรือนควบคุมการเพาะเห็ด
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ตารางที่ 1 การทดสอบการทํางานตามการตั้งคาอุณหภูมิ 25-30
องศาเซลเซียสและความชื้นที่กําหนด 70-90%
อุณหภูมิ ความชื้น (%)

สถานะ
ปมน้ํา
Relay
OFF
OFF

ผลการ
ทํางาน
ปกติ

27

90

29

90

OFF

OFF

ปกติ

30

89

OFF

OFF

ปกติ

32

85

ON

ON

ปกติ

35
80
ON
ON
ปกติ
จากตารางที่ 1 เป น ขั้ น ตอนการทดลองการทํ า งานตาม
เงื่อนไขอุณหภูมิและความชื้นพบวา อุป กรณทํางานตามเงื่อนไข
ที่ตั้งไว
รูปที่ 9 ตัวอยางโปรแกรมและอุปกรณจริงที่สมบูรณ

ตารางที่ 2 ตารางการเปรียบเทียบผลผลิต ของเห็ดนางฟาภูฐาน
ที่เพาะดวยระบบที่พัฒนากับ โรงเรือนทั่วไปภายในระยะเวลา 1
เดือน

4. ผลการวิจัย
ในการเก็บ ผลการทดลองผูวิจัยใชระยะเวลาทั้งหมด 45 วัน
โดยเริ่มวางกอนเห็ดจํานวน 100 กอน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562
และเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตแรกไดในวันที่ 9 เมษายน 2562 พบวา
ระบบทํ า งานไดอ ย า งถู กต อง สามารถดู ค า ของอุ ณ หภู มิ แ ละ
ความชื้นผานสมารทโฟนไดดังรูป ที่ 10 โดยเก็บ เห็ดไดจํานวน 6
รอบ/เดือน ซึ่ งเห็ดออกผลครบทั้ง 100 ก อน สามารถวางกอ น
เห็ดไดทั้งหมด 2 รุน ผลผลิตที่ใชระบบที่พัฒนามีขนาดความยาว
เฉลี่ยในรอบตัด 1 เดือน คือ 11.01 เซนติเ มตร ซึ่งไดสูงกวาคา
มาตรฐานในทองตลาดที่รับ ซื้อกันที่ 10 เซนติเมตร

การ
ระบบที่
ทั่วไป
เปรียบเทียบ
พัฒนา
ระยะเวลาที่เห็ด
4 วัน
5-7 วัน
สามารถเก็บ ขาย
จํ า นวน รอบ ที่ 6 รอบ/
4-5 รอบ/
เก็บผลผลิต
เดือน
เดือน
น้ํ า หนั ก เฉลี่ ย ที่ 2.5 กิโลกรัม
1.9
เก็บไดตอรอบ
กิโลกรัม
ราคาขาย
80 บาท/
80 บาท/
กิโลกรัม
กิโลกรัม
รายไดตอเดือน/ 2.5 กก.x80 1.9 กก.x80
ก อ นเห็ ด 100 บาท x 6
บาท x 5
กอน
รอบ
รอบ
= 1,200
= 760
บาท/เดือน บาท/เดือน

สวนตาง
2-3 วัน
1-2 รอบ
ประมาณ
600 กรัม
ราคาตาม
ทองตลาด
440 บาท

จากตารางที่ 2 พบว า ผลผลิ ต ของเห็ ด ที่ เ พาะในระบบที่
พัฒนา มีคุณภาพมากกวาเห็ดที่เพาะในโรงเรือนทั่วไป

รูปที่ 10 การแสดงผลคาอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรือน
ผานสมารทโฟนโดยใช AIS Magellan
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2562 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี และไดรับ
ความรวมมือจากนักศึกษาภาคพิเศษแขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟา
อุตสาหกรรมในการออกแบบ พัฒนา สรางและทดสอบงานวิจัย
จนสําเร็จดวยดี
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รูปที่ 11 ผลผลิตเห็ดนางฟาภูฐานที่ได

5. สรุปผล
ในการวิจัย “ระบบควบคุมการเจริญเติบ โตของเห็ดนางฟาภู
ฐานและ การป ร ะยุ ก ต ใ ช NB-IoT ในการต รวจสอ บ
สภาพแวดลอมภายในโรงเรือน” ที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น สามารถตั้ง
การทํางานของปมน้ําและพัดลมไดดวยการตั้งคาเงื่อนไขอุณหภูมิ
และความชื้นตามที่กําหนด ระบบสามารถทํางานไดถูกตองตาม
เงื่อนไขที่ตั้งไว เมื่อมีคาอุณหภูมิสูงกวา 30 องศาเซลเซียส ระบบ
จะสั่งการใหรดน้ําภายในโรงเพาะเห็ดใหอยูในชวง 25-30 องศา
เซลเซียส และความชื้นหากมากกวา 90% พัด ลมจะทําการดูด
อากาศเขามาใหอยูภายในชวง 70-90% และสามารถตรวจสอบ
สภาพของอุ ณ หภู มิและความชื้ น ภายในโรงเรือนได จ ากการใช
เทคโนโลยี IoT โดยใชง าน NB-IoT AIS ตรวจสอบผาน AIS
Magellan Dashboard ซึ่งสามารถแสดงผลไดทั้งในแล็ป ท็อป
และสมารทโฟน
ในดานของผลผลิตที่เก็บ เกี่ยวในรอบ 1 เดือน ในการวิจัยนี้
ไดมีการนําผลผลิตไปสอบถามจากเกษตรกรผูเพาะเห็ดนางฟาภู
ฐานในพื้นที่ทดลอง พบวาความยาวของเห็ ดมี คา เฉลี่ย 11.01
เซนติเมตร โดยใชระยะเวลาประมาณ 4 วันทําใหเกษตรกรไดผล
ผลิตที่มากกวาและสามารถเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกรได
ในส วนของป ญ หาและอุ ป สรรคพบว าระบบแสดงผลผ า น
NB-IoT ยั ง ไม ส ามารถสั่ ง การทํ า งานผ า น Dashboard
Magellan ไดจึงทํ าไดแคดูผลลัพ ธเ ทานั้นและขอ เสนอแนะใน
การทํ า วิ จั ย คื อ ระบบควบคุ ม อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ นที่ พั ฒ นา
สามารถนําไปใชในการเกษตรชนิดอื่นไดโดยตองตรวจสอบสภาพ
ของความตองการของพืชชนิดนั้นๆ และควรเพิ่มระบบการฉีดปุย
, ระบบแสงสวางเพื่อเพิ่มผลผลิตสําหรับพืชบางชนิด

6. กิตติกรรมประกาศ
ในการวิจัย “ระบบควบคุมการเจริญเติบ โตของเห็ดนางฟาภู
ฐานและ การป ระยุ ก ต ใ ช NB-IoT สํ า หรั บ ตรวจสอบ
สภาพแวดล อ มในโรงเรื อน” ที่ ผูวิ จั ย ได พั ฒ นาขึ้น ได รั บ ทุ น
สนับ สนุนงบประมาณงานวิจัยองคความรู ประจําปงบประมาณ
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ปริมาณสารพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคารบอน (PAHs) ที่ดูดซับบนฝุนละออง
ขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอน (PM2.5) ที่ผพู ักอาศัยในเขตเมืองชัน้ ในของกรุงเทพฯ ไดรบั
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาปริมาณสารพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคารบ อน (PAHs) ที่ดูดซับ บนฝุนละอองขนาดเล็ก
กวา 2.5 ไมครอน (PM2.5) ที่ผูพักอาศัยในเขตเมืองชั้นในของกรุงเทพฯ ไดรับ โดยทําการเก็บ ตัวอยางฝุนละอองขนาดเล็กกวา
2.5 ไมครอน (PM2.5) บริเวณ 5 ชุมชนในเขตปทุมวัน เปนเวลา 24 ชั่วโมง ในชวงฤดูรอน (เมษายน – พฤษภาคม 2556) และ
ฤดูฝน (กันยายน – ตุลาคม 2556) ทําการเก็บ ตัวอยางอากาศดวยเครื่องเก็บ ตัวอยางชนิด บุคคลที่ตอกับ Personal Modular
Impactor (PMI) ดวยอัต ราการไหลของอากาศเทากับ 3 ลิตรตอนาที และวิเคราะหสาร PAHs ในตัวอยางฝุนดวยเครื่อง
HPLC Fluorescence และ UV Detector ผลการศึกษาพบวา ความเขมขนของ PM2.5 ที่พ บภายในบานอยูในชวง 7.52 –
92.85 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ในขณะที่คาความเขมขนของ PM2.5 ที่ตรวจวัดภายนอกบานมีคาอยูในชวง 9.44 – 68.60
ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ปริมาณความเขมขนเฉลี่ยของสาร PAHs รวมใน PM2.5 (t-PAHs2.5) มีคาอยูในชวง 0.04 - 4.92
นาโนกรัมตอลูกบาศกเมตร โดยที่ป ริมาณ PM2.5 มีความสัมพันธกับ ปริมาณ t-PAHs2.5 อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ โดยมีคา r
เทากับ 0.660 ที่ระดับ ความเชื่อมั่น 95% (p<0.05)
คําสําคัญ : ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอน, พอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคารบ อน, เขตที่พักอาศัย

Abstract
This research studied Inhalation exposure of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) adsorbed
on particles smaller than 2.5 µm (PM2.5) of residents at five communities located in Pathumwan district,
Bangkok. Particulate matters were collected for 24 hours in dry season (April to May 2013) and wet
season (September to October 2013) by using a personal modular impactor (PMI) connected to personal
air pump with the flow rate of 3 L/min. PAHs adsorbed on particles were analyzed by HPLC with
fluorescence and UV detectors. The indoor concentrations of PM 2.5 ranged from 7.52 to 92.85 µg/m3.
Whereas, the outdoor concentrations of PM2.5 ranged from 9.44 to 68.60 µg/m3 . The indoor
concentrations of total PAHs adsorbed on PM2.5 (t-PAHs2.5) ranged from 0.04 to 4.92 ng/m3. The significant
correlation between PM2.5 concentrations and the concentrations of t-PAHs2.5 could be obtained with the
Pearson correlation (r) of 0.660 at 95% confidence (p<0.05).
Keywords : PM2.5, PAHs, Residents, Bangkok
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regards to PM2.5 air pollution. As a results, they are
likely exposure to PAHs in indoor environments such
as homes or workplaces as well.
However, the study of PAHs related to PM2.5 at
residential areas in Thailand are limited. This study
was then focused on investigation of the
concentrations of PAHs adsorbed on PM2.5 at
residential area in the inner city of Bangkok.

1. Introduction
Bangkok is the capital city of Thailand with high
density population. The city has a complex
environment including commercial, residential, and
some industrial areas. These cause the Bangkok
people face to air pollution problems particularly
exposure to fine particulate matter.
Fine particles smaller than 2.5 µm (PM2.5) is one of
air pollutants, not only for indoor, resulting from
cooking, smoking, and cleaning activities contribute
primarily to the indoor PM2.5, but also fuel
combustion processes in transportation and energy
production are the major sources of outdoor PM2.5
levels (Gertler et al., 2000). PM2.5 is of the greatest
health concern because they can be accumulated
more deeply in respiratory system than coarse
particles lead to cardiovascular and respiratory
disease including mortality (PCD, 2009).
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are the
major compounds of PM2.5. Thus, atmospheric
pollution of PAHs contained in PM2.5 is a serious
environment issue. Most of PAHs existing in the
environment are mainly emitted into air from many
natural sources and also anthropogenic sources, such
as cooking, heating, and smoking in household,
production processes in industry, and combustion
processes from motor vehicle exhaust.
PAHs are also classified as one of the most
hazardous air pollutants, causing serious health
problems. They are also known as carcinogen,
mutagen and toxic compounds not only for human
but also for animals and plants. (WHO, 2010).
The indoor and outdoor concentrations of PAHs in
3 residential buildings were estimated at urban area
of Guangzhou, China. The total PAHs concentrations
ranged from 14.18 to 77.89 ng/m3 and 15.83 to 84.83
ng/m3 in the indoor and outdoor samples,
respectively. High positive correlations between
indoor and outdoor concentrations of PM2.5 and PAHs,
which were due to the high efficiency of indoor
ventilation, indicated that concentrations of these
indoor air pollutants were dominated by outdoor
sources (Li et al., 2005).
The residents who spend most of their time
indoors, could be one of the high-risk groups with

2. Methods
2.1 Study areas
Five representative communities in the inner city
of Bangkok were chosen for this study to collect the
indoor and outdoor air sample - Salak Hin (SLH), Lang
Wat Pathumwanaram (LWP), Phatthana Bonkai (PBK),
Soi Pra Chen (SPC), and Chao Choocheep (CCC)
community. A total of 15 houses in 5 communities
(3 houses of each community) were selected on the
basis of their same patterns. One of three houses was
selected for both of indoor and outdoor sampling and
two others houses for only indoor sampling.
2.2 Air sampling technique
All PM2.5 samples were collected on 37 mm PTFE
filters which contained in personal modular impactor
(PMI) connected to personal air pump with the flow
rate of 3 L/min. The sampling was carried out in 2
seasons, dry season (April-May 2013) and wet season
(September-October 2013). The sampling at each
community was collected three times (Sunday,
Tuesday, and Friday) in a week. The indoor and
outdoor air samples of 24-h duration were collected
simultaneously from morning to morning (7 AM-7 AM).
For indoor air sampling, the equipment was placed
approximately 1.5-2 m height above the ground in the
main living area where the residents spent most of
their time. Whilst, the equipment for the outdoor
sampling was placed out of windows and attached to
the outside wall.
2.3 PAHs analytical technique
The concentrations and species of PAHs were
analyzed by High Performance Liquid Chromatography
(HPLC) with fluorescence and UV detector. The
standard solution was PAHs mix standard which
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composed of 16 species of PAHs. The calibration
curves of PAHs were established from 7
concentrations of 16-PAHs mix standard diluted in
acetronitrile (ACN) and then analyzed by using HPLC
in the optimum conditions. For the quality assurance
and the quality control of HPLC, the limits of
detection (LOD) and the limits of quantification (LOQ)
were implemented. In order to determine those
values, 0.05 ppm of PAHs mix standard was prepared
and analyzed for ten replicates by using HPLC.

3.1.2 Seasonal variation of PM concentration
Figure 2 showed the indoor and outdoor
concentrations of PM2.5 in summer and rainy season at
all study areas. The indoor PM2.5 concentrations
ranged from 7.52 to 66.22 µg/m3 in summer and from
18.26 to 92.86 µg/m3 in rainy season. While, the
outdoor PM2.5 concentrations in summer and rainy
season ranged from 9.44 to 52.84 µg/m3 and 16.42 to
68.60 µg/m3 respectively. The significant difference
could not be found between summer and rainy
season at all 5 communities (p>0.05), using compare
mean paired-sample T-Test, SPSS 20.0 for Window.

3. Results and Discussion
3.1 PM2.5 at five communities in the inner city of
Bangkok
3.1.1 Comparison of PM2.5 concentrations at five
communities
The 24-h average concentrations of PM2.5
measured at five communities, SLH, LWP, PBK, SPC,
and CCC are shown in Figure 1. In summer, the
average PM2.5 concentrations at SLH (39.46±14.44
µg/m3) was significantly higher than those at CCC
(35.54±7.87 µg/m3), PBK (33.80±17.85 µg/m3), LWP
(25.45±10.69 µg/m3), and SPC (16.39±6.27 µg/m3),
respectively (p<0.05). Whereas, the average PM2.5
concentrations in rainy season at PBK (56.28±23.36
µg/m3) was found the highest and followed by those
at CCC, SPC, SLH, and LWP as the value of
39.73±8.02 µg/m3, 36.16±11.28, 26.53±6.49, and
25.79±3.61 µg/m3, respectively.
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Figure 2 The indoor concentrations of PM2.5 (A) and
the outdoor concentrations of PM2.5 (B) in summer
and rainy season at 5 communities
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3.1.3 Indoor/outdoor ratios
The I/O ratios in summer and rainy season at all
five communities are shown in Figure 3. The average
I/O ratios of PM2.5 obtained from five communities in
summer and rainy season were 0.97±0.20 and
0.97±0.08, respectively. Most of the average I/O ratios
for PM2.5 were closed to 1 (0.76-1.09). Moreover, there
was a significant difference between indoor and

0
Summer

Rainy

Figure 1 The 24-h average concentrations of PM2.5 at
5 communities in summer and rainy season
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outdoor of PM2.5 concentrations at five communities
in indoors and outdoors (p<0.05). These results
indicated that the indoor concentrations of PM2.5 were
dominated from the outdoor sources which mainly
contributed from high traffic volume on the roads
nearby.
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Figure 5 The average concentrations of t-PAHs2.5 in
rainy season at 5 communities
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3.2.2 Seasonal variation of PAHs concentrations
Since the indoor concentrations of t-PAHs2.5 were
not strongly depend on seasonal variation, therefore
only those outdoor concentrations would be
considered for seasonal variation analysis. The
outdoor concentrations of t-PAHs2.5 in dry and wet
season were shown in Figure 6. The outdoor
concentrations
of
t-PAHs2.5 ranged from 0.09 to 2.10 ng/m3 in dry season
and from 0.59 to 4.22 ng/m3 in wet season.
Most of study areas found the outdoor
concentrations of t-PAHs2.5 in wet season higher than
those in dry season demonstrated that the outdoor
concentrations of t-PAHs2.5 were not depend on
seasonal variation due to the rainy did not occurs
normally when the sampling of PM was performed as
same as the results of PM2.5 outdoor concentrations.

Rainy

Figure 3 Indoor/outdoor ratios of PM2.5 in summer and
rainy season at 5 communities
3.2 PAHs adsorbed on PM2.5 at five communities in
the inner city of Bangkok
3.2.1 Comparison of PAHs concentrations at five
communities
Figure 4-5 presented the total concentration of 16
PAHs adsorbed on PM2.5 (t-PAHs2.5) measured at all
sampling points of five communities in dry and wet
season which H1, H2, H3 and out is house1, house2,
house3 and outdoor, respectively. The results
indicated that some study areas presented t-PAHs2.5
concentrations in similar trend among their sampling
points whereas, some study areas showed the
inconsistent of t-PAHs2.5 concentrations owing to the
specific sources of t-PAHs2.5 found at their sampling
points. However, the t-PAHs2.5 concentrations provided
the results as similar as the concentrations of PM2.5.
The concentrations
of
t-PAHs2.5 (ng/m3)

2.5
1.5
0.5

-0.5

SLH LWP PBK SPC CCC
H1

H2

H3

Figure 6 The outdoor concentrations of t-PAHs2.5 in
dry and wet season measured at 5 communities

Out

Figure 4 The average concentrations of t-PAHs2.5 in
summer at 5 communities
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air are considerably arisen from the outdoor air, while
the ratio greater than 1 indicated that indoor sources
make a significant contribution to outdoor air
concentrations (Ohura et al., 2004).
The concentrations of PM2.5 and t-PAHs2.5 from all
communities were significantly related at 95%
confidence with the r value of 0.660 (p-value = 0.000).
Most of study areas found the outdoor concentrations
of t-PAHs2.5 in wet season higher than those in dry
season, but the significant difference could not be
found between dry and wet season obtained from
outdoors at all 5 communities (p>0.05). These results
were considerable that seasonal variation was not the
key factor affecting to the outdoor concentrations of
t-PAHs2.5.
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3.2.3 Indoor/outdoor ratios
The I/O ratios of t-PAHs2.5 at all five communities
are shown in Figure 7. The I/O ratios of t-PAHs2.5
obtained from five communities were 0.29 – 2.43,
while the average I/O ratios for t-PAHs2.5 were 1.09.
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บทคัดยอ
การพั ฒนาประเทศให กาวไปสู Thailand 4.0 ได การให บ ริการด านโลจิส ติ กส นับ ว ามีบ ทบาทสํ าคั ญในการ
สนับสนุนการดําเนินงานทางดานการคาภายในประเทศและระหวางประเทศใหมีประสิทธิภาพ ที่ผานมาประเทศไทยไดมีการ
ดําเนินธุรกิจการใหบริการดานโลจิสติกสมาอยางตอเนื่อง แตเนื่องจากสถานการณการแขงขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงมาก
ขึ้น ทําใหธุรกิจการใหบริการดานโลจิสติกสไดรับความสนใจจากภาครัฐและภาคเอกชน ดังจะเห็นไดจากกําหนดยุทธศาสตรใน
การพัฒนาระบบโลจิสติกสของภาครัฐ เพื่อผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกสในภูมิภาค
อาเซียน ขณะที่ภาคเอกชนไดมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญดานโลจิสติกสมากขึ้น และไดมี
การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการจัดกิจกรรมการใหบริการดานโลจิสติกส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การใหบริการ ซึ่งประเทศไทยยังมีโอกาสที่จะพัฒนาการใหบริการดานโลจิสติกสใหสามารถแขงขันในระดับสากลได เนื่องจาก
ความไดเปรียบทางดานภูมิศาสตรและความพรอมของทรัพยากรบุ คคล ที่สําคัญตองมีการประสานความรวมมืออยางจริงจัง
ระหวางภาครัฐและภาคเอกชน
คําสําคัญ : ประเทศไทย 4.0 ผูใหบริการ โลจิสติกส

Abstract
The logistics service provider has played an important role in supporting the implementation of
domestic and international trade contributing to the National development of Thailand 4.0. In the past,
Thailand has continuously implemented logistics service providers, however the business competition is
now more intense. Consequently, the logistics service provider businesses get the attention of public and
private sectors. This can be seen in the strategic development of the government’s logistics sector to
drive Thailand as a hub of logistics’ link in the ASEAN region. At the same time, the private sector has
developed human resources to provide quality expertise in logistics. In addition, innovation and
technology are being used to organize logistics service provider’s activities to enhance the efficiency and
effectiveness of the services. Furthermore, Thailand also has the opportunity to develop logistic services
at an international level because of geographic advantages and key human resources. Most importantly,
the key factor is a serious collaboration between public and private sectors.
Keywords : Thailand 4.0, Service Provider, Logistics
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1. บทนํา

ผูประกอบการมีทางเลือกได 2 รูปแบบคือ 1) ผูประกอบการ
ดําเนิ นกิจกรรมโลจิสติกสภ ายในองคกรด วยตั วเอง (In-house
Logistics) และ 2) ผูประกอบการทําการวาจางใหองคกรอื่น
มาดําเนินกิจกรรมโลจิส ติ กส ให (Outsourcing) โดยทั้ งนี้ ผู 
ประกอบการสามารถที่ จะดํ าเนินกิ จกรรมโลจิ ส ติ กส เ องเพี ย ง
บ า ง ส วน ห รื อดํ า เ นิ น ก า ร ทั้ ง ห มด ก็ ไ ด [9] ใ นอ น า ค ต
ผู ป ระกอบการโดยเฉพาะธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดเล็ ก มี
แนวโนมจะใชบริการขององค กรอื่ นที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะ
มาช ว ยดํ า เนิ น การด า นโลจิ ส ติ ก ส เนื่ อ งจากต องมุ ง พั ฒ นา
กิจกรรมหลั กและสํ าคั ญของธุ รกิจเพื่ อเพิ่ มขี ดความสามารถใน
การแข ง ขั น และประหยั ด งบประมาณในการลงทุ น ซึ่ ง การ
ใหบริการดานโลจิสติกสในประเทศไทยที่ไดรับความสนใจทั้งจาก
ภาครั ฐ และภาคเอกชนมี ห ลายรู ป แบบ เช น การให บ ริ ก าร
ศูนยกลางกระจายสินคา การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อการขนส ง ธุ ร กิ จผู รั บ จั ด การขนส ง
สิ น ค า ธุ ร กิ จ ให บ ริ การแคร แ ละรถหั ว ลากตู สิ น ค าและธุ ร กิ จ
บริการโลจิสติกสตามสัญญา เปนตน [10]

เมื่อพิ จารณาวิ วัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจะ
เห็นวา ประเทศมีการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง โดยเริ่มจาก
Thailand 1.0 ซึ่งเนนทางดานเกษตรกรรม มาสู Thailand 2.0
ที่เนนทางดานอุตสาหกรรมเบา และพัฒนาตอเนื่องสู Thailand
3.0 ซึ่ ง เน น อุ ต สาหกรรมหนั ก ที่ มี ค วามซั บ ซ อ นมากขึ้ น ให
ความสํ าคั ญ กั บ การใช เ ทคโนโลยี จากต างประเทศเพื่ อพั ฒ นา
ธุรกิจและการสงออก โดยคาดหวังวา ประเทศไทยจะกาวเขาสู
ความเป นอุต สาหกรรมใหม (NICs; Newly Industrialized
Country) อยางเต็มรูปแบบ [1] ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวอัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยูที่รอยละ 3-4 [2] ซึ่งเปน
ภาวะของการติ ด อยู ใ นกั บ ดั ก ประเทศรายได ป านกลาง (a
middle-income trap) [3] ไมสามารถพัฒนาตอเนื่องไปเป น
ประเทศที่มีร ายไดสูง [4] นอกจากนี้ป ระเทศไทยยังตองเผชิ ญ
กับกับดักความเหลื่อมล้ํา (an inequality trap) [1] ที่มีความไม
เทาเทียมกันในเรื่องโอกาสและชองวางของรายไดระหวางคนจน
กับคนรวยที่กวางหางกันมาก [5] และกับดักความไมสมดุลของ
การพัฒนา (an imbalanced trap) [1] ซึ่งเปนความไมสมดุล
ระหว างการเติ บ โตของประเทศและการเสื่ อมถอยของสภาพ
สังคมและสิ่งแวดลอม [6] แตปญหาคือการผลิตโดยใชเครื่องจักร
หนักและแรงงานอยางเขมขน ยังไมเพียงพอที่จะทําใหประเทศ
หลุดพนจากรายไดปานกลาง จึงเกิดเปน Thailand 4.0 ที่เนน
การสรางมูลคาเพิ่ม เนนเทคโนโลยี และเนนการบริการ ซึ่งเปน
นโยบายพัฒ นาเศรษฐกิ จที่ ปรั บเปลี่ ยนโครงสร างการผลิต เน น
การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาและบริการ
ซึ่งเปนนโยบายเพื่อวางรากฐานในการพัฒนาประเทศระยะยาว
ซึ่ ง การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศที่ จ ะช ว ยให ก า วไปสู
Thailand 4.0 ได การใหบริการโลจิสติกสนับวามีบทบาทสําคัญ
ในการสนับสนุนการดําเนิ นงานทางด านการคาในประเทศและ
ระหวางประเทศใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีตนทุนการผลิต
การจั ด เก็ บ และขนส ง สิ น ค า ที่ ต่ํ า ที่ สุ ด ซึ่ ง ช ว ยเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแขงขันใหกับประเทศไทย [7,8]
เนื่ องจากการแขง ขันทางธุ ร กิจจะทวี ความรุ นแรงขึ้นในยุ ค
ประเทศไทย 4.0 ส ง ผลให ผู ป ระกอบการต อ งเร ง พั ฒ นา
ความสามารถหลั กของกิ จการ และหาพันธมิต รทางธุร กิ จเพื่ อ
สนับสนุนใหงานที่มีความสําคัญ นอยกวางานหลั กใหดําเนินการ
ไปอยางราบรื่น โดยที่องคกรสามารถคงความสมดุลของตนทุ น
และเวลาได ในการดําเนินกิจกรรมการใหบริการดานโลจิสติกส

2. ความหมายของผูใหบริการดานโลจิสติกส
น ั ก ว ิ ช า ก า ร ใ ห  ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ บ ท บ า ท ข อ ง ผู
ให บ ริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส ไ ว อ ย า งหลากหลาย แต ใ นบทความนี้
ผู เ ขี ย นจะกล า วถึ ง เฉพาะผู ใ ห บ ริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส ลํ า ดั บ ที่ 3
เนื่องจากเปนผูใหบ ริการดานโลจิสติกส ที่มีลักษณะหลากหลาย
และมี บ ทบาทสํ าคั ญ ในธุ ร กิ จของประเทศทั้ ง ในป จ จุ บั นและ
อนาคต ซึ่ ง มี นักวิ ช าการได ใ ห ค วามหมายไว อย างหลากหลาย
เชน Lambert, Stock, และ Ellram [11] ไดกลาวถึงบทบาท
และหน าที่ ของผู ให บริ การโลจิ สติ กส ลําดับ ที่ 3 ไว วา เปนกลุ ม
บุคคลหรือองคกรที่ สนั บสนุนและจั ดเตรี ยมความรู ทรั พยากร
หรื อสิ นทรัพ ย ให แก สมาชิ กในระบบห วงโซ อุป ทาน นอกจากนี้
Coyle, Bardi, และ Langley [12] ไดอธิบายวา ผูใ หบริการ
โลจิ ส ติกส ลํ าดั บ ที่ 3 หมายความถึ ง ผูใ ห บ ริการที่เ ป นผูดํ าเนิ น
กิจกรรมทางโลจิสติกสบางสวนหรือทั้งหมด แลวแตจะมีการตก
ลงทํ าสั ญ ญากั บ องค กรหรื อ หน วยงานผู วา จ า ง ตั วอย างการ
บริการกิ จกรรมโลจิสติ กส เช น การบริการด านการขนสง การ
จัด การคลัง สินคา การบริ การการดานการกระจายสินคา และ
การบริ ก ารด า นการเงิ น ฯลฯ นอกจากนี้ ผู ใ ห บ ริ ก ารด า น
โลจิ ส ติ ก ส ยั ง มี บ ริ ก ารที่ ค รอบคลุ ม ถึ ง การจั ด การและการหา
ทางออก เพื่อแกไขปญหาที่เกี่ยวของในหวงโซอุปทานอีกดวย
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เมื่อพิ จารณาตามความหมายที่ไ ดกลาวไปแลวนั้ น สามารถ
สรุปไดวา ผูใ หบริการด านโลจิสติ กส หมายถึง กลุม บุคคลหรื อ
ผู ป ระกอบการภายนอกที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงานโลจิ ส ติ ก ส
เฉพาะดานใดดานหนึ่ ง และมีค วามสามารถที่จะบริ หารจัดการ
งานโลจิ ส ติ ก ส ด านนั้ น ๆ ได ดี กว าองค กรที่ ป ระกอบธุ ร กิ จจะ
ดําเนินการดวยตัวเอง

ด า นกิ จ กร ร มโ ล จิ ส ติ ก ส เ ห ล า นี ้ อาจเ ป น การ
จั ด จ า ง บ ริ ก าร ที ่ แ ย กห รื อ ร วม ไป กั บ กิ จ กร ร ม
ส ว นอื ่ น ๆ และเป น การให บ ริ ก ารที่ เ ข า ถึ ง ได ง า ย
สงผลใหผูให บริการดานโลจิสติกสในกิ จกรรมพื้นฐาน
สามารถหาไดง าย และมั กจะเสนอค าบริ การที่ ไ ม สู ง
มากนัก [15, 16] ดังนั้น ผูใหบริการดานโลจิสติกสจึง
พยายามที่จะเสนอขายการดําเนินกิจกรรมเปนชุดใหญ
เพื่อใหคุมคาในการทํางาน [17] และสัญญาขอตกลง
จะเป นระยะสั้ น กึ่ งไม เปนทางการ และจะไมมี ภาระ
ผูกพันภายหลัง [18]
2. การใหบริการดานโลจิสติกสในกิจกรรมขั้นสูง หมายถึง
การที่ บุ ค คลภายนอกถู กจั ด จ างมาเพื่ อ ให ดํ า เนิ นทั้ ง
กิ จกร ร มแ ล ะ วา ง แ ผ น กล ยุ ท ธ ที่ เ กี่ ย วข อง กั บ
กระบวนการโลจิสติกส ตัวอยางของกิจกรรมในสวนนี้
ได แ ก การจั ด ซื้ อและการประมวลผลคํ า สั่ ง ซื้ อ ซึ่ ง
จะต องมีการออกแบบ รวบรวม และประมวลผลใน
ระบบการจัดการโลจิสติกส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานในหวงโซอุปทาน [15, 18] ดังนั้นการใหบริการ
ด านโลจิ ส ติ กส ใ นกิ จกรรมขั้ น สู ง จึ ง มี ค วามยากและ
ซั บ ซ อ นมากกว า การให บ ริ ก ารด า นโลจิ ส ติ ก ส ใ น
กิจกรรมพื้นฐานมาก และยังเปนการบริการที่ตองการ
ผูที่มีความเชี่ ยวชาญ ทักษะ ประสบการณที่ ค อนขาง
สูง [15, 16] เพราะสวนใหญเปนกิจกรรมที่ตองการ
การบูรณาการและใชความสามารถของผูใหบริการเปน
สําคัญ [18] เนื่องจากมีความซับซอนของกิจกรรมจึ ง
ทํ า ใ ห ก าร ป ระ เ มิ น ส มร ร ถนะ ข อง ผู  ใ ห บ ริ ก าร
ด า นโลจิ ส ติ ก ส ใ นกิ จ กรรมขั ้ น สู ง นั ้ น เป น ไปด ว ย
ความยากลํ า บาก ดั ง นั้ น จึ ง ไม ใ ช เ รื่ อ งแปลกที่ ผู
ให บ ริ ก ารด า นโลจิ ส ติ ก ส ใ นส ว นนี้ มี น อ ยและราคา
คาบริการสูง เมื่อเทียบกับผูใหบริการดานโลจิสติกสใน
กิจกรรมพื้นฐาน [18, 19]
3.2 ขอบขายการใหบริ การของผูให บริการดานโลจิสติกสใ น
ประเทศไทย
บทบาทของโลจิสติกสในประเทศไทยมีมากขึ้นเรื่อย ๆ สงผล
ใหเกิ ดการตื่นตั วขององค กรทั้ง ทางภาครั ฐและภาคเอกชนเพื่ อ
เตรียมเขาสูยุคประเทศไทย 4.0 ในสวนของรัฐบาลมุงเนนในเรื่อง
ของการพั ฒ นาระบบโครงสร างพื้ น ฐาน เช น รางรถไฟ ถนน
ทาเรือ ศูนยกระจายสินคา และคลังสินคา เปนตน โดยมีการทํา

3. ประเภทและขอบเขตการใหบริการของผูใหบริการ
ดานโลจิสติกสในประเทศไทย
3.1 ประเภทการใหบริ ก ารของผูใ หบริการดานโลจิสติกสใ น
ประเทศไทย
เนื่ องจากธุ รกิ จให บริ การทางดานโลจิส ติ กส มี เพิ่ มขึ้ นอย าง
ต อ เนื่ อ ง จึ ง มี นัก วิ ช าการหลายท านให ค วามสนใจในการจั ด
หมวดหมูประเภทของการใหบริการดานโลจิสติกส ตามเกณฑที่
แตกตางกันดังนี้
1. การจําแนกประเภทตามการใหบริการ สามารถแบงได
เป น 4 ประเภท คือ บริ การใหมที่ พั ฒนาขึ้ น บริการ
แบบเดิ ม ที่ มี อ ยู แ ล ว กิ จ กรรมการวางแผน และ
กิจกรรมการควบคุ มที่ อยูใ นหลั กการของการจั ดการ
การปฏิบัติการ [13]
2. การจําแนกประเภทตามความตองการของผูใชบริการ
ด านโลจิ ส ติ กส สามารถแบ ง ได เ ป น 3 ประเภท คื อ
การบริการโลจิสติกสพนื้ ฐาน การบริการโลจิสติกสตาม
ความตองการเฉพาะ และการบริการโลจิสติกสขั้นสู ง
[14]
3. การจํ า แนกประเภทตามวิ ธี ก ารดํ า เนิ น กิ จ กรรม
สามารถแบ งไดเ ปน 2 ประเภท คื อ การให บ ริ ก าร
ด า น โ ล จิ ส ติ ก ส พื ้ น ฐ า น แ ล ะ ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร
ด า นโลจิ ส ติ ก ส ขั้ น สู ง [15]
จากประเภทของการใหบริการดานโลจิสติกสดังกลาว ผูเขียน
ได นํามาสัง เคราะห เ พื่อจั ดประเภทให เหมาะสมกั บ บริ บ ทของ
ประเทศไทย โดยแบงออกไดเปน 2 ประเภท ดังนี้
1. การให บ ริ ก ารด า นโลจิ ส ติ ก ส ใ นกิ จ กรรมพื้ น ฐาน
หมายถึ ง การที่ บุ ค คลภายนอกถู กจั ด จ างมาเพื่ อให
ดํ า เนิ น กิ จ กรรมโลจิ ส ติ ก ส ห ลั ก และเป น กิ จ กรรม
พื้นฐานโดยทั่วไปขององคกร เชน กิจกรรมการขนส ง
และกิจกรรมคลังสินคา เปนตน [13, 15] การบริการ
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โครงการความรวมมือกับตางประเทศ รวมไปถึงการรางกฎหมาย
ที่เกี่ยวของตาง ๆ [20] ในขณะที่ภาคเอกชนประกอบธุรกิจเปนผู
ใหบริการดานโลจิสติกสมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานในการบริหารจัดการดานโลจิสติกส [21] และการนํา
น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ม า พั ฒ น า กิ จ ก ร ร ม ก า ร
ให บ ริ ก ารด า นโลจิสติกส ซึ่งการมีสวนรวมของทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนนี้ ถือเปนกลไกที่สําคัญตอการขับเคลื่อนการพัฒนา
ระบบโลจิสติกสของไทย [22] ขอบเขตการใหบริการของธุรกิจผู
ให บ ริ การด านโลจิ ส ติ กส ข องประเทศไทย อาจใช ฐ านคิ ด จาก
นักวิชาการดานโลจิส ติกสของตางประเทศ โดยแบงออกเปน 4
กลุม [23] ไดแก
1. กา ร ข น ส ง แ ล ะ ก า ร จั ด ส ง สิ น ค า เ ป น กา ร จั ด
ให บ ริ ก าร โ ล จิส ติ กส ที่ค รอบคลุ ม และเกี่ ย วข องกั บ
การให บ ริ ก ารด า นการขนส ง สิ น ค า ทั้ ง ภายในและ
ระหวางประเทศ ซึ่งผูใหบริการโลจิสติกสจะมีรูปแบบ
การขนสงสินคา ทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ํา และทาง
อากาศ [24]
2. การบริ ห ารคลั ง สิ นค าและสิ นค าคงคลั ง เป นการจั ด
ใหบริการที่ดูแลเรื่องคลังสินคา สินคาคงคลัง และการ
กระจายสินคา [25]
3. การใหบริ การงานโลจิสติกสที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่ ง เป นการจั ด ให บริ การงานที่ ส นั บ สนุ น
การดํ า เนิ น กิ จ กรรมโลจิ ส ติ ก ส ภ ายในองค ก รให มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น [26]
4. การให บ ริ ก ารด า นอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การเพิ่ ม
มูล ค าเพิ่ ม ดานการบริการ เช น การส ง คืนผลิต ภั ณฑ
การประกอบผลิตภัณฑ การติดสลาก งานบรรจุภัณฑ
และงานเอกสารดานพิธีการศุลกากร [24]
จากขอบข า ยการให บ ริ ก ารด า นโลจิ ส ติ ก ส ข องธุ ร กิ จ ใน
ประเทศไทยทั้ง 4 ดานดังกลาว กองส งเสริ มและพัฒนาธุรกิ จ
[27] ได ส รุ ปจํ านวนของธุ ร กิ จการใหบ ริ การด านโลจิ สติ กส ไ ว
สอดคลองกันวามีจํานวนทั้งสิ้น 24,852 ราย แบงเปน การขนสง
ทางบกและระบบท อลํ า เลี ย ง 17,788 ราย (คิ ด เป นร อยละ
71.58) ตั วแทนออกของ 3,571 ราย (คิ ดเปนร อยละ 14.37)
การบริห ารจัดการเกี่ย วกั บสินคา 1,116 ราย (คิด เป นรอยละ
4.49) คลังสินคา 776 ราย (คิดเปนรอยละ 3.12) การขนสงทาง
น้ํา 655 ราย (คิดเปนรอยละ 2.64) การขนถายสินคา 640 ราย
(คิดเป น ร อ ยละ 2.58) การขนส ง ทางอากาศ 186 ราย

(คิ ด เ ป น ร อ ย ละ 0.75) ตัวแทนผู รั บจั ดการขนส งสิ นค าและ
อื่นๆ 120 ราย (คิดเปนรอยละ 0.47) ซึ่งในยุคประเทศไทย 4.0
ขอบขายการใหบริการจะมีการขยายมากขึ้นตามความตองการ
และลักษณะเฉพาะของธุรกิจผูใชบริการ ที่สําคัญการใหบริการที่
มีลักษณะเฉพาะตามความตองการจําเป นของแต ละธุ รกิจจะมี
มากขึ้นดวยเชนกัน
4. ขอจํากัดของผูใหบริการดานโลจิสติกสในประเทศ

ไทย
จากการที่ผูเขียนศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัย และบทความ
ตาง ๆ สามารถสรุ ป ขอจํากัด ของผู ให บริ การดานโลจิ สติ กส ใ น
ประเทศไทยได ดังนี้
4.1 ผูใหบริการดานโลจิสติกสสวนใหญใหบริการในกิจกรรม
พื้นฐานอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น
เนื่องจากผูใหบริการดานโลจิสติกสในประเทศไทยสวนใหญ
เปนธุรกิจขนาดเล็ก และเปนการใหบริการดานการขนสงสินคา
เพียงอยางเดียว ซึ่งณัชพล จรูญพิพัฒนกุล [28] ไดสรุปสัดสวน
ของผูใหบริการดานโลจิส ติกสในประเทศไทย ในป พ.ศ. 2560
โ ด ย จํ า แ น ก ต า ม ข น า ด ข อ ง กิ จ ก า ร ไ ว ด ั ง นี ้ ธุ ร กิ จ ผู
ให บ ริ ก ารด า นโลจิสติกสขนาดใหญ คิดเปนรอยละ 2.8 ธุรกิจ
ผูใหบริการดานโลจิสติกสขนาดกลาง คิดเปนรอยละ 5.1 ในขณะ
ที่ธุรกิจผูใหบริการดานโลจิสติกสขนาดเล็กมีสัดสวนใหญที่สุด คิด
เป นร อยละ 92.1 ซึ่ ง สอดคล องกั บ ทวี ศั กดิ์ เทพพิ ทั กษ และ
จักรกฤษณ ดวงพั ส ตรา [10] ที่กล าวว า ผูใ ห บริ การโลจิ สติ กส
สวนใหญ ข องไทยมากกว าร อยละ 78-85 เป นผู ป ระกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ที่ยังขาดความรูความเขาใจ
เกี่ ย วกั บ การจั ด การโลจิ ส ติ ก ส แ ละการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ใ น
ยุ ค โลกาภิ วัตน
4.2 ผูใหบริก ารดานโลจิสติกสข าดทักษะในการพั ฒนาเรื่อ ง
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
จากการศึกษาพบวาผูใหบริการจากตางชาติมีความไดเปรียบ
ในเรื่ อ งเทคโนโลยี ขั้ น สู ง ที่ นํ า มาประยุ ก ต ใ ช ใ นการดํ า เนิ น
กิจกรรมโลจิส ติกส ซึ่ งส งผลตอคานิยมของผูใ ชบ ริการที่ เชื่ อว า
บริษัทตางชาติมีความนาเชื่อถือมากกวาผูใหบริการคนไทย [10]
นอกจากนี้ ยั ง พบว าภาคอุ ต สาหกรรมในประเทศไทยนิ ย มใช
บริการดานโลจิสติกสกับผูใหบริการของตางชาติมากกวา แมวา
บริ ษั ท ต า งชาติ จ ะไม ไ ด ดํ าเนิ นกิ จกรรมโลจิ ส ติ ก ส ที่ ถู กว า จ า ง
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ทั้ง หมด แต จะมี การจางบริ ษัทคนไทยเป นผู รั บจ างช วง (Subcontract) ซึ่งสงผลใหผูรับบริการตองรับภาระคาใชจายเพิ่มขึ้น
โดยไม จํ า เป น [28] ในส ว นของธุ ร กิ จ ผู ใ ห บ ริ ก ารซอฟต แ วร
สําหรั บกิ จกรรมโลจิ สติ กส ของไทย พบว า ผูป ระกอบการส วน
ใหญนําเขาเทคโนโลยีดานซอฟตแวรสําเร็จรูปจํานวนมาก จึงทํา
ให เ กิ ดการผูกขาดทางด านการตลาดและเทคโนโลยี ถึง แม วา
ผูประกอบการไทยมีศักยภาพในการพัฒนาโปรแกรมสําหรับการ
ดําเนินกิจกรรมโลจิสติกสก็ตาม นอกจากนี้ ชนิภรณ เอี่ยมสกุล
รั ต น [29] ได ศึ กษาเรื่ อ งความสามารถในการทํ างานด านโลจิ
สติกส โดยการเปรียบเทีย บความแตกตางในการใชบ ริการของ
ลูกค าไทยและต างชาติที่ มี ตอบริ ษัท ผู ให บ ริการด านโลจิส ติ กส
ต างชาติ พบว า เทคโนโลยี ที่ ผู ใ ห บ ริ การด านโลจิ ส ติ ก ส นํ ามา
ประยุกตใช สงผลตอการตัดสินใจใชบริการของผูบริโภค โดยการ
ที่เทคโนโลยีพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จะสามารถทําใหผูใชบริการมี
ทางเลื อ กในการใช บ ริ ก ารเพิ่ ม มากขึ้ น สอดคล อ งกั บ ที่
Lerksirinukul [30] พบวา ผูใ หบริ การดานโลจิสติ กส ของไทย
สวนใหญเปนธุร กิจขนาดเล็ก และยังขาดขีดความสามารถที่จะ
แขงขันกับบริ ษัทตางชาติใ นเรื่องเทคโนโลยี ซึ่งที่ผ านมาไดเกิ ด
วิ กฤติ เ ศรษฐกิ จ โลกส ง ผลให บ ริ ษัท ผู ใ ห บ ริ การด านโลจิ ส ติ ก ส
ขนาดเล็ ก หลายแห ง ป ด ตั ว ไปเป น จํ า นวนมาก หรื อ ไม ก็ ถู ก
ชาวตางชาติซื้อกิจการไป

กิจกรรมบริการด านโลจิส ติกส บางประเภทตองใช เงินลงทุ นสู ง
เช น การบริการขนสง ทางเรือ ซึ่ งราคาเรือไม วาจะเป นการต อ
ใหม หรื อซื้ อต อจากตางประเทศ มี ราคาที่คอนข างสูง มาก โดย
แหลงกูยืมเงินจากสถาบันการเงินของไทยในปจจุบันมีนอย อัตรา
ดอกเบี้ยสูง และยังมีความเขาใจในธุรกิจใหบริการดานโลจิสติกส
ค อ นข า ง น อ ย มาก ยากต อ การ อนุ ม ั ติ เ งิ น กู ผู  ใ ห บ ริ ก า ร
ด า นโลจิ สติกสของไทย [32]
5. ขอคิดเห็นสําหรับธุรกิจใหบริการดานโลจิสติกสใน

ยุคประเทศไทย 4.0
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด จากเอกสาร ตํ า รา งานวิ จั ย และ
บทความ ผู เ ขี ย นมี ข อคิ ด เห็ น และข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ แนว
ทางการพัฒนาผูใหบริการดานโลจิสติกสในยุคประเทศไทย 4.0
ดังนี้
5.1 ผูประกอบการทางดานการใหบริการโลจิสติกสขนาดกลาง
และขนาดเล็กที่เขามาแขงขันในตลาดมีแนวโนมสูงขึ้น
เนื่องจากแรงผลักดั นของนโยบายสงเสริมโครงการระเบีย ง
เศรษฐกิ จพิ เ ศษภาคตะวั น ออก และการพั ฒ นาพื้ นที่ ร ะเบี ย ง
เศรษฐกิจภาคใตอยางยั่งยื นของรัฐ บาลไทย รวมถึง การพัฒนา
โครงสรางพื้ นฐาน เชน ระบบรถไฟ ถนน ทาเรือ ศูนยกระจาย
สิ นค า และคลั ง สิ นค า ที่ ร ะบุ อยู ใ นแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและ
สังคมแห งชาติฉบั บที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) สงผลใหธุรกิ จ
การให บ ริ ก ารด า นโลจิ ส ติ ก ส ไ ด รั บ ความสนใจมากขึ้ น จาก
ผูป ระกอบการภายในประเทศและนักลงทุ นชาวต างชาติ จาก
ขอมูลของกองสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ [27] ที่สรุปจํานวนธุรกิจ
ผูใ หบ ริการดานโลจิ สติ กส รวมทั้ งสิ้ น 24,852 ราย มีบ ริษัทนิ ติ
บุ ค คลในเขตระเบี ย งเศรษฐกิ จพิ เ ศษภาคตะวั นออก จํ านวน
5,015 ราย ซึ่ ง คิ ด เป น ร อ ยละ 20.18 จากจํ า นวนธุ ร กิ จ
ใหบริการโลจิสติกสทั่วประเทศ สามารถแบงเปน จังหวัดชลบุรี
3,560 ราย จังหวัดระยอง 933 ราย และ ฉะเชิงเทรา 522 ราย
จะเห็นไดวาผูใหบริการดานโลจิสติกสยังสามารถขยายจํานวนได
อีก เมื่อเทียบกับจํานวนธุรกิจขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาด
เล็กที่เกิดขึ้นใหมอยางตอเนื่อง ที่สําคัญผูใหบริการดานโลจิสติกส
ตองพั ฒ นาตนเองใหมี ทักษะความสามารถในการให บริ การได
หลากหลายลักษณะตามความตองการของผูใชบริการทั้งบริการ
ขั้นพื้นฐาน บริการระดับสู ง และบริการที่มี ลักษณะเฉพาะตาม
ความต องการจําเปนของแต ล ะธุ ร กิจ รวมทั้ ง กระจายธุ ร กิจให

4.3 ผูใหบริการดานโลจิสติกสขาดความรูดานการบูรณาการ
ในเชิงซัพพลายเชน
เมื่อศึกษาสถานะและขีดความสามารถของผูใหบริการดานโล
จิสติกสของไทย พบวา ยังขาดการบูรณาการในเชิงซัพพลายเชน
และให มีการรวมตัวกั นระหว างภาคธุรกิจที่ เกี่ยวเนื่อง เพื่อเป น
การเพิ่มการใหบริการแบบครบวงจร ทั้งนี้เกิดจากผูประกอบการ
ไทยไมมีพันธมิตรหรือการรวมกลุมกันทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกั บ
การดําเนินกิจกรรมในกลุมซัพพลายเชน ไมวาจะเปนธุรกิจการ
ขนส ง ตั วแทนออกของ หรื อคลั ง สิ นค า ซึ่ ง ส ง ผลให ธุร กิ จการ
บริการดานโลจิสติกสของไทยเสียเปรียบผูประกอบการตางชาติที่
มีการบริการและเครือขายที่ครบวงจร [10]
4.4 ผูใหบริการดานโลจิสติกสขาดความพรอมทางดานเงินทุน
ผู ป ระกอบการไทยประสบป ญ หาการขาดการเข าถึ ง ด า น
การเงิ น สํ า หรั บ การพั ฒ นาธุ ร กิ จ อาจทํ า ให ก ารดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
ประสบป ญ หาเรื่ องเงิ นทุ นหมุ นเวี ย น [31] อี กทั้ ง การดํ าเนิ น
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4.0 [33] ซึ่ ง การเปลี่ ย นแปลงตลาดการซื้ อขายออนไลน นี้ย อม
สงผลต อบริการการขนสง ดวยเชนเดีย วกัน เนื่องจากทําใหการ
ไหลของสิ น ค าจากที่ ห นึ่ ง ไปยั ง อี กที่ ห นึ่ ง ได อย างรวดเร็ ว ผ า น
ระบบการสั่ ง ซื้ อ ออนไลน แ ละบริ ก ารขนส ง แบบเร ง ด ว น
(Express) ในขณะที่มู ล คาในธุ รกิ จขนส งหรือโลจิ ส ติกส นั้น มี
มูลคามากกวา 200,000 ลานบาท และมี อัตราเติบ โตตอปรอย
ละ 15-20 [34] ซึ่ ง เป นโอกาสที่ ธุร กิ จ นี้ จ ะนํ านวั ต กรรมและ
เทคโนโลยีมาประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการบริการดานโลจิ
สติ กส เพื่ อตอบสนองความตองการของผู รั บบริ การ และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการใหบริ การไดอยางรวดเร็วและมีคุณภาพใน
ยุคดิจิทัล

5.2 ผู ป ระกอบการทางด านการให บ ริ การโลจิ ส ติ ก ส มี ก าร
จัดการธุรกิจอยางมีระบบและมีมาตรฐานมากขึ้น
ดวยความรวมมื อกั นระหว างภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ ไ ด
รวมกันสง เสริม ผูป ระกอบธุ รกิ จใหมี ความเข มแข็ง ขึ้น โดยการ
พัฒนาองคความรูที่จําเปนตอการประกอบธุรกิ จ และยกระดั บ
การบริ การให ส ามารถแข ง ขั นได ใ นระดั บ สากล จากสถิ ติ ข อง
กระทรวงพาณิชยพบวามีการส งเสริมและผลักดันใหผูประกอบ
ธุร กิ จให บ ริ การโลจิ ส ติ กส พั ฒ นาตนเองและระบบการบริ ห าร
จัดการธุรกิจจนไดรับเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ISO 9001
จํานวนกวา 500 ราย แบ งเปนธุร กิจขนส งสิ นค าและบริ การที่
เกี่ ย วเนื่ อง ร อยละ 67 บริ การรั บ จั ด การขนส ง สิ นค าระหว าง
ประเทศ ร อยละ 13 ตั วแทนออกของรั บ อนุ ญาต ร อยละ 11
คลังสินคา รอยละ 5 และบริการโลจิสติกสครบวงจร รอยละ 4
[27] โ ด ย มาต ร ฐ านที่ ได รั บ นี้ เ ป น การ แ ส ด ง ถึ ง ค วาม มี
ประสิทธิ ภาพในการบริ หารจัด การ การบริการลูกค า และการ
สร างและเชื่ อมโยงเครื อข ายพันธมิ ต ร ซึ่ ง ธุ ร กิ จการให บ ริ การ
ดานโลจิสติกสที่ยังไมไดรับการรับรองมาตรฐานมีอีกจํานวนมาก
ที่ส ามารถพั ฒ นาตนเองให ไ ด รั บ การรั บ รองมาตรฐาน เพื่ อให
ผูรั บบริการเกิด ความเชื่ อมั่นในคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพของ
การให บ ริ ก าร ลดต น ทุ นการดํ า เนิ นกิ จ กรรมโลจิ ส ติ ก ส ข อง
ประเทศ และยกระดับ การบริ การให ส ามารถแข ง ขันในระดั บ
สากลได

5.4 ธุรกิจใหบริการดานการขนสงระหวางประเทศมีอัตราการ
เจริญเติบโตสูงขึ้น
ในช ว งที่ ผ า นมาธุ ร กิ จ ให บ ริ ก ารด า นการขนส ง ระหว า ง
ประเทศไดรั บแรงสนับ สนุนจากการขยายตัวของเศรษฐกิจทั้ ง
ภายในประเทศและประเทศคูคาที่มีแ นวโนม ในการฟ นตัวจาก
ภาวะเศรษฐกิจโลกในป พ.ศ. 2552 ขอมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย [35] พบวาอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ
ดานการขนสงมีอัตราการเจริญเติ บโตของรายไดเ ฉลี่ยในชวงป
พ.ศ. 2554-2558 เติบโตประมาณรอยละ 7 และอุตสาหกรรม
ธุ ร กิ จ บริ ก ารด า นการขนส ง ยั ง คงมี แ นวโน ม ที่ เ ติ บ โตสู ง ขึ้ น
สืบเนื่องจากการสนั บสนุ นของรั ฐบาลในแผนแม บทการพั ฒนา
ระบบโลจิสติกสอุตสาหกรรมใหเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมขนสง
หรือ “Logistics Hub” [28] ซึ่งจะเปนปจจัยในการสนับสนุ น
จากการเชื่ อมโยงเครื อข ายระหว างประเทศและเศรษฐกิ จใน
ภูมิภาค รวมถึงการพัฒนาของโครงสรางพื้นฐานของประเทศโดย
ภาค รั ฐ ในพื ้ น ที ่ ต า ง ๆ ข อง ภู มิ ภ าค แล ะ การเ ป ด เ ส รี
ธุ ร กิ จ โ ล จิ ส ติ กส ภ ายใต ขอตกลง AEC ที่ อนุ ญาตให ต างชาติ
สามารถถื อครองหุ นได จากไม เกิ น ร อยละ 49 เป นร อยละ 70
[36] ส ง ผลให บ ริ ษัท ต า งชาติ ที่ เ ดิ ม ให บ ริ ก ารเดิ น เรื อหรื อการ
ขนส ง ทางอากาศเพี ย งอย า งเดี ย ว ขยายกิ จ การเข า มาตั้ ง
สํานักงานรับบริการธุรกิจลูกคาในไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสงผลให
ธุรกิจการใหบริการดานโลจิสติกสของไทยเกิดความตระหนักถึง
ความสําคัญและความจําเปน ที่ตองพัฒนาตัวเองเพื่อใหสามารถ
แขงขันทางดานธุรกิจกับตางชาติได

5.3 ธุรกิจใหบริการดานโลจิสติกสในประเทศไทยเปลี่ยนแปลง
เขาสูยุคดิจิทัล
เห็นไดจากธุรกิจ E-Commerce ที่มีบทบาทมากขึ้น ซึ่งการ
เติ บ โตของตลาด E-Commerce เป นไปอย างต อเนื่ องและ
นาสนใจ โดยพบวาในป พ.ศ. 2561 มีมูลคาการซื้อขายออนไลน
อยู ที่ 3.05 ล า นล า นบาท ซึ่ ง เป น ตั ว เลขที่ เ ติ บ โตขึ้ น และมี
มู ล ค า เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 9-10 เมื่ อ เที ย บกั บ ป พ.ศ. 2560
นอกจากนี้ สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการ
มหาชน) คาดการณวาการซื้อขายออนไลนมีโอกาสเติบโตขึ้นอีก
มาก โดยตลาด E-Commerce ไทยนาจะเติบโตขึ้นเฉลี่ยรอยละ
22 ในป พ.ศ. 2565 ซึ่งทั้งหมดนี้เปนผลมาจากพฤติกรรมการใช
ชีวิตที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปจากอดีต โดยสิ้ นเชิ งของสั งคมไทยในยุ ค
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6. บทสรุป
การใหบริการดานโลจิสติกสเปนธุรกิจที่สําคัญในยุคประเทศไทย 4.0
ที่ จะช ว ยเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น โดยภาคธุ ร กิ จ
มอบหมายหรือเลือกใชบริการงานดานโลจิสติกสที่ตนเองมีความ
เชี่ ย วชาญน อ ยกว า หรื อ งานที่ มี ต น ทุ น สู ง ไปให ผู ใ ห บ ริ ก าร
ภายนอกซึ่งมีตนทุนในการดําเนินงานต่ํากวา แตมีประสิทธิภาพ
ที่ ดี กว าที่ จ ะดํ า เนิ น การด วยตั วเอง ซึ่ ง การให บ ริ การด า นโลจิ
สติกสในประเทศไทยได รับความสนใจจากผูประกอบการ และ
ได รั บ การส ง เสริ ม และพั ฒ นาจากภาครั ฐ มาอยางต อเนื่ อง จน
สามารถพัฒนาธุรกิจมาไดจนอยูในอันดับตน ๆ ของกลุมประเทศ
ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น อย างไรก็ ต าม ธุ ร กิ จด า นนี้ ยั ง มี
ศักยภาพที่จะพั ฒ นาให เติ บโตได อีก ดั งจะเห็นไดจากนโยบาย
ข อง รั ฐ บ าล ที ่ ม ี ก าร กํ า ห น ด ยุ ท ธศ าส ต ร ใ นกา ร พั ฒ น า
ระบบโลจิ ส ติ ก ส เพื่อผลั กดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางใน
การเชื่อมโยงระบบโลจิสติกสในภูมิภาคอาเซียน ดวยสภาพทาง
ภูมิศาสตรที่ไดเปรียบโดยเปนศูนยกลางของภูมิภาค รวมถึงการมี
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุ ณภาพและความเชี่ย วชาญดานโลจิสติกส
เปนจํานวนมาก ประกอบกับความเจริญกาวหนาของนวัตกรรม
และเทคโนโลยีในยุ คดิจิทัล ที่เอื้อต อการพัฒนาสมรรถนะของผู
ใหบริการดานโลจิสติ กส ตลอดจนการนํามาใชเปนเครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการใหบริการดานโลจิสติกสไดอยางรวดเร็วและ
มีคุณภาพ ที่สําคัญผูประกอบธุรกิจดานการใหบริการโลจิสติกส
ตองสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาธุรกิจใหสามารถแขงขันไดใน
ระดับ สากล โดยภาครัฐและภาคเอกชนร วมมือกันอยางจริงจั ง
เพื่อนําพาประเทศสูการเปนศูนยกลางโลจิสติกสของภูมิภาค
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