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บทคัดย่อ 
 บทความนี้เป็นการน าเสนอ กระบวนการลดการสะสมของผลึกก ามะถัน อันเป็นหนึ่งในสาเหตุการ 
เสื่อมสภาพในแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด โดยการสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ส่งพัลส์ความถี่สูงระดับเมกะเฮิรตซ์  
ในช่วงความถี่ที่ เรโซแนนซ์กับความถี่การส่ันสะเทือนตามธรรมชาติของผลึกก ามะถัน พัลส์ความถี่สูงจะกระตุ้น 
ให้ผลึกก ามะถันเกิดการส่ันสะเทือนที่รุนแรง จนสามารถหลุดออกจากแผ่นธาตุแบตเตอรี่ได้ เป็นการลดปัญหา 
การสะสมของผลึกก ามะถันที่ขัดขวางกระบวนการทางเคมีและบั่นทอนอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ โดยวงจร 
พัลส์ที่ออกแบบแล้วจะน ามาใช้ในการทดสอบกับแบตเตอรี่ ในสภาพต่างๆ แล้วน าผลการทดลองมาวิเคราะห์สรุป 
เปรียบเทียบสมรรถนะของแบตเตอรี่ที่ได้รับการขจัดผลึกก ามะถัน 
 
ค าส าคัญ : ผลึกก ามะถัน, แบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด, กระบวนการลดการสะสมของผลึกก ามะถัน 

 
ABSTRACT 
 This paper presents the proceeded for desulfurization that is cause failure in Lead Acid batteries  by 
using an electronic circuit generated a high frequencies as megahertz  pulse. This pulse is a resonance frequency 
of lead sulfated and a high frequencies pulse to vibrated lead sulfate from a plate. The desulfation occurred to 
reduces a chemical process trouble and extend life time of batteries. The suitable pulse generator circuit are 
designed, then testing with Lead Acid batteries under condition and analysis results after using the 
desulfurization. 
 
KEYWORDS : Lead sulfate, Lead Acid batteries, Desulfurization 

 
บทน า 

แบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรดมีอายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 2 – 5 ปีการเลือกชนิดและขนาดที่เหมาะสม
สภาพแวดล้อมที่ถูกใช้งานการดูแลรักษาที่ถูกต้อง ส่งผลโดยตรงต่ออายุการใช้งานสาเหตุโดยทั่วไปของการ
เส่ือมสภาพประกอบด้วย การแบ่งช้ันของกรด (Acid Stratification), การเกิดซัลเฟช่ัน (Sulfation), การกัดกร่อน
(Corrosion), การเกิดตะกอน (Sludging) และการสูญเสียน้ า (Drying Out) 
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การเกิดซัลเฟชั่น เกิดขึ้นได้จากการที่แบตเตอรี่สร้างพลังงานผ่านปฏิกิริยาเคมีของตะกั่วออกไซด์ (PbO2)  
ตะกั่ว (Pb) และ สารละลายอิเล็กโทรไลต์กรดซัลฟิวริก (H2SO4) ผลของปฏิกิริยาเคมีเมื่อแบตเตอรี่คายประจุท าให้
เกิดตะกั่วซัลเฟต (PbSO4) เกาะอยู่ที่แผ่นธาตุทั้งขั้วบวกและขั้วลบ โดยเฉพาะที่ขั้วลบรูปแบบของตะกั่วซัลเฟตใน
ช่วงแรกจะมีสถานะเป็นของแข็งขนาดเล็กและสามารถเปลี่ยนรูปกลับไปสู่การเป็นอิเล็กโทรไลต์ โดยผ่าน
กระบวนการเคมีย้อนกลับหรือการประจุไฟนั่นเองแต่ในความเป็นจริงวัฏจักรของการประจุและจ่ายกระแส
ตามปกติของแบตเตอรี่ ตะกั่วซัลเฟตที่เกิดขึ้นจะไม่คืนกลับเป็นอิเล็กโทรไลต์ได้ทั้งหมด บางส่วนจะกลายเป็น
ของเสียเกาะอยู่ที่แผ่นธาตุและจะเปลี่ยนรูปเป็นผลึกก ามะถันที่มีเสถียรภาพขึ้นเรียกว่า “ฮาร์ดซัลเฟต (Hard 
Sulfate)” เมื่อเวลาผ่านไป ท าให้พื้นที่การท าปฏิกิริยาระหว่างสารละลายอิเล็กโทรไลต์กับแผ่นธาตุลดลง เป็น
สาเหตุหนึ่งที่ท าให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อสร้างวงจรขจัดผลึกก ามะถันในแบตเตอรี่ชนิดกรดตะกั่ว โดยใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สร้างพัลส์ที่มี่ 

ความถี่เรโซแนนซ์ กับความถี่ธรรมชาติของผลึกก ามะถันหรือฮาร์ดซัลเฟต เพื่อกระตุ้นให้ผลึกก ามะถันเกิดการ
ส่ันสะเทือนที่รุนแรงขึ้นและหลุดออกจากแผ่นธาตุ (Plate) ลดการสะสมในพื้นที่ของแผ่นธาตุที่ขัดขวางปฏิกิริยา
เคมีของแบตเตอรี่ และทดสอบประสิทธิภาพของวงจรที่สร้างกับแบตเตอรี่ด้วยการทดสอบทางการจ่ายภาระโหลด
ทางไฟฟ้า 

 
วิธีการด าเนินวิจัย

 
 

ภาพประกอบที ่1 โครงสร้างของระบบรวม 
 

การออกแบบวงจร 
โครงสร้างของวงจร Desulfation 

จากภาพประกอบที่ 2 แสดงโครงสร้างของวงจร ประกอบด้วยภาคสร้างสัญญาณนาฬิกาซ่ึงใช้              
วงจรอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ (Astable Multivibrator ) ส่งพัลส์รูปคลื่นส่ีเหลี่ยมความถี่ตามต้องการไปท าการ
สวิตช์ภาคก าเนิดพัลส์ความถี่สูงซ่ึงใช้วงจร Buck Boot Converter  ส่งพัลส์ความถี่ระดับเมกะเฮิรตซ์เข้าไปที่ขั้ว
แบตเตอรี่ [6] 
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ภาพประกอบที ่2 โครงสร้างหลักของวงจร Desulfation 

 
วงจรสร้างสัญญาณนาฬิกา 

ใช้วงจรอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ชนิดไอซีเบอร์ 555 และใช้งานเป็นลักษณะต่างๆซ่ึงง่ายต่อการ
ออกแบบและง่ายในการสร้างสัญญาณพัลส์ความถี่ต่างๆ 

วงจรอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ (AstableMultivibrator) เป็นวงจรที่ใช้ R และ C ต่อร่วมกับไอซีเบอร์ 
555 ท าหน้าที่คล้ายวงจรก าเนิดความถี่ โดยตัววงจรเองสามารถท างานและหยุดท างานได้ด้วยตัวเอง การท างานจะ
สลับกันไปมาตลอดเวลา วงจรท างานไม่จ าเป็นต้องมีสัญญาณป้อนเข้ามากระตุ้น 

 
 

ภาพประกอบที ่3 วงจรอะสเตเบลิมัลติไวเบรเตอร์ชนดิไอซี 555 
 

วงจรสร้างพัลส์ 
ดังภาพประกอบที่ 4 ใช้หลักการพื้นฐานของวงจร Buck Boost Converter ซ่ึงหลักการท างานคือ เมื่อ 

มอสเฟต Q1 ท างานกระแสจะไหลผ่านขดลวด L1และ C4เพื่อสะสมพลังงานในขณะที่ไดโอด D1ได้รับไบอัสกลับ 
จนกระทั่งเมื่อ Q1เปิดวงจรทีข่ดลวด L1 เกิดการยุบตัวของสนามแม่เหล็กรอบขดลวด จ่ายพลังงานที่ถูกสะสมไว้
ผ่านไดโอด D1 ซ่ึงขณะนี้ได้รับไบอัสตรงเกิดกระแสไหลกลับเขา้ไปที่ขั้วแบตเตอรีใ่นลักษณะที่มขีั้วตรงข้ามกนั 
จากการท างานของวงจรจะเห็นวา่การปล่อยพลังงานระหว่าง L1และ C4 ผ่าน D1ที่เปน็ชนิดความเร็วสูง (Fast 
Recovery) ท าให้เกิดกระแสพัลส์แบบ  Ringing Burst ออกมาเปน็ความถี่สูง   ระดับเมกะเฮิรตซ์ ตามการท างาน
ของ Q1 
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ภาพประกอบที ่4 วงจรสร้างพัลส์ Desulfator 

 

โดยสัญญาณนาฬิกาที่ต้องการสวิตช์มอสเฟตที่มีความถ่ีเรโซแนนซ์ของ L1กับ C4หาได้จาก 

                
 

     
 

แทนค่าได ้

  
 

                    
 

 
                               
ค านวณหาค่า R1 และ R2 ให้ได้ความถี่ของสัญญาณประมาณ 1 kHz.,  Duty Cycle เท่ากับ 95 เปอรเ์ซ็นต์โดยใช้ C1 
ขนาด 0.0022 ไมโครฟารัด ตามภาพประกอบที่ 7   เพื่อให้ได ้t1= 950 ไมโครวินาที และ t2 = 50 ไมโครวินาท ี
                                                                   
แทนค่าได ้

                              
 

                            
และ 

                   
แทนค่าได ้
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ภาพประกอบที ่5 ภาพสัญญาณที่ออกจาก IC LM555 

 

การทดสอบระบบ 
การทดสอบวงจรสร้างพัลส์ Desulfator 

การน าไปใช้งานและทดสอบสัญญาณท าได้โดยต่อวงจรที่ออกแบบขนานเข้ากับขั้วของแบตเตอรี่ตะกั่ว-
กรด ขนาด 12 โวลต์ ดังแสดงในภาพประกอบที่ 6 

CH1 GND

Ocsiloscope

 Battery 12V
Desulfator

circuit

 
ภาพประกอบที ่6 ภาพการต่อวงจรทดสอบระบบ 

 
เมื่อวงจรท างานจะได้สัญญาณ Burst แทรกเข้ามาเป็นพัลส์ที่มคีาบเวลาประมาณ 160×10-9วินาทีคิดเป็น

ความถี่จะได้พัลส์ที่มีความถี่ประมาณ 6.25 เมกะเฮิรตซ์ ออกไปยังขั้วแบตเตอร่ีดังภาพประกอบที่ 7 
 

 
ภาพประกอบที ่7 ภาพสัญญาณเอาท์พุทที่วัดไดจ้ากออสซิโลสโคป 
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การทดลองและอภิปรายผล 
เป็นการทดสอบ เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติเชิงสมรรถนะ ระหว่างแบตเตอรี่ที่ใช้ตามปกติกับ

แบตเตอรี่ที่ใช้วงจรพัลส์ขจัดผลึกซัลเฟต ภายใต้เงื่อนไขที่ควบคุมอัตราการประจุและก าลังการจ่ายโหลดที่เท่ากัน 
โดยใช้ค่าเวลาที่จ่ายโหลด, พลังงาน, ความถ่วงจ าเพาะของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ และ CCA. เป็นเครื่องมือใน
การวัดผล 

 
การทดลองด้วยแบตเตอรี่ที่ยังไม่ใช้งาน 
ล าดับขั้นการทดลอง 
1. ใช้วงจรสร้างพัลส์ต่อเข้ากับแบตเตอรี่หมายเลข 1 จากนั้นน าแบตเตอรี่หมายเลข 1 และ 2 ต่อวงจรกับ

อุปกรณ์ตามภาพประกอบที่ 8  (ก.) ปรับเครื่องชาร์จจ่ายแรงดันชาร์จ 24V 
2. ปรับกระแสชาร์จระดับสูงสุดตั้งเวลาชาร์จรอบละ 3 ช่ัวโมงเมื่อชาร์จเต็มแล้ว ให้ทิ้งไว้ 60 นาที 
3. วัดแรงดัน Open Circuit, CCA, ความถ่วงจ าเพาะ (Gravity) แล้วจดบันทึก 
4. ต่อวงจรตามภาพประกอบที่ 8 (ข.) จ่ายโหลดด้วยหลอดไฟขนาด12V. 90W. ท าเป็น2 ชุด ชุดละ 3 

หลอด ให้แบตเตอรี่หมายเลข 1 และ 2 ตั้งค่าแรงดัน cut-off โหลดที่แรงดัน 11.0V. จับเวลาตั้งแต่เริ่มจ่ายโหลดจน 
Relay ส่ัง cut-off 

5. บันทึกผลค่าเวลา, kW-h, ความถ่วงจ าเพาะ(Gravity)  แล้วท าซ้ ารอบต่อไปโดยสลับชุดโหลดระหว่าง
แบตเตอรี่ทั้ง 2 ลูก 

Battery
No.1/No.2

+ -

DC
Power
Meter

Load

 .          .         

Battery
No.1

+ -
Battery

No.2

+ -

-+

Charger
24V

Desulfator
+ -

DC
Power
Meter

 
6.  

ภาพประกอบที่ 8 การต่อวงจรการทดลองด้วยแบตเตอรี่ที่ยังไมใ่ช้งาน 
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การทดลองด้วยแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว 

Battery
No.3/No.4

+ -

DC
Power
Meter

Load

 .          .         

-+

Charger
12V

DC
Power
Meter

Battery
No.3/No.4

+ -

 
 

ภาพประกอบที่ 9 การต่อวงจรการทดลองด้วยแบตเตอรี่ทีผ่่านการใช้งานแล้ว (รอบที1่-10) 

 

Battery
No.3/No.4

+ -

DC
Power
Meter

Load

 .          .         

-+

Charger
12V

DC
Power
Meter

Battery
No.3/No.4

+ -

Desulfator
+ -

 
 

ภาพประกอบที่ 10 การต่อวงจรการทดลองด้วยแบตเตอรีท่ี่ผ่านการใช้งานแล้ว(รอบที1่1-20) 

 
วิเคราะห์และอภิปรายผลการทดลอง 

ผลจากการทดลองเปรียบเทียบระหว่างแบตเตอรี่หมายเลข 1 ที่ใช้วงจรพัลส์กับหมายเลข 2 ที่ใช้ตามปกติ 
เมื่อน าค่าเวลาที่จ่ายโหลดจากผลการทดสอบมาแสดงในรูปกราฟเส้นดังภาพประกอบที่11 ผลของเวลาของ
แบตเตอรี่ทั้งสองตั้งแต่รอบที่ 1 ถึงรอบที่ 20 ไม่มคีวามแตกต่าง 
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ภาพประกอบที ่11 ความสัมพันธ์ของเวลาทีจ่่ายโหลดแบตเตอรี่หมายเลข 1,2 กับรอบทีท่ าการทดลอง 
 

 
ภาพประกอบที ่12 ความสัมพันธ์ค่าความถ่วงจ าเพาะแบตเตอรีห่มายเลข 1,2กับรอบทีท่ าการทดลอง 

 
เมื่อพิจารณาจากค่าที่ใช้วัดผลของการทดลองกรณีกับแบตเตอรีท่ี่ยงัไม่ใช้งานในบทสรุปของรอบการ

ทดลองจ านวน 20 รอบยังไม่ปรากฏความแตกต่างในเชิงสมรรถนะแต่อย่างใด วิเคราะห์ได้ว่าเปน็ไปตาม ทฤษฎี
การการเกิดผลึกก ามะถันหรือฮาร์ดซัลเฟต ที่มักจะเกดิในลักษณะของการคายประจเุป็นระยะเวลานาน แล้วไม่ได้
รับการอัดประจุไหเ้ต็ม [2] ฉะนั้นหากต้องการผลการทดลองที่ชัดเจนจากแบตเตอรี่ที่ยังไม่ใช้งานจะต้องมีรอบการ
ทดลองที่มากกว่านี ้
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ก           ข 
ภาพประกอบที่ 13 แสดงเวลาที่จา่ยโหลดได้ กับรอบทดลองของแบตเตอรีห่มายเลข 3 (ก) และ 4 (ข) 

 
 
 
 
 
 
 

(ก)                                                                           (ข) 
ภาพประกอบที ่14 แสดงค่าความถ่วงจ าเพาะกับรอบกบัรอบทดลองแบตเตอรี่หมายเลข 3 (ก) และ 4 (ข) 

 

 
ภาพประกอบที ่15 แสดงค่า CCA กับรอบทดลองของแบตเตอรีห่มายเลข3 และ  4 

  
ผลจากการทดลองแบตเตอรี่ตัวอย่างทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการใช้

วงจรพัลส์ เมื่อน าค่าเวลาที่จ่ายโหลดได้กับความถ่วงจ าเพาะ ในรูปกราฟความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่จ่ายโหลดกับ
รอบทดลองในภาพประกอบที่ 13 พบว่าในช่วงรอบที่ 1–10 (ไม่ต่อวงจรพัลส์) ค่าเวลาของแบตเตอรี่ทั้งหมายเลข 
3 และหมายเลข 4 จะมีแนวโน้มค่อยๆ ลดลงเล็กน้อยอย่างสม่ าเสมอ แต่เมื่อผ่านการเริ่มใช้วงจรพัลส์ในรอบที่ 11-
20 จะเห็นว่าค่าเวลากลับค่อยๆ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในทุกรอบและค่อนข้างคงที่ไปตั้งแต่รอบที่ 18–20 และ ผลของ
กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความถ่วงจ าเพาะกับรอบการทดลองในภาพประกอบที่ 14 ยังมีลักษณะ
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เช่นเดียวกันคือลดลงในรอบที่ 1-10 เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยตั่งแต่รอบที่ 11-20 (เริ่มใช้วงจรพัลส์) แม้จะมีการสวิงขึ้นลง
อยู่บ้างแต่ยังคงสูงกว่ารอบที่ไม่ใช้วงจรพัลส์ ซ่ึงวิเคราะห์ได้ว่าแบตเตอรี่หมายเลข 3 และหมายเลข 4ที่น ามา
ทดลองนี้เป็นแบตเตอรี่ที่ใช้งานในรถยนต์มาประมาณสองปีแล้วมีการเกิดผลึกซัลเฟต  สะสมมาแล้วตาม
พฤติกรรมการใช้งาน ผลการทดลองในรอบที่ 11-20 แสดงถึงความสามารถที่แบตเตอรี่ชาร์จและคายประจุได้ดีขึ้น
อันเนื่องมาจากฮาร์ดซัลเฟตที่ลดลง 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
การส่งพัลส์ที่มีความถี่เรโซแนนซ์กับผลึกก ามะถันช่วยเพิ่มแอมพลิจูดให้ผลึกเกิดการส่ันสะเทือนที่

รุนแรงมากขึ้นเป็นผลให้ ผลึกก ามะถัน จ านวนหนึ่งหลุดออกมาจากแผ่นธาตแุบตเตอรี่ ช่วยให้แบตเตอรี่มี
ความสามารถในการท าปฏิกิริยาเคมีดีขึน้ประจุไฟและจ่ายกระแสได้เพิ่มขึน้ ซ่ึงจะมากหรือน้อยเพยีงใดขึน้อยู่กับ
สภาพของแบตเตอรี่ และปริมาณ ผลึกก ามะถัน ที่สะสมอยู่ก่อนใช้พัลส์ช่วยขจัดผลึก ดังเห็นไดจ้ากผลการทดลอง
ของแบตเตอรีท่ี่ผ่านการใช้งานแล้วส่วนกรณีที่ต้องการเปรียบเทียบผลการท างานของพัลส์ขจดัผลกึกับแบตเตอรี่
สภาพใหม่นั้น ในโครงงานนี้ยงัไม่มีผลสรุปที่ชัดเจน และยังเปน็ประเด็นทีน่่าศึกษาต่อไป โดยอาจต้องออกแบบ
การทดลอง จ าลองการใช้งานแบตเตอรีใ่นสถานการณ์ที่เอื้อต่อการเกิดผลึกก ามะถัน ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการ
ทดลองที่มากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ศึกษาอิทธิพลของชนิดใบพายและความเร็วรอบในการปั่นกวนซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในผลติพอลี
อะลูมิเนียมคลอไรด์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบปั่นกวนขนาดขยาย 1 ลิตร เพื่อให้สารตั้งต้นที่ประกอบด้วยส่วนของ
ของแข็งและส่วนของของเหลวสามารถเกิดปฏิกิริยาต่อกันได้อย่างสมบูรณ์ จากการทดลองพบว่าชนิดของใบพาย
และความเร็วรอบส่งผลกระทบต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาของพอลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ในระดับขยายขนาด โดยใบ
พายชนิด Rushton Turbine เหมาะสมที่จะน ามาใช้สังเคราะห์อะลูมิเนียมคลอไรด์ เนื่องจากเกิดอันตรกิริยาได้
ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นและคงที่ที่ความเข้มข้น 1.917โมล/ลิตร ในนาทีที่ 20 ที่ความเร็ว 300 รอบต่อนาที สอดคล้อง
ตามผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการ ส่วนใบพายชนิด Pitched 4-Blade Turbine at 45 เหมาะสมที่จะน ามาใช้
สังเคราะห์พอลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ เนื่องจากเกิดอันตรกิริยาได้ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นและคงที่ที่ความเข้มข้น 1.002 
โมล/ลิตรในนาทีที่ 55 ที่ความเร็ว 300 รอบต่อนาที โดยใช้พลังงานในการปั่นกวน 0.0352 กิโลวัตต์ และมีปริมาณ
ของแข็งที่ได้ร้อยละ 20.57 ขณะที่ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการในช่วงเวลาเดียวกันพอลีอะลูมิเนียมคลอไรด์
คงที่ที่ความเข้มข้น 0.767 โมล/ลิตร มีปริมาณของแข็งที่ได้ร้อยละ 19.98 
 
ค าส าคัญ:  พอลีอะลูมิเนียมคลอไรด ์ของผสมที่เปน็ของเหลวกับของแข็ง ถังปฏิกรณ์ขยายขนาด พลังงานทีใ่ช้ใน

การปั่นกวน 
 
ABSTRACT 
           This research investigated the influences of turbine’s type and mixing speed on the scale-up of 
polyaluminum chloride synthesis in one liter reactor; in order to complete the reaction. It was found that the 
turbine’s type and mixing speed affected rate of polyaluminum chloride forming reaction. Rushton Turbine was 
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suitable for the synthesis of aluminum chloride since the compound was produced at 1.917 mole/liter 
concentration, at the time of 20 minutes and 300 rpm speed, same as the result in lab scale. Pitched 4-Blade 
Turbine at 45 was suitable for the polymerization since polyaluminum chloride was formed at 1.002 mole/liter 
after 55 minutes and 300 rpm speed. This turbine consumed 0.0352 kilowatt and presented solid percentage at 
20.57, compared to lab scale result, where polyaluminum chloride was formed at 0.767 mole/liter and presented 
solid percentage at 19.98. 
 
KEYWORDS: Polyaluminium chloride   Solid suspension   Scale-up stirrer Tank   Power Consumption  
 

บทน า 
การตกตะกอนส่ิงสกปรกในน้ าเป็นกระบวนการส าคัญต่อการควบคุมคุณภาพน้ า ทั้งระบบน้ าดีและ

ระบบน้ าทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรม สารที่ใช้ในการตกตะกอนที่ใช้งานกันโดยทั่วไปได้แก่ สารส้ม (Al2(SO4)3) 
เฟอรัสซัลเฟต (FeSO4), เฟอริกคลอไรด์ (FeCl3) โซเดียมอะลูมิเนต (NaAlO2)  และพอลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ 
(PACl) จากการศึกษากระบวนการผลิตพอลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACl) พบว่าสารตั้งต้นที่ใช้ประกอบด้วย 2 
ส่วนคือส่วนที่เป็นของเหลวและส่วนที่เป็นของแข็ง การท าให้ส่วนผสมเข้ากันและเกิดอันตรกิริยาต่อกันได้ดีจะท า
ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ดังนั้นในการพิจารณาผลิต PAClในระดับอุตสาหกรรมจึงต้องค านึงถึงการออกแบบ
ถังปฏิกรณ์และใบพายเป็นส าคัญ  

Yun-HweiShen และคณะ (1998) พบว่าการปั่นกวนที่ความเร็ว 1800 รอบต่อนาทีในการสังเคราะห์พอลี
อะลูมิเนียมคลอไรด์ ปฏิกิริยาเกิดได้เร็วที่สุดและให้ผลิตภาพที่ดีกว่าที่ความเร็ว 600,300 และ 150 รอบต่อนาที
ตามล าดับ Steven Wang และคณะ (2012) ศึกษา ผลกระทบของความเร็วรอบและชนิดของใบพายที่มีต่อปริมาณ
ของแข็ง พบว่า หากพิจารณาที่ปริมาณของแข็งเท่ากัน ใบพายชนิด A310 ต้องใช้ความเร็วรอบมากกว่าใบพายชนิด 
Pitched  Bladed Turbine(PBT)  และ Ruston turbine(RT) ตามล าดับ R.Angst และ M. Kraume (2006) ศึกษา
ผลกระทบของปริมาณของแข็งที่มีต่อ Power Consumption พบว่าการหมุนของใบพายชนิด Pitched  Bladed 
Turbine(PBT) ในสารผสมที่มีค่า solid load 20% w/w ที่ความเร็วรอบต่ าจะใช้พลังงานในการปั่นกวนต่ ากว่าที่การ
หมุนที่ความเร็วรอบสูง Rouzbeh และคณะ (2012)  ศึกษาผลกระทบของอัตราส่วนของใบพายต่อถังปฏิกรณ์ 
(C/T)  ที่มีต่อค่า Solid concentrationและ Power consumption โดยเปรียบเทียบใบพาย 3 ชนิดคือ Pitched  Bladed 
Turbine( PBT) และ Ruston turbine(RT)  และConcave Blade Turbine(CBT) ที่ความเร็วรอบ  800 รอบต่อนาที 
พบว่าเมื่อปรับค่า C/T  ที่ 0.33  และ Solid concentration ที่ 30 % w/w  และ50% w/w พลังงานที่ใช้ในการปั่นกวน
ของใบพายชนิด Ruston Turbine (RT) มากกว่า Concave Blade Turbine(CBT)  และ Pitched  Bladed Turbine         
( PBT) ตามล าดับ โดยมีข้อสังเกตที่ว่า Solid concentration ไม่มีอิทธิพลในแนวรัศม ี

พอลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACl) ถูกพัฒนาเพื่อทดแทนการใช้สารส้ม เมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติพบว่า
สาร PAClใช้ในปริมาณน้อยกว่า 3-5 เท่า เกิดกากตะกอนจากการบ าบัดน้อยกว่า เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าพีเอชของ
น้ าน้อยกว่า และมีต้นทุนภาพรวมของการบ าบัดถูกกว่าสารส้ม ส่งผลให้ PAClเป็นที่นิยมอย่างมาก แต่เนื่องจาก
การผลิต PAClในประเทศไทยมีน้อย จึงเกิดการน าเข้าจากต่างประเทศเป็นผลให้ต้นทุนการควบคุมคุณภาพน้ าเพิ่ม



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2556 วันที ่24 ธันวาคม 2556 
 

1383 

สูงขึ้น ในงานวิจัยนี้แบ่งการศึกษาเป็น 2 ส่วนคือ ศึกษาการผลิต PAClในระดับห้องปฏิบัติการ และศึกษาผลของ
ชนิดและความเร็วรอบของใบพายต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาและพลังงานที่ใช้ในการปั่นกวนของถังปฏิกรณ์แบบ
ปั่นกวนในระดับขยายขนาด 1 ลิตร เพื่อเป็นแนวทางการออกแบบระดับอุตสาหกรรม 

 

กรอบแนวคิดและทฤษฎี 
พอลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACl) เกิดจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซีสและกระบวนการพอลิเมอไรเซชัน 

สามารถผลิตได้จากวัตถุดิบหลายชนิด กระบวนการผลิตและรูปแบบของถังปฏิกรณ์แตกต่างกันตามชนิดของ
วัตถุดิบที่ใช้ เช่นการใช้อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์และกรดไฮโดรคลอริกในถังปฏิกรณ์แบบเคลือบด้วยแก้ว การใช้
อะลูมิเนียมคลอไรด์และโซเดียมไฮดรอกไซด์ในMembrane Distillation Module เป็นต้น ในงานวิจัยนี้เลือกใช้
อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์และกรดไฮโดรคลอริกเป็นสารตั้งต้นในการผลิต PACl และแบ่งปฏิกิริยาการสังเคราะห์
ออกเป็น 2 ขั้นตอนคือ 
ปฏิกิริยาที่ 1: Al(OH)3 + 3HCl     ---------->>     AlCl3 + 3 H2O     (1) 
ปฏิกิริยาที่ 2: 2AlCl3+6H2O+3H2SO4+3CaCO3---->>Al2(OH)3Cl3+6H2O + 3CaSO4+3CO2  + 3HCl     (2) 

ในระบบที่สารมคีวามหนืดสูง การขยายขนาดของถังปฏิกรณ์อาจท าให้ปฏิกิริยาเกิดไม่สมบูรณ์ ปัจจยั
หนึ่งที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผสมคือการกระจายพลังงานจลน์ของสาร ซ่ึงขึ้นกับชนิด, ขนาด, ต าแหน่ง และ
ความเร็วรอบของใบพาย โดยการออกแบบถังปฏิกรณ์จะอ้างองิตาม Standard Agitation System ที่บง่บอกสัดส่วน
ของใบพายต่อขนาดของถงัปฏิกรณ์ แต่ความเร็วรอบของการปั่น ขึน้อยู่กับความหนืดของสารในระบบด้วย ดังนั้น
คุณสมบัติของสารในระบบ จงึมผีลต่อการใช้พลังงาน 
 การพิจารณาค่าพลังงานที่ใช้ในการปั่นกวนใช้อุปกรณ์ Open Loop Transducers เป็นตัววัดกระแส โดย 
Transducer แปลงสัญญาณกระแสสลับเป็นค่าสนามแม่เหล็กเหนี่ยวน า, Op amp ท าหน้าที่ขยายสัญญาณและแปลง
ค่าสนามแม่เหล็กเหนี่ยวน าเป็นแรงดันไฟฟ้า, และ Digital multi meter ท าหน้าที่ค านวณแรงดันไฟฟ้า (E) ให้
กลายเป็นกระแสจริง (I) จากนั้นจึงน าค่าที่ได้ค านวณหาค่าพลังงานตามสมการ (3) 
 P   =   EI      (3)     
เมื่อ P แทนก าลังไฟฟ้า (วัตต์), E แทนแรงดันไฟฟ้า (โวลต์), I แทนกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน (แอมแปร์) 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ศึกษาผลกระทบของใบพายชนิด Pitched 4-Blade Turbine at 45 และ Rushton Turbine รวมถึงความเร็ว

รอบที่มีต่อพลังงานทีใ่ช้ในการปัน่กวนและอัตราการเกิดปฏิกิริยาของพอลีอะลูมิเนียมคลอไรดใ์นถงัปฏิกรณ์แบบ
ปั่นกวนขนาด 1 ลิตร 

 
วิธีการด าเนินวิจัย 

วัตถุดิบและสารเคม ี
อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์  99%w/w, กรดไฮโดรคลอริก37%w/w, กรดซัลฟูริก 98%w/w, แคลเซียม

คาร์บอเนต 90%w/w, น้ ากล่ัน 
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เครื่องมือและอุปกรณ ์
1. เครื่องผสม (mixer) ยี่ห้อ IKA IP20 2. ใบพายชนิด Pitched 4-Blade Turbine at 45 และ Rushton 

Turbine  
3. ถังปฏิกรณ์ขนาด 1 ลิตร  4. เทอร์โมมิเตอร ์
5 .Digital multi-meter  6. บิวเรตและขวดรูปชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร
วิธีการทดลอง 
1) การเตรียมพอลอีะลูมิเนียมคลอไรด์ระดบัห้องปฏิบตัิการในขวดรูปชมพูข่นาด 250 มิลลิลิตร 
ละลายอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ปริมาณ 32 กรัมด้วยน้ ากลั่น 125 กรัม ในขวดรูปชมพู่ขนาด 250 

มิลลิลิตรปั่นกวนด้วย Magnetic stirrer ตลอดเวลา จากนั้นเติมกรดไฮโดรคลอริกปริมาณ 16.6 กรัม จะได้สาร
อะลูมิเนียมคลอไรด์ตามปฏิกิริยาที่ 1 เมื่อเติมกรดซัลฟูริกปริมาณ 119 กรัมและแคลเซียมคาร์บอเนตปริมาณ 25 
กรัมละลายด้วยน้ ากล่ัน 100 กรัม ลงไปจะได้ผลิตภัณฑ์สองชนิดคือพอลีอะลูมิเนียมคลอไรด์และแคลเซียมซัลเฟต 

2) การเตรียมพอลอีะลูมิเนียมคลอไรด์ระดบัขยาย 1 ลิตร ในถังปฏกิรณแ์บบปั่นกวนขนาด 1 ลิตร 
ขั้นตอนการเตรียมเหมือนในข้อ 1) แตกต่างกันที่ปริมาณของสารที่ใช้ โดยอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์

ปริมาณ104.5 กรัม, น้ ากลั่นปริมาณ408 กรัม, กรดไฮโดรคลอริกปริมาณ 55.5 กรัม, กรดซัลฟูริกปริมาณ 388 กรัม, 
และสารละลายแคลเซียมคาร์บอเนตที่ละลายแคลเซียมคาร์บอเนตปริมาณ 81.5 กรัมด้วยน้ ากล่ันปริมาณ 326 กรัม 

3) การทดลอง 
เตรียมพอลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ตามข้อ 2)โดยใช้ใบพายชนิด Pitched 4-Blade Turbine at 45 และ 

Rushton Turbineท าการปรับความเร็วรอบที่ 300,600,1200,และ 1800 รอบต่อนาทีในแต่ละการทดลอง จากนั้น
เก็บตัวอย่างและบันทึกค่ากระแสที่วัดได้ พร้อมค านวณค่าพลังงานที่ใช้ในการปั่นกวนตามสมการ (3) 

4) การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ผล 
เก็บตัวอย่างครัง้ละ 1 มิลลิลิตรที่เวลา 0,1,3,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,130,140,150,160, 

170,180 และ 200 นาที และวิเคราะห์ความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริกและกรดซัลฟูริกด้วยวิธีมาตรฐานการ
ไทเทรต 

 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลของชนิดใบพายและความเรว็รอบที่มีตอ่ความเข้มข้นของสารตั้งต้นและผลิตภณัฑ์ในปฏกิิริยาที่ 1 
สารตั้งต้นในปฏิกิริยาที่ 1 คืออะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์และกรดไฮโดรคลอริก การเปลี่ยนแปลงความ

เข้มข้นของอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์เมื่อใช้ใบพายชนิด Pitched 4-Blade Turbine at 45 พบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยา
ดีที่ความเร็วรอบสูง โดยอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์เกิดปฏิกิริยาหมดในนาทีที่20 ที่ความเร็ว1800 รอบต่อนาที 
(สอดคล้องตามผลการทดลองในห้องปฏิบัติการ) ขณะที่ความเร็ว 300, 600 และ 1200 รอบต่อนาทีความเข้มข้น
ของสารมีค่าคงเหลือ 0.169, 0.075 และ 0.003 โมล/ลิตรตามล าดับ ส่วนใบพายชนิด Rushton Turbine อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาดีที่ความเร็วรอบต่ า โดยอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์เกิดปฏิกิริยาหมดในนาทีที่20 ที่ความเร็ว300 รอบต่อ
นาที ขณะที่ความเร็ว 600, 1200 และ 1800 รอบต่อนาที ความเข้มข้นของสารมีค่าคงเหลือ 0.024,0.038 และ 0.073
โมล/ลิตรตามล าดับ (ภาพประกอบที่ 1) หากพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริกจะ
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พบว่าชนิดของใบพายไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง โดยความเข้มข้นมีค่าลดลงและคงที่ที่ 0.072โมล/ลิตรในนาทีที่ 
25 ขณะที่ผลการทดลองในห้องปฏิบัติการความเข้มข้นคงที่ที่ 0.070โมล/ลิตร ในนาทีที่ 15 (ภาพประกอบที่ 2)  

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาผลิตภัณฑ์ขั้นต้นคืออะลูมิเนียมคลอไรด์จะพบว่าเมื่อเวลานานขึ้นปริมาณ
ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นในทุกความเร็วรอบ และมีความเข้มข้นคงที่ที่ 1.917 โมล/ลิตร ในนาทีที่25 เมื่อใช้ใบพายชนิด
Pitched 4-Blade Turbine at 45 ขณะที่ใบพายชนิด Rushton Turbine ให้ความเข้มข้นคงที่ที่ 1.917 โมล/ลิตร ใน
นาทีที่ 20 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการทดลองในห้องปฏิบัติการ (ภาพประกอบที่ 3) 

 

     
ภาพประกอบที่ 1 ผลของชนดิใบพายและความเร็วรอบ ภาพประกอบที่ 2 ผลของชนดิใบพายและความเร็ว 
ที่มีต่อความเข้มขน้ของอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์                  รอบที่มีต่อความเข้มขน้ของกรดไฮโดรคลอริก 
 

          
ภาพประกอบที่ 3 ผลของชนดิใบพายและความเร็วรอบที่มีต่อความเข้มข้นของอะลูมิเนียมคลอไรด ์

 
2. ผลของชนิดใบพายและความเรว็รอบที่มีตอ่ความเข้มข้นของสารตั้งต้นและผลิตภณัฑ์ในปฏกิิริยาที่ 2 
สารตั้งต้นของปฏิกิริยาคืออะลูมิเนียมคลอไรด์และกรดซัลฟูริก การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของ

อะลูมิเนียมคลอไรดเ์มื่อใช้ใบพายชนิด Pitched 4-Blade Turbine at 45 พบว่าอะลูมิเนียมคลอไรด์เกิดปฏิกิริยาหมด
ในนาทีที่ 55 ที่ความเร็ว 300 รอบต่อนาที ขณะที่ความเร็ว 600, 1200 และ1800 รอบต่อนาที ความเข้มข้นลดลง
และคงที่ที่ 0.093,0.130 และ 0.144 โมล/ลิตรตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาดีที่ความเร็วรอบต่ า 
ส่วนใบพายชนิด Rushton Turbine อะลูมิเนียมคลอไรด์เกิดปฏิกิริยาหมดในนาทีที่ 55 ที่ความเร็ว 1800 รอบต่อ
นาที ขณะที่ความเร็ว 300,600, 1200 รอบต่อนาที ความเข้มข้นคงที่ที่ 0.068,0.049 และ 0.023โมล/ลิตรตามล าดับ 
แสดงให้เห็นว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาดีที่ความเร็วรอบสูง (ภาพประกอบที่ 4) เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความ
เข้มข้นของกรดซัลฟูริกพบว่าใบพายชนิด Pitched 4-Blade Turbine at 45 และ Rushton Turbine ในทุกความเร็ว
รอบ ความเข้มข้นของสารลดลงและคงที่ในนาทีที่ 55 สอดคล้องกับผลการทดลองในห้องปฏิบัติการที่ความ
เข้มข้นลดลงและคงที่ในนาทีที่ 55 (ภาพประกอบที่ 5) 
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Type of Impeller 

หากพิจารณาผลิตภัณฑ์หลักพอลีอะลูมิเนียมคลอไรด์พบว่าเมื่อเวลานานขึ้นปริมาณผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น
และคงที่ในนาทีที่ 55 ในทุกความเร็วรอบ โดยที่ความเร็ว 300,600, 1200 และ 1800 รอบต่อนาที หากใช้ใบพาย
ชนิด Pitched 4-Blade Turbine at 45 ความเข้มข้นจะคงที่ที่1.002, 0.864,0.827,และ 0.814โมล/ลิตร ขณะที่ใบพาย
ชนิด Rushton Turbine ความเข้มข้นจะคงที่ที่ 0.890,0.909,0.9434 และ 0.963โมล/ลิตร ตามล าดับ ส าหรับผลการ
ทดลองในห้องปฏิบัติการความเข้มข้นเพิ่มขึ้นและคงที่ที่ 0.767 โมล/ลิตร ในนาทีที่ 55  (ภาพประกอบที่ 6) 

 

    
ภาพประกอบที ่4 ผลของชนดิใบพายและความเร็วรอบ ภาพประกอบที่ 5 ผลของชนดิใบพายและความเร็ว 
ที่มีต่อความเข้มขน้ของอะลูมิเนียมคลอไรด ์ รอบที่มีต่อความเข้มข้นของกรดซัลฟูริก 
 

 
ภาพประกอบที่ 6 ผลของชนดิใบพายและความเร็วรอบที่มีต่อความเข้มข้นของพอลีอะลูมิเนียมคลอไรด ์

 
3. ผลของชนิดใบพายและความเรว็รอบที่มีตอ่ค่าร้อยละของของแขง็ 

 พิจารณาประสิทธิภาพของการใช้ใบพายชนิด Pitched 4-Blade Turbine at 45 และ Rushton Turbine 
พบว่าปริมาณของแข็งจะแปรผันตามความเร็วรอบในการหมุนของใบพายชนิดPitched 4-Blade Turbine at 45 
เนื่องจากแคลเซียมคาร์บอเนตสามารถกระจายและท าปฏิกิริยากับกรดซัลฟูริกเกิดเป็นแคลเซียมซัลเฟตได้มากขึ้น 
ซ่ึงตรงข้ามกับใบพายชนิด Rushton Turbine ที่ปริมาณของแข็งจะแปรผกผันกับความเร็วรอบ (ภาพประกอบที่ 7) 
 
 

 
 

 
 

 

ภาพประกอบที่ 7 ผลของชนดิใบพายและความเร็วรอบที่มีต่อปริมาณของแข็ง 
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4. ผลของชนิดใบพายและความเรว็รอบที่มีตอ่พลงังานที่ใช้ 
 พิจารณาพลังงานที่ใช้ในการปั่นกวนพบว่าเมื่อใช้ใบพายชนิด Pitched 4-Blade Turbine at 45 พลังงานที่
ใชใ้นการปั่นกวนจะแปรผันตามความเร็วรอบ แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มความเร็วรอบแม้จะให้ปริมาณของแข็งมาก
ขึ้นแต่ต้องใช้พลังงานในการปั่นกวนมากขึ้นด้วย ส่วนใบพายชนิด Rushton Turbine ค่าพลังงานไม่เปลี่ยนแปลง
ตามการเพิ่มขึ้นของความเร็วรอบ (ภาพประกอบที่ 8 และ 9) 

ภาพประกอบที่ 8 ผลของชนดิใบพายและความเร็วรอบ       ภาพประกอบที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ 
ที่มีต่อพลังงานที่ใช้ในการปัน่กวน                                        ของแข็งและพลังงานที่ใช้ในการปั่นกวน 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 การผลิตพอลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACl) ในถังปฏิกรณ์ขนาดขยาย 1 ลิตร การใช้ใบพายชนิด Rushton 
Turbine ในปฏิกิริยาที่ 1 จะให้ประสิทธิภาพดีกว่าใบพายชนิด Pitched 4-Blade Turbine at 45 เนื่องจากปฏิกิริยา
สามารถเกิดได้เร็วที่ความเร็วรอบต่ าและให้ผลิตภัณฑ์ขั้นต้นคืออะลูมิเนียมคลอไรด์ที่ความเข้มข้นมากกว่า ส่วน
ในปฏิกิริยาที่ 2 การใช้ใบพายชนิด Pitched 4-Blade Turbine at 45 จะให้ประสิทธิภาพดีกว่า เนื่องจากใช้ความเร็ว
รอบต่ าและให้ผลิตภัณฑ์หลักคือพอลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ที่ความเข้มข้นมากกว่าได้อย่างรวดเร็ว 
 หากพิจารณาปริมาณของแข็งในระบบจะเห็นว่าปริมาณของแข็งแปรผันตามความเร็วรอบเมื่อใช้ใบพาย
ชนิด Pitched 4-Blade Turbine at 45 โดยปริมาณของแข็งมากขึ้นเมื่อความเร็วรอบสูงขึ้นและพลังงานที่ใช้ในการ
ปั่นกวนก็มากขึ้นด้วย แต่หากใช้ใบพายชนิด Rushton Turbine ปริมาณของแข็งจะแปรผกผันกับความเร็วรอบ 
และความเร็วรอบไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าพลังงานที่ใช้ในการปั่นกวน  อย่างไรก็ดี สภาวะทางความร้อน
ของปฏิกิริยาก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ควรค านึงถึงในการออกแบบถังปฏิกรณ์แบบขยายขนาด ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า
ชนิดและอุปกรณ์ที่เลือกใช้เหมาะสมสามารถใช้สังเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้จริง 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการใช้ประโยชน์จากกากตะกอนน้ าเสียจากระบบบ าบัดน้ าเสีย

ของโรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลังดัดแปรน ามาใช้ในการผลิตอิฐมอญ เพื่อพัฒนาแนวทางการใช้ประโยชน์และ
เพิ่มมูลค่าของกากตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยกากตะกอนที่น ามาใช้ในการทดลองมาจากระบบบ าบัดน้ า
เสียตะกอนแร่งแบบถังปฎิกรณ์ทีละเท (SBR: Sequence Bath Reactor) ซ่ึงจากการศึกษาลักษณะสมบัติของกาก
ตะกอนน้ าเสียเมื่อเทียบกับมาตรฐานปริมาณสารเคมีอันตรายในของเสียที่ไม่ใช้แล้ว  Total Threshold Limit 
Concentration (TTLC)  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 
2548 มีค่าต่ ากว่ามาตรฐาน ดังนั้นกากตะกอนน้ าเสียที่น ามาใช้จึงไม่ใช่ของเสียอันตราย ซ่ึงสามารถน ามาใช้ในการ
ผลิตอิฐมอญได้ การทดสอบคุณภาพอิฐมอญที่ผลิตได้จากการผสมกากตะกอนจากระบบบ าบัดน้ า เสียแบบ
ถังปฎิกรทีละเท อัตราส่วนที่ 0, 10, 30 และ 50 %โดยน้ าหนักแห้ง มีอัตราการซึมน้ าเท่ากับ 20.03±0.78, 
37.89±4.43, 41.16±1.96 และ 43.54±2.26 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ พบว่าอัตราการซึมน้ าจะมากขึ้นตามอัตราส่วน
กากตะกอนที่ เพิ่ มขึ้ น  ซ่ึ งทุ กอั ตร า ส่วน สูงก ว่า เ กณฑ์ม าตรฐานที่ ก าหนดไว้ทั้ งหมด  (มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไม่เกิน 25 เปอร์เซ็นต์)  อัตราการซึมน้ าที่สูงอาจจะท าให้ปฏิกิริยาไฮเดรช่ันในการเซทตัว
ของปูนเกิดขึ้นไม่สมบรูณ์ ส่งผลให้การก่อสร้างขาดความแข็งแรง ผลการทดสอบความสามารถในการต้านแรงอัด
ของอิฐที่ผสมกากตะกอน 0, 10, 30 และ 50 %โดยน้ าหนักแห้ง มีความสามารถในการต้านแรงอัดของอิฐเท่ากับ 
9.466±5.701, 8.294±5.167, 5.497±2.160 และ 3.826±1.179 เมกะปาสกาล (MPa) ตามล าดับ  พบว่าอิฐที่ผสมกาก
ตะกอนอัตราส่วนที่ 10 % โดยน้ าหนักแห้งมีความสามารถในการต้านแรงอัดสูงสุดและผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน 
(มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 3.57 เมกะปาสกาล) จากการวิจัยเห็นได้ชัดว่ากากตะกอนจากระบบ
บ าบัดน้ าเสียแบบถังปฎิกรทีละเทสามารถพัฒนาใช้ประโยชน์เป็นส่วนผสมในการผลิตอิฐมอญได้ในอนาคต 
เนื่องจากอิฐที่ผลิตได้มีความสามารถในการต้านแรงอัดค่อนข้างดี และน้ าหนักเบาสะดวกในการขนส่ง แต่ควรมี
การศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการปรับลดอัตราการดูดซึมน้ าของอิฐที่ได้ 
 

ค้าส้าคัญ :  กากตะกอนน้ าเสีย แป้งมันส าปะหลังดดัแปร ถังปฎิกรณ์แบบทีละเท อิฐมอญ 
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ABSTRACT 
The objective of this research was to study about the use of wastewater treatment sludge from a 

modified starch factory as a mixture in brick production in order to develop the appropriate use and adding 
value for wastewater treatment sludge. The sludge was obtained from the activated sludge wastewater treatment 
system (SBR: Sequence Bath Reactor). The amount of hazardous chemicals in sludge from SBR was lower than 
The Total Threshold Limit Concentration (TTLC) (The Notification of The Ministry of Industry on Disposal of 
Wastes or Unusable Materials B.E. 2548 (2005)). Therefore, the sludge from SBR is not hazardous waste and 
can be used to produce brick. Different ratio of SBR wastewater treatment sludge at 0, 10, 30 and 50 % of dry 
weight were used to produce brick. The results showed that their water adsorption rates were 20.03±0.78, 
37.89±4.43, 41.16±1.96 and 43.54±2.26 %, respectively. The results showed that the water adsorption rate will 
increase according to sludge ratio increased. All sludge ratios had water adsorption rate higher than The Thai 
Industrial Products Standards (TISs77 – 2517) < 25 %). The high water adsorption rate will affect to incomplete 
hydration reactions resulting in unstable constrution. The brick mixed with sludge ratio of 0, 10, 30 and 50 % of 
dry weight had average compression strength at 9.466±5.701, 8.294±5.167, 5.497±2.160 and 3.826±1.179 MPa, 
respectively. With sludge ratio 10 % of dry weight was appropriate to produce brick which the compression 
strength was highest and passes the standard (TISs77 – 2517 > 3.57 MPa). From the results showed that SBR 
wastewater treatment sludge was appropriate to produce brick in the future. Because brick had high 
compression strength and low weight that convenient for transportation. However, the increase of the property 
of water adsorption rate should be examined in the future. 

 
KEYWORDS:  Brick,   Modified starch, Sequence Bath Reactor, Wastewater Treatment Sludge  
 

1. บทน้า 
ประเทศไทย เป็นประเทศเดียวที่ใช้มันส าปะหลังมาผลิตเป็นแปง้มากที่สุด ถือได้ว่าเป็นผูผ้ลิตแป้งมัน

ส าปะหลังรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีก าลังการผลิตมากกว่า 3 ล้านตันต่อปี มีเทคโนโลยีการผลติแป้งมันสูงที่สุด
ในบรรดาทุกๆ ประเทศ และไดม้ีการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสูป่ระเทศเพื่อนบ้าน แป้งมันส าปะหลัง จึงถือได้ว่า
เป็น "แป้งไทย" เป็นแป้งที่มีคุณภาพสูงและราคาถูกที่สุด โดยมีโรงงานผลิตแปง้มันส าปะหลัง 58 โรงงาน โรงงาน
ที่มีก าลังการผลิตมากที่สุดมีก าลังการผลิตมากกว่า 200 ตันต่อวัน ซ่ึงมีจ านวน 2 โรงงาน  นอกจากนั้นเป็นโรงงาน
ที่มีก าลังการผลิตต่ ากว่า 200 ตันต่อวัน  โดยมจี านวน 9 โรงงาน โดยทัง้ประเทศสามารถผลิตแป้งดดัแปรได้
รวมกันโดยประมาณ 253,000 ตันต่อปี โดยแปง้ดัดแปรกว่าร้อยละ 90 เปน็สินค้าเพื่อใช้ส่งออกน ารายได้เข้า
ประเทศ (สุวลักษณ์ อัศวสันติ และคณะ, 2551) ซ่ึงของเสียทีเ่กิดขึ้นจากกระบวนการผลิตที่ส าคัญคือ กากตะกอน
น้ าเสียจากระบบบ าบดัน้ าเสียของโรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลังดดัแปร โดยในปจัจบุันหลายโรงงานต้องจ้าง
บริษทัรับก าจดัของเสียขนไปทิง้ ซ่ึงการทิ้งส่วนใหญ่พบว่าน าไปกองทิ้งตามสวนผลไมห้รือพ้ืนที่ว่างเปล่าต่างๆ 
โดยไม่ได้มีการจัดการให้เหมาะสมตามหลักสุขาภิบาลท าใหเ้กิดปญัหาส่ิงแวดล้อมตามมา อาทิเช่น กล่ินเหม็นจาก
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กากตะกอน แหล่งเพาะพันธ์ุของพาหะน าโรค ไหลลงแหลง่น้ าสาธารณะก่อปัญหามลพิษทางน้ าส่งผลกระทบต่อ
สัตว์น้ าต่างๆ เป็นต้น อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการก าจัดกากตะกอนน้ าเสียค่อนข้างสูงประมาณ 10 – 15 บาทต่อกิโลกรัม 
ขึ้นอยู่กับระยะทางในการขนส่งไปก าจัด 
  จากปัญหาการจดัการกากตะกอนน้ าเสียจากระบบบ าบดัน้ าเสียของโรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลังดดั
แปรข้างตน้ และปริมาณกากตะกอนที่เกิดขึ้นปริมาณมากโดยประมาณ 1.5 – 2 ตันต่อวัน อีกทั้งลักษณะสมบัติของ
กากตะกอนที่คล้ายดินจึงเหมาะสมในการน ามาใช้ในการผลิตอิฐมอญ ซ่ึงใช้แทนดินซ่ึงเปน็วัตถุดิบในการผลิตอิฐ
มอญ สามารถช่วยลดต้นทุนในการซ้ึอดินมาผลิตอิฐได้เกือบ 50 % และช่วยลดการขุดท าลายหน้าดินเพื่อขุดขึน้มา
ขาย จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจทีจ่ะน ากากตะกอนน้ าเสียจากระบบบ าบัดน้ าเสียแบบทีละเทของ
โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลังดดัแปร มาใช้ประโยชน์ในการผลิตอฐิมอญ โดยมีการมีการศึกษาลักษณะสมบัติ
ของกากตะกอน หาสัดส่วนที่เหมาะสมในการใช้กากตะกอน ลักษณะสมบัติของอิฐมอญที่ผลติได้ และความ
เหมาะสมในการน ามาใช้จรงิ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเพิ่มมูลค่าต่อไปในอนาคต 

 

2. ขั นตอนการวิจัย 
2.1 วิเคราะห์ลักษณะสมบัติของกากตะกอนน้ าเสีย ทั ้งลักษณะทางกายภาพ เคมี และท าการ

เปรียบเทียบลักษณะสมบัติระหว่างกากตะกอนน้ าเสียกับ ค่า Total Threshold Limit Concentration (TTLC)  
โดยวิเคราะห์มาตรฐาน U.S.EPA  และ AOAC ตามตารางที่ 1 

2.2 การเตรียมกากตะกอนตามอัตราส่วนต่างๆ ก่อนการผลิตอิฐ 
2.2.1 กากตะกอนที่น ามาใช้เปน็กากตะกอนที่สูบจากก้นบ่อบ าบดัน้ าเสียตะกอนเร่งแบบทีละเท 

ซ่ึงน ามาผ่านเครื่องกรองตะกอนโดยมีการเติมสารโพลีเมอร์ (Kenfloc)                ะ อ และไหลลงสู่โกดัง
รองรับกากตะกอน รอการเก็บขนไปก าจัด 

2.2.2 น ากากที่เก็บมาจากโรงงานมาตากแดดให้แห้งเป็นเวลา            
2.2.3 น าเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ 100 ± 5 องศาเซลเซียส ไม่น้อยกว่า                           ให้

พอละเอียด และร่อนผ่านตระแกรง น าดินมาท าเช่นเดียวกับกากตะกอนน้ าเสีย 
2.2.4 น าตัวอย่างกากตะกอนมาผสมกับดินเหนียวตามอัตราส่วนที่ก าหนดตามภาพประกอบ 2 คือ 

กากตะกอนต่อดิน อัตราส่วนที่ 100 % คือ กากตะกอน 100 กิโลกรัม : ดิน 0 กิโลกรัม โดยท าการเตรียมเตรียม
ทั้งหมด 7 อัตราส่วน คือ 100, 90, 70, 50, 30, 10 และ 0 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักแห้ง  เตรียมอัตราส่วนละ 100 
กิโลกรัม ท าการคลุกส่วนผสมให้เข้ากัน จากนั้นน าส่วนผสมที่ได้ข้างต้นมาเติมน้ า 20 กิโลกรัม  

2.2.5 ท าการหมักส่วนผสมให้เข้ากันโดยตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา           จากนั้นน าส่วนผสมที่เตรียม
ได้เข้าสู่กระบวนการผลิตตัวอย่างอิฐต่อไปต่อไป 

2.3 ขั้นตอนการผลิตตัวอย่างอิฐ 
2.3..1 น ากากตะกอนที่ผสมตามอัตราส่วนต่างๆ ไว้ข้างต้น ใส่ลงในโม้กวนผสมของเครื่องปั้นอิฐ  
2.3..2 สังเกตจะมีอิฐไหลออกมาบริเวณหน้าแปลเครื่องปั้นอิฐช้า ใหใ้ช้มือช่วยประคองให้ไหล

ออกมาเป็นเส้นตรง และท าการโยกที่ตัดให้ตัดอิฐออกเป็นก้อนๆ  
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2.3..3 ใช้มือจับประคองก้อนอิฐ ใส่ไม้แบบที่ใช้ในการตากอิฐให้แห้ง ซ่ึงหนึ่งไม้ใส่ไดป้ระมาณ 
สิบห้าก้อน วางเรียงใส่รถเข็นไปตากในที่แจ้ง ใช้เวลาในการตากประมาณ  24  ช่ัวโมง อิฐที่แห้งจะมีสีขาวและ
น้ าหนักเบาลง 

2.3..4 น าอิฐที่ได้มาเรียงก่อเป็นแนวตามภาพประกอบ 1 เพื่อเตรียมการเผาโดยใช้แกลบที่ไดจ้าก
การสีข้าวเปลือกเป็นเชื้อเพลิงในการเผา อุณภูมิในการเผา 900 – 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลาประมาณ 20 
ช่ัวโมง สังเกตอิฐจะสุกเรียบร้อยเมื่อแกลบที่ใช้เผาเปลี่ยนเปน็สีขาวเทาๆ ปกคลุมทั่วๆ ทั้งกองในทกุมุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 ขั นตอนการเผาอิฐมอญ และอิฐที่ผลิตได ้
2.3..5 ท าการเปิดกองอิฐ คุ้ยขี้เถ้าแกลบออกให้หมดทิ้งไว้ให้เย็น จึงท าการเก็บตัวอย่างอิฐใส่กล่อง

ให้เรียบร้อย 
2.4 ศึกษาหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของกากตะกอนที่ใช้ในการทดลองใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต

อิฐมอญ โดยใช้อัตราส่วนดังต่อไปนี้ 100, 90, 70, 50, 30, 10  และ 0 โดยน้ าหนักแห้งของส่วนผสมทั้งหมด
ลักษณะสมบัติของอิฐมอญที่ผลิตได้เทียบกับมาตรฐาน โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) ในเรื่องของความหนาแน่น อัตราการซึมน้ าและความสามารถในการต้านแรงอัดของอิฐมอญ ทดสอบ
ตามวิธีมาตรฐานในการทดสอบ มอก. 77 – 2517 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมส าหรับอิฐก่อสร้างสามัญ
ประเภทที่ 1 ขนาดอิฐ 140x65x40 มิลลิเมตรการทดลองท าอิฐอัตราส่วนละ 10 ก้อน 
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วัตถุประสงค์ 

 
ภาพประกอบ 2 ขั้นตอนการด าเนนิการวิจัย 

 

3. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
3.1 ลักษณะสมบัติของกากตะกอนน ้าเสียจากระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบถังปฎิกรณ์ทีละเทของ

โรงงานผลิตแป้งมันส้าปะหลังดัดแปร 
การวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของกากตะกอนน้ าเสียจากระบบน้ าเสียแบบถังปฎิกรณ์ทีละเทพบว่าปริมาณ

ความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายต่าง ๆ ที่ตรวจพบในกากตะกอนมีปริมาณค่อนข้างต่ าตามตางรางที่ 1 โดยสารที่
พบความเข้มข้นสูงที่สุดคือ เหล็ก รองลงมาเป็น แมงกานีส และสังกะสี ตามล าดับ แต่เมื่อเทียบกับมาตรฐาน Total 
Threshold Limit Concentration (TTLC) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่
ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 พบว่ามีปริมาณสารเคมีอันตรายต่ ากว่ามาตรฐานตามตารางที่ 1 ดังนั้น กากตะกอนน้ าเสียที่
น ามาใช้จึงไม่ใช่ของเสียอันตราย สามารถน ามาใช้ในการผลิตอิฐมอญได้ ผลจากปริมาณสารเคมีอันตรายที่ตรวจ
พบในกากตะกอนค่อนข้างต่ า สอดคล้องจากการสอบถามพบว่าแป้งมันส าปะหลังดัดแปรที่โรงงานผลิตส่วนใหญ่
ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร และในขั้นตอนการผลิตไม่มีการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายอยู่แล้ว ซ่ึงในปัจจุบันทาง
โรงงานได้ท าการส่งกากตะกอนให้บริษัทรับก าจัดของเสียเข้ามาเก็บขนไปก าจัด เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการใช้
ทดแทนดินและปุ๋ยในพื้นที่สวนปาล์ม ซ่ึงเมื่อดูจากปริมาณสารอาหารที่ตรวจพบในกากตะกอนมีปริมาณสูงคือ มี
ปริมาณไนโตรเจน โพแทสเซียม และฟอสฟอรัส เท่ากับ 10,015 814 และ 226                           เปียก 
          และเมื่อเทียบกับมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2551 ก าหนดปริมาณธาตุ
อาหารหลัก ไนโตรเจน โพแทสเซียม และฟอสฟอรัส ไว้ไม่น้อยกว่า 10,000 5,000 และ 5                อ
กิโลกรัม (ไม่น้อยกว่า 1, 0.5 และ 0.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก            ซ่ึงเมื่อเทียบกับเกณฑ์พบว่าผ่านเกณฑ์แค่
ตัวเดียวคือ ไนโตรเจน แต่ปริมาณสารโพแทสเซียม และฟอรัสมีน้อยกว่าเกณฑ์อยู่ ซ่ึงการน าไปพัฒนาใช้เป็นปุ๋ย
ในอนาคตอาจต้องมีการเติมธาตุอาหารโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสเพิ่มลงไป 

 
 
 
 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

ศึกษาลักษณะสมบัติต่างๆ 
ของกากตะกอนน้ าเสียจาก
ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ
ถังปฎิกรณ์ทีละเท 

ทดลองหาสัดส่วนที่เหมาะสม
โดยใช้กากตะกอนเปน็

ส่วนผสม  100, 90, 70, 50, 
30, 10 และ 0 เปอร์เซ็นต์โดย

น้ าหนักแห้ง 

เปรียบเทียบคุณภาพอิฐมอญ  
- อัตราการซึมน้ า  
- ความสามารถในการต้านทาน

แรงอัด 
(มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน, มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย) 
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ตารางที ่1 ลักษณะสมบัติของกากตะกอนน้ าเสียจากระบบบ าบัดน้ าเสียแบบถังปฎิกรณ์ทีละเทของโรงงานผลิต
แป้งมันส าปะหลังดดัแปร 

พารามิเตอร์ วิธีวิเคราะห์ หน่วย ผลการวิเคราะห์ TTLC Detectio
n Limit 

1. ลักษณะ  

 
สีด า นิ่ม มีกล่ิน
เหม็นเล็กน้อย 

-  

2. พีเอช (pH) ELECTROMETRIC METHOD (U.S. EPA 
2004:9045 D)  7.1 -  

3. ความช้ืน 
(Moisture) 

DRIED AT 103-105 0C 

% 86.7 -  

4. สารหนู (Arsenic) ACID DIGESTION AND HYDRIDE 
GENERATION AAS METHOD (U.S.EPA 
1996:3050 B AND1992:7061 A ) 

mg/kg 
(wet weight) 

ND 500 0.100 

5. แคดเมียม 
(Cadmium) 

ACID DIGESTION AND DIRECT AIR 
ACETYLENE FLAME METHOD (U.S.EPA 
1996:3050 B AND 2007:7000 B) 

mg/kg 
(wet weight) 

ND 100 0.600 

6. ทองแดง (Copper) ACID DIGESTION AND DIRECT AIR 
ACETYLENE FLAME METHOD (U.S.EPA 
1996:3050 B AND 2007:7000 B) 

mg/kg 
(wet weight) 

1.279 2,500 0.600 

7. ตะกั่ว (Lead) ACID DIGESTION AND DIRECT AIR 
ACETYLENE FLAME METHOD (U.S.EPA 
1996:3050 B AND 2007:7000 B) 

mg/kg 
(wet weight) 

ND 1,000 
3.10 

 
8. ปรอท (Mercury) ACID DIGESTION AND COLD VAPOUR 

AAS METHOD ( U.S.EPA2007:7471 B ) 

mg/kg 
(wet weight) 

ND 20 0.100 

9. เหล็ก (Iron) ACID DIGESTION AND DIRECT AIR 
ACETYLENE FLAME METHOD (U.S.EPA 
1996:3050 B AND 2007:7000 B) 

mg/kg 
(wet weight) 

243 - 1.00 

10. แมงกานีส 
(Manganese) 

ACID DIGESTION AND DIRECT AIR 
ACETYLENE FLAME METHOD (U.S.EPA 
1996:3050 B AND 2007:7000 B) 

mg/kg 
(wet weight) 

13.4 - 0.500 

11. สังกะสี (Zinc) ACID DIGESTION AND DIRECT AIR 
ACETYLENE FLAME METHOD (26.8 
U.S.EPA 1996:3050 B AND 2007:7000 B) 

mg/kg 
(wet weight) 

3.564 - 0.700 

12. โพแทสเซียม 
(Potassium) 

AOAC OFFICIAL METHOD 955.06 (2005) 
mg/kg 

(wet weight) 
814 - 0.400 

13. ไนโตรเจน 
(Nitrogen) 

AOAC OFFICIAL METHOD 955.04 (2005) 
mg/kg 

(wet weight) 
10,015 - 500 

14. ฟอสฟอรัส 
(Phosphorus) 

AOAC 2000,958.01 
mg/kg 

(wet weight) 
226 - 0.90 

หมายเหตุ  Total Threshold Limit Concentration (TTLC) คือ องค์ประกอบของสารอนินทรีย์อันตรายและสารอินทรีย์อันตราย ใน
หน่วยมิลลิกรัมของสารต่อหนึ่งกิโลกรัมของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (Total Concentration) เทียบกับค่า Total Threshold Limit 
Concentration (TTLC) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548  
ND คือ Non Detectable หมายถึง ผลการตรวจวัดที่ได้ต่ าค่าที่สามารถตรวจวัดได้ หรือต่ ากว่า Detection limit ของการวิเคราะห์ 
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3.2 ความหนาแน่นของอิฐมอญที่ผสมกากตะกอนน ้าเสียจากระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบถังปฎิกรณท์ีละเท
ของโรงงานผลิตแป้งมันส้าปะหลงัดัดแปร 

การเปรียบเทียบความแตกต่างของความหนาแน่นระหว่างอิฐมอญก่อนเผาและหลังเผาพบว่าเมื่อเพิ่ม
อัตราส่วนของกากตะกอน จาก 0 – 50 %โดยน้ าหนักแห้ง ความหนาแน่นมีช่วงของความแตกต่างกันมากขึ้น
ระหว่างอิฐก่อนเผาและหลังเผา โดยที่อัตราส่วน 0, 10, 30 และ 50 %โดยน้ าหนักแห้ง มีค่าเท่ากับ 0.051, 0.279, 
0.295  และ 0.353 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตรตามภาพประกอบ 3 ในขณะที่อัตราส่วนที่ผสมกากตะกอน 70, 90 และ 
100 %โดยน้ าหนักแห้ง ไม่สามารถขึ้นรูปอิฐได้ โดยอิฐที่ไหลออกจากแม่พิมพ์มีลักษณะแผ่ออกด้านข้าง  อาจ
เนื่องมาจากลักษณะของกากตะกอนที่มีความหนืดต่ า ไม่ค่อยจับตัวกับส่วนผสมอื่น และค่อนข้างที่จะร่วนแยก
ออกเป็นก้อนๆ ซ่ึงแสดงเห็นได้ชัดว่าอิฐที่ผสมกากตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสียแบถังปฎิกรณ์ทีละเทมากขึ้นมี
ความแตกต่างของความหนาแน่นอิฐก่อนเผาและหลังเผามากขึ้น ความหนาแน่นของอิฐก่อนเผาที่ลดลงอาจ
เนื่องมาจากกากตะกอนเองที่มีความหนาแน่นต่ า และส่วนผสมของกากตะกอนเป็นสารโพลีเมอร์ (Kenfloc) ที่เติม
ระหว่างขั้นตอนการสร้างตะกอน และยิ่งเห็นได้ชัดว่าความหนาแน่นของอิฐหลังเผาเสร็จมีค่าลดลงอย่างชัดเจน 
อาจเนื่องมากจากสารอินทรีย์ในกากตะกอนที่หายไประหว่างกระบวนการเผา และสารโพลีเมอร์ก็เป็นสารอินทรีย์
อีกด้วย อิฐที่ผลิตได้จะมีน้ าหนักเบากว่าเมื่อเทียบกับอิฐปกติที่ไม่ผสมกากตะกอนอย่างเห็นได้ชัดเจนเมื่อสัมผัส
ด้วยมือ ซ่ึงถือว่าเป็นข้อดี ซ่ึงช่วยให้สะดวกในการขนย้ายไปใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ 

 

 
 

ภาพประกอบ 3  ความหนาแน่นก่อนและหลังเผาของอิฐมอญที่ผสมกากตะกอนน้ าเสียจากระบบบ าบัดน้ าเสีย
แบบถังปฎิกรณ์ทีละเท 
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3.3  อัตราการซึมน ้าของอิฐมอญที่ผสมกากตะกอนน ้าเสียจากระบบบา้บัดน ้าเสียแบบถังปฎิกรณ์ทีละ
เทของโรงงานผลิตแป้งมันส้าปะหลังดัดแปร 

การเปรียบเทียบอัตราการซึมน้ าของอิฐมอญที่ผสมกากตะกอนน้ าเสียจากระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ
ถังปฎิกรณ์ทีละเทที่อัตราส่วนต่างๆ พบว่าอัตราการซึมน้ ามีแน่วโม้มเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มของอัตราส่วนกาก
ตะกอน เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ส าหรับอิฐมอญทั่วไปก าหนดอัตราการซึม
น้ าไว้ที่ไม่เกิน 30 % ส่วนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน พ.ศ. 2547 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 77-
2517 นั้นก าหนดไว้ไม่เกิน 25 % ซ่ึงเห็นได้ว่าอิฐที่ได้ในทุกอัตราส่วนที่ 10, 30 และ 50 % โดยน้ าหนักแห้ง มีค่า
อัตราการซึมน้ าเกินค่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ในทั้งสามมาตรฐาน อิฐที่ได้มีอัตราซึมน้ าค่อนข้างสูง ส่งผลให้เมื่อ
น าไปใช้อิฐจะดูดน้ าจากปูนมากกว่าอิฐปกติ ท าให้น้ าส าหรับปฏิกิริยาไฮเดรช่ันในการเซทตัวของปูนไม่เพียงพอ 
(ชัย จาตุรพิทักษ์กุลและคณะ, 2552) และอิฐที่มีอัตราการซึมน้ ามากแสดงว่าภายในอิฐมีความพรุนสูง และอิฐที่มี
ความพรุนสูงท าให้มีความเปราะและหักง่าย (ภราดร ชุไชยสงค์, 2552) 
 

 
 

ภาพประกอบ 4 อัตราการซึมน้ าของอิฐมอญที่ผสมกากตะกอนน้ าเสียจากระบบแบบถังปฎิกรณ์ทีละเท 
 

3.4 ความสามารถในการต้านแรงอัดของอิฐมอญที่ผสมกากตะกอนน ้าเสียจากระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบ
ถังปฎิกรณท์ีละเทของโรงงานผลิตแป้งมันส้าปะหลังดัดแปร 

การเปรียบเทียบความสามารถในการต้านแรงอัดของอิฐมอญที่ผสมกากตะกอนน้ าเสียจากระบบบ าบัด
น้ าเสียแบบถังปฎิกรณ์ทีละเทที่อัตราส่วนต่างๆ พบว่าความสามารถในการต้านแรงอัดมีแนวโน้มลดลงตามการ
เพิ่มอัตราส่วนของกากตะกอน เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยส าหรับอิฐมอญ
ทั่วไป มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.77-2517) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน พ.ศ. 2547 ก าหนดไว้ที่ไม่
น้อยกว่า 2, 3.57 และ 7 เมกะปาสกาล ตามล าดับ ซ่ึงเห็นได้ว่าอิฐที่ได้จากาการผสมกากตะกอนที่อัตราส่วน 10 %
โดยน้ าหนักแห้ง มีความสามารถในการรับแรงอัดผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานทั้งสามอย่าง แต่อัตราส่วนที่ 30 %โดย

ผลิตภัณฑ์ชุมชน, มอก ≤ 25  

วิศวกรรมสถาน ≤ 30 % 
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น้ าหนักแห้ง     เพียง อ               อ เกณฑ์มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยส าหรับอิฐมอญ
ทั่วไป มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.77-2517) และที่อัตราส่วน 50 % โดย         ที่ต าที่สุด คือ 
       วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย     มาตรฐาน              จากการทดลองอิฐที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
นั้นอัตราส่วนของกากตะกอนค่อนข้างต่ าคือ ไม่เกิน 30 %โดยน้ าหนักแห้ง ซ่ึงใกล้เคียงกับผลการทดลองของ 
J.H.Tay และคณะ (2001) พบว่าอัตราส่วนที่ 30 %  อ       อ                    อ    อ         
มีความสามารถในการต้านแรงอัดดีที่สุด ขณะที่ Fong Linl and Chih-Huang Weng (2001)      อัตราส่วนที่ 10 
%  อ        อ         ท าให้ได้อิฐมีความสามารถในการต้านแรงอัดได้ดีที่ สุด Chih-Huang Weng และคณะ 
(2003)      อ         อ       อ                  อ             10 % โดยน้ าหนักแห้งท าให้อิฐมี
ความสามารถในการรับแรงอัดได้สูดสุด และ B. Shathika Sulthana Begum และคณะ (2012)  
     อ         อ       อ น้ าเสียจากอุตสาหกรรมส่ิงทอ   ไม่เกิน 15 % มีความสามารถในการต้านแรงอัด
ได้ดีที่สุด 

 

 
ภาพประกอบ 5  ความสามารถในการต้านแรงอัดของอิฐมอญทีผ่สมกากตะกอนน้ าเสียจากระบบบ าบดัน้ าเสีย 
 แบบถังปฎิกรณ์ทีละเท 
 

4. ข้อเสนอแนะ 
 จากการทดลองพบว่าอัตราส่วนของกากตะกอนที่ใช้ผสมลงไปใช้ได้ดีที่อัตราส่วนน้อยกว่า 30 
เปอร์เซ็นต์ จึงควรท าการทดลองหาอัตราส่วนของกากตะกอนที่เหมาะสมเพิ่มเติม และควรมีการศึกษาลดอัตรา
การซึมน้ าจากอัตรากากตะกอนที่ เพิ่มขึ้นโดยอาจมีการเติมวัสดุอื่นลงไป รวมถึง ควรมีการศึกษาทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ความคุ้มทุนในการน ากากตะกอนมาใช้จริงให้ละเอียดและชัดเจน 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2556 วันที ่24 ธันวาคม 2556 
 

1398 

5. รายการอ้างอิง 
คุณสุวลักษณ์ อัศวสันติ และคณะ. October 2008. “การปรับปรุงกระบวนการขึ้นรปูเมด็สาคูโดยใชเ้ครื่องขึ้น

รูปแบบถังหมนุชนิดไม่ต่อเนื่อง” Revised: 1 October 2008/15:43:10, from 
http://www.kmutt.ac.th/rippc/batchdr.htm  

ชัย จาตุรพิทักษ์กุล. 2552. “คอนกรีตที่ดีต้องบ่ม (ให้สุก)” วารสารคอนกรีต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร.์ 7 

 นายภราดร ชุไชยสงค์. 2552.  “การศึกษาคุณสมบัตขิองอิฐมอญทีผ่ลิตในจังหวัดชลบุรี” วิทยานิพนธ์ ปริญญา
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา  

Badr El-Din Ezzat Hegazy, Hanan Ahmed Fouad and Ahmed Mohammed Hassanain. .     .   “Incorporation 
of water sludge  silica fume  and rice husk ash in brick making”. Advances in Environmental 
Research. 1 (1), 83-96 

B. Shathika Sulthana Begum, R. Gandhimathi, S. T. Ramesh and P. V. Nidhees.     . “Utilization of textile 
effluent wastewater treatment plant sludge as brick material” J Mater Cycles Waste Manag DOI. 
10.1007, s10163-013-0139-4. 

Chih-Huang Weng , Deng-Fong Lin and Pen-Chi Chiang. 2003.  “Utilization of sludge as brick materials” 
Advances in Environmental Research . 7, 679–685. 

Fong Linl and Chih-Huang Weng. 2001.  “Use of Sewage Sludge Ash as Brick Material” Journal of 
Environmental Engineering.  127 (10). 

J. H.Tay, K.Y.Show and S.Y.Hong. 2001. “The application of industrial sludge and marine clay in brick 
making” Journal of the Chinese Insititute of Environmental Engineering.11 (3), 203 – 208.  

http://www.kmutt.ac.th/rippc/srbx44.htm
http://www.kmutt.ac.th/rippc/batchdr.htm
http://www.kmutt.ac.th/rippc/batchdr.htm
http://www.kmutt.ac.th/rippc/batchdr.htm


การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2556 วันที ่24 ธันวาคม 2556 

1399 

การถอดรหัสค าตอบแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของโปรแกรม Excel 
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บทคัดย่อ  
           บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอแนวทางเลือกส าหรับนักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ใน
ประโยชน์จากการประยุกต์สร้างแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ในงานวิจัยเชิงปริมาณจากโปรแกรมตารางส าเร็จรูป 
Excel (XLS) เพื่อการถอดค าตอบด้วยค าส่ังเงื่อนไข (if-then) ภายหลังได้รับกลับจากกลุ่มตัวอย่าง การศึกษานี้
มุ่งหวังถึงประโยชน์ในด้านความสะดวก ประหยัดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่าย และการลดความผิดพลาดจาก
มนุษย์ระหว่างการป้อนข้อมูล  การวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการสังเคราะห์เชิงคุณภาพโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ในชนิดต่างๆ ส่วนที่สอง การทดลองใช้แบบสอบถาม
ที่สร้างด้วยแม่แบบในรูปแบบ XLS เครื่องมือการวิจัย ใช้การนับเวลาการถอดค าตอบแบบสอบถามชนิดเดียวกันที่
มีจ านวนค าถามเท่าๆ กัน กลุ่มตัวอย่างเป็นแบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 80 ชุด ท าการทดลองถอดค าตอบด้วยค าส่ัง
เงื่อนไข กระท าในหลายลักษณะ เริ่มจากการตรวจสอบทีละ 10 ชุด ณ ระดับปริมาณต่างๆ ได้แก่ 10, 20, 30, 40, 
50, 60, 70 และ 80 ชุดตามล าดับ การนับเวลาในการคัดลอกสูตรท าการบันทึกครั้งละ 5 ชุด จนครบ 80 ชุด การย้าย
ค าตอบไปสู่จุดรวมข้อมูลกลางถือเป็นการส้ินสุดของการทดลอง ผลการวิจัยพบว่า รอบเวลารวมที่ใช้ในการ
คัดลอกสูตรจากแม่แบบสู่กลุ่มตัวอย่างรวม 80 ชุดใช้เวลารวม 10 นาที การย้ายค าตอบแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มๆละ 2 
ครั้ง ในครั้งแรกข้อมูลของผู้ตอบแบบ รวมถึงส่วนที่ 2 การถอดค าตอบแบบสเกล (Likert scale) ใช้เวลารวม 17 
นาที และครั้งที่สองส าหรับข้อมูลที่ค าตอบในส่วนที่เหลือ โดยใช้เวลารวม 19 นาที สรุปผลการทดลองถอด
ความหมายปริมาณกลุ่มตัวอย่างรวม 80 ชุดได้จนแล้วเสร็จ ใช้เวลารวม 46 นาที คิดค่าเฉลี่ยผลลัพธ์ 1.739 ชุดต่อ
นาที ซ่ึงสามารถจะพัฒนาให้รวดเร็วขึ้นได้หากท าการปรับสูตรถอดค าตอบจากแม่แบบทั้ง 2 ส่วนให้อยู่ในแนว
สดมภ์เดียวกัน จะสามารถลดเวลารวมได้ไม่น้อยกว่า 19 นาที เนื่องจากปราศจากการคัดลอกค าตอบในรอบที่ 2
ดังนั้นการค านึงถึงเรื่องรูปแบบและการออกแบบลักษณะของสอบถามและการเลือกวิธีการส่งถึงกลุ่มเป้าหมายนั้น
มีผลอย่างมาก ในรูปแบบ XLS นั้นมีประโยชน์สูงในการน าไปใช้จริง  ซ่ึงบรรลุเป้าหมายหลายประการ ได้แก่ (1) 
สะดวกในการใช้ทรัพยากรใกล้ตัวที่มีอยู่ เนื่องจากโปรแกรม Spreadsheet  มีอยู่ทั่วไป (2) ง่ายต่อการน าไปใช้งาน
เองได้ (3) ลดเวลาในการถอดความค าตอบ (4) ลดความผิดพลาดและเพิ่มความแม่นย าการถอดความ (5) 
สนับสนุนประวัติการย้อนรอยค้นหากลับได้ (6) ประหยัดงบประมาณ และทรัพยากรบุคคล (7) สามารถแบ่งปัน
งานไปท าตามปริมาณส่วนได้  ในกรณีมบีุคคลากรร่วมงานวิจัยมากกว่าหนึ่งบุคคล 
 

ค าส าคัญ : การป้อนข้อมูล, การน าเข้าข้อมูล, แบบสอบถาม, เงื่อนไข, การวิเคราะหข์้อมูล Excel 
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ABSTRACT  
          This paper aims to propose an alternative choice in using questionnaire under XLS platform design. In 
the quantitative survey, with support of If-then function bundled to interpret the respondents’ answers. The 
advantages were ease of use, time and cost saving as well as eliminated human errors during data entry process. 
Research was done into two folds. First, qualitative data were synthesized by contents analysis approach.  The 
differences of E-Questionnaires (EQ) usage were discussed as an update. Second, quantitative study part, the 
research samples were the questionnaire 80 sets under XLS platform designed (same numbers of items), and 
research instruments by using time counting for decoding the answers of every 10 sets of EQ by using of If-
Then function.  The tests were total time counted by interval input of 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 and 80 sets of 
EQ respectively. After moved to the data pool sheet will be ended the testing.  Finally, outcome resulted in 
record as 10 minutes were spent in copying if-then formula; the data moved to the new sheet were done into 2 
steps. First, the respondent’s profile part and Likert scale, second, the rest data to complete all 80 sets of EQ. 
with total time counted as 46 minutes. By average, 1.739sets were accomplished per minutes. Launching out a 
well designed of questionnaire platform and via email to respondents has increased a response rate. With the 
decoding conditions could be performed on the same column, without double duplication more 19 minutes can 
be minimized as saving time. The major finding achieved the following advantages: (1) availability and 
accessible software resources (2) ease of use (3) time- saving for interpreter of the respondents’ answers (4) 
avoidance from person’s error and mistake during key-in process and decoding (5) support tracking & 
traceability (6) save in cost and human resources (7) task sharing ability among teamwork in case of tasks 
loaded.  
 
KEYWORDS:  Input data, questionnaire, if-then, interpret, data analysis Excel 

 
1. บทน า  

โดยปกติวรรณกรรมและงานตีพิมพ์ต่างๆ ในชนิดการวิจัยเชิงปริมาณที่มีเครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
มักมิได้กล่าวถึงขั้นตอนหรือวิธีการแปลงค าตอบในระหว่างการถอดค าตอบภายหลังที่ได้รับกลับมาจากผู้ตอบ
แบบสอบถาม เพื่อน าผลที่ได้เป็นข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ต่อ โดยรวมมักจะแจ้งถึงวิธีการส่งแบบสอบถามไป
ยังกลุ่มตัวอย่างเสียมากกว่า เช่น การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์, ทางจดหมาย และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ิ (Email) 
เป็นต้น จากนั้นกจ็ะก็น าเสนอในส่วนของการวิเคราะห์สรุปผลทันที ซ่ึงในความเป็นจริงนั้น ขบวนการเตรียมน า
ข้อมูลเข้าก่อนการประมวลผล ถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ และเป็นภาระอย่างหนึ่งของนักวิจัย เพื่อได้มาซ่ึงข้อมูลของ
ค าตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน แม่นย า และรวดเร็ว ข้อผิดพลาดจึงสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายหากผู้วิจัยนั้นใช้วิธีอ่านแบบ
ค าตอบจากตัวเลือกแล้วถอดค าตอบเป็นผลตัวเลขด้วยตนเองก่อนน าข้อมูลไปป้อนต่อเพื่อการวิเคราะห์ในขั้นตอน
ถัดไป  บทความนี้มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรพื้นฐานที่มีอยู่ใกล้ตัว เช่น โปรแกรม Excel หรือ Spreadsheet จาก 
OpenOffice.org เป็นต้น ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อการใช้งานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย
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คาดหวังผลในเรื่องความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง ประหยัดในด้านเวลา ค่าใช้จ่าย และช่วยลดขั้นตอนที่อาจเกิด
ความผิดพลาดจากการใช้ค าส่ังเงื่อนไขเข้าช่วย ซ่ึงผู้ที่สนใจสามารถน าไปปฏิบัติเองได้จริง โดยเฉพาะนักศึกษาที่มี
แบบสอบถามเกี่ยวข้องในการวิจัย ปกติลักษณะของแบบสอบถามที่พบเห็นได้ทั่วไป มักจะส่งแก่ผู้ตอบ
แบบสอบถามในรูปแบบเอกสารเป็นกระดาษ A4 (หรือผู้ส ารวจอาจถือไว้เองในขณะสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง)  ใน
กรณีหากส่งทาง email ก็มักจะอยู่ในลักษณะไฟล์ word หรือ pdf เป็นต้น ส่วนอีกประเภทก็จะเป็นแบบสอบถาม
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Questionnaire: EQ) ที่อยู่บนเว็ปไซต์ (website) บนพื้นฐาน web base application  ผู้สร้างแบบ
ต้องท าการสมัครและผู้ตอบแบบจ าเป็นต้องเข้าไปยัง website ดังกล่าวเพื่อท าการตอบ ถือเป็นข้อจ ากัดด้านการ
ออกแบบและภาระในการเรียนรู้วิธีการใชง้าน 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1) เพื่อน าเสนอวิธีการใช้แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับงานวิจัยเชิงปริมาณที่สร้างแม่แบบ
แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ Spreadsheet Platform ด้วยค าส่ังเงื่อนไข 

2)   เพื่อเปรียบเทียบผลทดลองการแปลผลค าตอบจากการใช้แบบค าถามชนิด XLS ในรูปแบบ 
Spreadsheet Platform ด้วยค าส่ังเงื่อนไข ที่ใช้แบบสอบถามชนิด spreadsheet ในการออกแบบ 

3) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคนิคการออกแบบแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ ในการเพิ่มอัตราการตอบ
กลับ  
 

3. ทบทวนวรรณกรรม 
 การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตและ E-Questionnaire (EQ) จากงานส ารวจของ European Commission (2012) 

พบว่า 27 ประเทศที่รวมตัวกันในทวีปยุโรปนั้นมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือถึงร้อยละ 63 มีการจ ากัดวงเงินควบคุมค่า
โทรศัพท์ไว้ล่วงหน้า โดยในด้านการใช้งานอินเตอร์เน็ตนั้นผู้บริโภคต่างมีความพอใจกับความเร็วอยู่ร้อยละ 67 
ไม่เคยประสบปัญหาใดๆ จากความเร็ว และร้อยละ 62 ในจ านวนผู้ใช้งานมีความประสงค์ที่จะช าระค่าบริการที่
สูงขึ้นหากได้ความเร็วเพิ่มขึ้น ดังนั้นสามารถอนุมานได้ว่า การส่งแบบสอบถามด้วยระบบอินเตอร์เน็ตนั้น น่าจะมี
การตอบรับที่ดีกว่าการสอบถามทางโทรศัพท์ หรือทางจดหมายลงทะเบียน  จินตนา จักรกฤษณ์ และนลินนุช 
(2543) ให้เหตุผลว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นสามารถตอบสนองความต้องการได้ในทุกด้าน อาทิ เพิ่มความ
สะดวก รวดเร็ว และประสิทธิภาพในการตอบสนอง รวมถึงช่วยลดต้นทุนการด าเนินกิจกรรม ในการถ่ายโอน
ข้อมูล (File Transfer) ระหว่างกัน เอื้ออ านวยให้ธุรกรรมมีความสะดวก รวดเร็ว และแม่นย า สามารถเป็นส่ือใน
บริการระหว่างกันได้ง่ายและครอบคลุมทุกแขนงทั่วโลก”  ในงานวิจัยของ Hunter L. (2013) กล่าวถึงการใช้ EQ 
นั้นน้อยเกินไปในการศึกษาด้านเวชภัณฑ์ ซ่ึงเขายอมรับว่ามีค่าใช้จ่ายที่ ประหยัด รวดเร็ว ได้ผลดี ซ่ึงการค านึงถึง
กลุ่มเป้าหมาย วิธีการส่ง และความยาวของแบบสอบถาม จะส่งผลต่อการได้รับแบบสอบถามกลับในปริมาณที่
มาก ซ่ึงสอดคล้องกับ Information Associated Management (2013) ที่ระบุว่าการเติบโตของ EQ เข้าถึงจากการใช้ 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) เพิ่มขึ้นและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้สะดวกรวดเร็วโดยมีค่าใช้จ่ายถูก โดย
แนะน าเพิ่มเติมให้ค านึงถึงการสร้างและออกแบบแบบสอบถามเพื่อที่จะได้รับค าตอบกลับในอัตราที่สูง ในงาน 
เสวนาเรื่อง New Frontiers for Statistical Data Collection ณ กรุงเจนนิวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (United 
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Nation: UN, 2012)  ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน ปี 2555 มีการสรุปให้นักสถิติทราบถึงมาตรฐาน 
EQ ที่ไดเ้ริ่มโครงการในประเทศแคนนาดาตั้งแต่ปี 2009 มาจนปัจจุบัน พร้อมยืนยันผลตอบแบบสอบถามกลับ57
ถึงร้อยละ 80 จากการใช้ email ในการติดตามผลแทนการใช้โทรศัพท์หรือส่งจดหมายติดแสตมป์ โครงการนี้แบ่ง
การลงทุนออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ 1. ภาคระบบการสร้างแบบสอบถาม 2. ระบบการรับค าตอบและประเมิน
แบบ 3. การด้านการลงทุนด้านอุปกรณ์ ซ่ึงวัตถุประสงค์เพื่อ ความเร็ว สะดวก และแม่นย า พร้อมอัตราผู้ตอบแบบ
กลับ อย่างไรก็ตามเป็นการออกแบบที่ใช้งบประมาณสูงและเพื่อใชง้านภายในสังกัดของตนเท่านั้น  
           ข้อจ ากัด EQ ชนิด Web based  ในกรณีของประเทศไทยที่พบโดยมากก็มักใช้ EQ ชนิด web based 
เพียงเพื่อการท าส ารวจความคิดเห็นเพียงภายในหน่วยงานภายในของตนเองเช่นกัน เช่น ภายในสถานศึกษา ระบบ
การประเมินความพึงพอใจใช้งานลงทะเบียนเฉพาะบัณฑิตของตนเท่านั้น ดังตัวอย่าง การน า IT มาใช้ในการ
จัดการความรู้ในหน่วย SCG Academy โดย พรเทพ จรัสศรี (2556) ได้จัดท าระบบ e-learning มีการลงทุนในการ
ท า Module ต่างๆ แต่การใช้ EQ นั้นเป็นเพียงส าหรับพนักงานภายในองค์กร และผลลัพธ์ที่วิเคราะห์ใช้เพียงเพื่อ
ผล การโหวตแบบโพลเท่านั้น ดังที่กล่าวมา EQ มักถูกออกแบบจ ากัดเพื่อใช้เฉพาะภายในสังกัด และเมื่อ
ตรวจสอบบริการ EQ ชนิดเป็น webpage ที่ให้บริการแก่บุคคลทั่วไปนั้น ยังคงพบปัญหาในข้อจ ากัดอยู่
ค่อนข้างมากภายใต้บริการแบบ Webpage application base ที่จ ากัด เช่น ตัวอย่าง http://eQuestionnair.de เป็นต้น 
มีการตั้งค่าตัวแปรหลายขั้นตอนที่ค่อนข้างละเอียดซับซ้อนและการใช้ค าส่ัง (คู่มือการใช้งาน eQuestionnaire.de, 
2013, p.17-18) สร้างภาระความล าบากต่อผู้ใช้ปกติและนักวิจัยทั่วไป ข้อจ ากัดทางด้านภาษาที่ไม่รองรับการใช้
แบบตอบถามที่เป็นภาษาไทย แม้จะมีข้อดีในการส่งผลลัพธ์ออกไปในรูปแบบไฟล์ csv  (Equestionnaire.de, 
2013,p.42) อีกตัวอย่างของผู้ให้บริการด้าน E-Survey online (http://freeonlinesurveys.com) บังคับให้ผู้วิจัยต้องท า
การสมัครสมาชิกก่อน และการสร้างแบบอยู่ภายใต้ template ที่มีลักษณะจ ากัดโครงสร้างประเภทชนิดค าถาม 
วิธีการใชท้ี่ต่างกันไปหลากหลาย ท าให้ผู้สมัครเสียเวลาในการเริ่มเรียนรู้วิธีการใช้งานใหม ่รวมถึงการประมวลผล
นั้น ไม่สามารถน าข้อมูลดิบออกมาเพื่อส่งไปสู่ระบบอื่นๆ เพื่อการวิเคราะห์ต่อไป ซ่ึงจ าเป็นต้องช าระค่าบริการ
ส าหรับคุณสมบัติเพิ่มเติมในการส่ง export file ออกมา ในขณะที่การแข่งขันในโลกปัจจุบัน เช่น Google Drive มี
การให้สิทธิ์ในการบริการจัดเก็บข้อมูลได้ฟรี (Google.com, 2013) 
           ประโยชน์การใช้ XLS Platform ในการสร้างแบบสอบถาม นภาพร  ชนินทร์ นภดล รุ่งโรจน์ และ ประ
ศาสตร์ (2543) กล่าวถึง การท างานที่ยังจัดท าด้วยมือ (manual system) แบบวิธีการดั้งเดิมไม่เหมาะสมกับปริมาณ
งานมาก การลงตัวเลขซ้ ากันหลายครั้ง หลายๆ แบบฟอร์ม ที่เร่งเพื่อให้ทันเวลา ท าให้เกิดข้อผิดพลาด และความ
ล่าช้า รวมถึงความเสียหายตามมา ผู้วิจัยจึงเสนอการท า EQ ในรูปแบบ XLS โดยมีเงื่อนไขเพื่อลดความผิดพลาด 
โดยเฉพาะการใช้งานส่วนบุคคลซ่ึงอาจเป็นอีกทางเลือกที่ดีที่สุดในขณะนี้ จากบทสรุปของการทบทวน
วรรณกรรมสืบค้นได ้2 ประการคือ ให้เน้นน้ าหนักในการค านึงถึงการออกแบบของรูปแบบที่จะส่งออกไปเป็นส่ิง
ส าคัญ และการใช้ email ในการส่งนั้นจะได้ผลตอบรับกลับสูง  
           การออกแบบงานและทฤษฎีคิดเป็นระบบ การจัดการต่างๆ ล้วนอยู่ภายใต้การออกแบบและวางแผนซ่ึง
ควรใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic thinking) ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน (2546, น.1-2) แยก 4 
ขั้นตอนหลักภายใต้แบบเดียวกับ PDCA ได้แก่ คิดก่อนท า ลงมือท า ท าและตรวจสอบ และแก้ไขปรับปรุง ซ่ึง
แบ่งเป็นกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ (1) การระบุปัญหา (2) การระบุสาเหตุ (3) การ
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วางแผนการแก้ปัญหาที่สาเหตุ (4) การลงมือท าตามแผน (5) การตรวจสอบผลการท าว่าแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ 
(6) การแก้ไขปรับปรุง ถ้าไม่ได้ผลตามที่ต้องการให้หาวิธีแก้ไขปัญหาหรือสาเหตุใหม่ (7) กลับมาที่ปัญหา เพื่อ
สรุปว่าปัญหาคลี่คลายหรือไม่ ซ่ึงเมื่อพิจารณาดูจะสอดคล้องกับหลักการอธิบายบทความนี้ โดยใช้วิธีการสอน
เทคนิคแบบแบ่งแยกงานจากในเอกสารการสอนของ ผศ.ดร. สุราษฎร์. 2556. ระบุว่า “การวิเคราะห์ Task คือการ
แยกย่อย Task หรือ Step of Operation ในแต่ละ Task หรือแต่ละ Step ว่าต้องการความรู้และทักษะอะไรบ้าง จึงจะ
สามารถท างานได้ส าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี” โดยบทความนี้มีการแสดงขั้นตอนงานในรูปแบบง่ายที่กระชับและ
ชัดเจน ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมาโดย สุรชัย เก้าเอี้ยน (2552) พบว่าแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ชนิด
ปรับปรุงให้ส้ันและมีสีสันตามหลักการออกแบบส่ือคอมพิวเตอร์กราฟิกได้รับความเต็มใจในการตอบและอัตรา
การตอบกลับมากกว่าแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปอย่างมีนัยส าคัญ ในการสืบค้นทั่วไปยังไม่พบวิธีการที่
เสนอดังกล่าวโดยตรง โดยส่วนใหญ่และงานวิจัยที่ใกล้เคียงสุดของ ยังใช้การถอดความหมายค าตอบด้วยตัวบุคคล
อยู ่ซ่ึงน าเสนอโดย ทองจุล ขันขาว (2552) เป็นเพียงการวิเคราะห์ผลหลังจากได้แปลงค าตอบเป็นผลตัวเลขแล้ว  

 
4. ขอบเขตของการวิจัย   
           กลุ่มตัวอย่าง   เป็นแบบสอบถาม 2 กลุ่ม A และ B อย่างละ 40 ชุด ที่มีปริมาณจ านวนค าถามชนิด
เหมือนกัน (ภาคผนวก ก.) แบ่งการทดสอบออกเป็นทีละ 5 และ 10 ชุด โดยสุ่มเพื่อจ ากัดจ านวนผลลัพธ์ที่ระดับ 
35, 40, 60 และ 80 ชุดตามล าดับ การทดสอบจัดท าหลายระดับ โดยน าเสนอผลสรุปรวม 4 ครั้ง  
           เครื่องมือวิจัย: โดยการจับเวลาที่ใช้ในขบวนการแปลถอดค าตอบในแบบสอบถาม มาสู่ตัวเลข จนย้าย
ข้อมูลค าตอบในแต่ละแบบสอบถามเข้าสู่หน้าผลค าตอบรวม ถือเป็นการส้ินสุดของการทดสอบ 

 
5. ขั้นตอนท างาน การวิเคราะห์ 

 ขั้นตอนที่ 1 การค านงึลักษณะการเตรียมรูปแบบของแบบสอบถามและเตรียมแม่แบบเป็น XLS  
 
ตารางท่ี 1  รูปแบบของการส่งแบบสอบถามและการสร้างแม่แบบ 

ช่องทาง รูปแบบที่สร้าง การส่งแบบ ก่อนแปลงรูปแบบ 
กายภาพ กระดาษ A4 ตัวบุคคลหรือจดหมาย สร้างแม่แบบ ใน Excel 
อิเล็กทรอนิกส์ Word / PDF เอกสารแนบใน email สร้างแม่แบบ ใน Excel 
อิเล็กทรอนิกส์ Excel เอกสารแนบใน email ไม่ต้องท าการแปลง 
อิเล็กทรอนิกส์ Web-based ออนไลน์ ไม่เกี่ยวกับการศึกษานี ้
            

การสร้างแม่แบบ (รวมถึงการสร้างแบบชนิด Item-Objective Congruence: IOC) โดยค านึงถึงผลตอบ
กลับ ที่เกิดจากรูปแบบอื่น เช่น กระดาษ A4, pdf หรือ word file เป็นต้น จ าเป็นต้องน าแม่แบบที่เป็น XLS และท า
การพิมพ์ค าตอบต่างๆในแบบสอบถามที่อยู่ในรูปแบบ XLS เพื่อการเตรียมการก่อนแปลความด้วยเงื่อนไข 
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           ขั้นตอนที่ 2 การส่งแบบสอบถามและรับ การตระหนักถึงวิธีการส่งและรับกลับโดย email จะได้ผลดี
ที่สุด ซ่ึงการส่งแบบสอบถามที่พร้อมใช้งานโดยใช้แม่แบบตัวเดียวกันในรูปแบบ XLS ส่งให้แก่ผู้ตอบแบบ
ระหว่างที่แจกแบบสอบถาม จะได้รับกลับในรูปแบบของ XLS เพื่อการพร้อมประมวลความหมาย 
           ขั้นตอนที่ 3 วิธีการใส่เงื่อนไข น าส าเนาแม่แบบเริ่มท าการใส่สูตร โดยเริ่มที่สดมภ์ที่ว่าง แนวตั้งด้านขวา
ของค าตอบ เป็นพื้นที่ส าหรับการใส่สูตร (if-then) โดยเลือกใช้ค าส่ังตามความเหมาะสมดังนี้: 
           3.1 ค าตอบประเภทชื่อหรือประโยคอักษร (text) เป็นความเห็นหรือช่ือของผู้ตอบแบบ เช่น Profile จะใช้
ค าส่ังแค่เช่ือมโยงค าตอบธรรมดา (paste link) โดยไม่เกี่ยวข้องกับค าส่ัง if-then แต่อย่างใด เช่น ณ ต าแหน่ง C1 
อาจเป็นชื่อของผู้ตอบแบบ ในช่องที่ต้องการผลลัพธ์ เพียงพิมพ์ค าว่า “+C1” 
           3.2 ค าตอบประเภทการเลือก 2 ทาง เช่น การตอบแบบเพศ ชาย หรือ หญิง เท่านั้น หากต้องการค่า ชาย 
=1, หญิง = 2 เช่น ค าตอบ x เพศชาย อยูต่ าแหน่ง C1 และ เพศหญิง อยู่ต าแหน่ง D1 โดยก าหนดต าแหน่งที่ต้องการ
แสดงผลจากการพิมพ์ =if(c1="x", 1, 2) หากต าแหน่ง  C1 หากมีพยัญชนะ x อยู่จริง จะแสดงผล 1 และหากเป็น
เท็จจะแสดงค่า 2 ส าหรับการใช้ค าส่ังที่รัดกุมขึ้นจะสร้างเงื่อนไขตรวจสอบ3 จากการพิมพ์ =if(C1=”x”,1,IF 
(D1=”x”,2,”err”) หมายถึง ในกรณีที่ไม่มีการเลือกหรือใช้สัญญลักษณ์อื่นใดในต าแหน่ง C1 และ D1 จะแสดงผล
ค าตอบเป็น “err” (แสดงความหมายจากการตรวจเงื่อนไขว่าเกิด error ขึ้น) 
           3.3 ประเภทการเลือกสเกล เช่น 5 point Likert scale เป็นต้น การตอบแบบชนิดเลือกระดับต่างๆ ที่
ต้องการเพียงค าตอบเดียวนั้น เช่น การเลือกค่า 1-5 จากระดับน้อยสุดไปหามากที่สุด (ดูตาราง 2) 
           Cell ที่ 1 ในช่อง B3 แทนค่าค าตอบ ระดับที่ 1 (พอใจน้อยที่สุด) 
           Cell ที่ 2 ในช่อง C3 แทนค่าค าตอบ ระดับที่ 2 (พอใจน้อย) 
           Cell ที่ 3 ในช่อง D3 แทนค่าค าตอบ ระดับที่ 3 (พอใจปานกลาง) 
           Cell ที่ 4 ในช่อง E3 แทนค่าค าตอบ ระดับที่ 4 (พอใจมาก) 
           Cell ที่ 5 ในช่อง F3 แทนค่าค าตอบ ระดับที่ 5 (พอใจมากที่สุด) 
 
ตารางท่ี 2 ตัวอย่างการได้ผลค าตอบจากเงื่อนไข If-Then ใน Worksheet ชนิด XLS 
 A B C D E F G H 

1 Likert Scale 1-5 น้อยสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด  
ค าตอบ
(if-then) 

2 ระดับความพอใจ (จงใชก้ากบาท X) 1 2 3 4 5  (ชุดที่1) 
3 1.1 ท่านคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์  X    1.1 2 
4 1.2 ท่านคิดว่าบทความนี้อ่านง่าย   ป   1.2 err 
5 1.3 ท่านคิดว่าท าด้วยตนเองไดจ้รงิ    x  1.3 4 
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ตัวอย่างการเขียนสูตร If-then  
ขั้นตอนที่ 1 หากผู้วิจัยต้องการให้แสดงผลในช่อง H3 น าเม้าส์ไปวางที่ช่อง H3 

           ขั้นตอนที่ 2 กลับมาที่แม่แบบและกรอกค าส่ัง if-then ที่ต าแหน่ง H3 โดยพิมพด์ังนี้:  
 =IF(B3="x",1,IF(C3="x",2,IF(D3="x",3,IF(E3="x",4,IF(F3="x",5,"err"))))) 

ความหมาย: ในกรณีต าแหน่ง Cell B3 มีค่าเท่ากับอักษร X ให้แสดงผลที่ต าแหน่ง H3 เป็นเลข 1 
           หากผลเป็นเท็จให้ท าเงื่อนไขถัดไป คือ ต าแหน่ง Cell C3 มีค่าเท่ากับอักษร X ให้แสดงผลเป็นเลข 2 
           หากผลเป็นเท็จให้ท าเงื่อนไขถัดไป คือ ต าแหน่ง Cell D3 มีค่าเท่ากับอักษร X ให้แสดงผลเป็นเลข 3 
           หากผลเป็นเท็จให้ท าเงื่อนไขถัดไป คือ ต าแหน่ง Cell E3 มีค่าเท่ากับอักษร X ให้แสดงผลเป็นเลข 4 
           หากผลเป็นเท็จให้ท าเงื่อนไขถัดไป คือ ต าแหน่ง Cell F3 มีค่าเท่ากับอักษร X ให้แสดงผลเป็นเลข 5 
           ในกรณีไม่มีเครื่องหมายหรือพยัญชนะใดจะแสดงค าว่า "err” (โดยอาจจะใช้ค่าตัวเลข 99 แทนได)้ 

ข้อส าคัญ: การปิดเครื่องหมายนขลิขิตตามจ านวนเสมอ จึงต้องมีจ านวนปิดเท่ากับจ านวนเปิดรวม 5 
เงื่อนไข   
           ขั้นตอนที่ 4 การคัดลอกสูตร การตั้งสูตรได้ท าครบทั้งสดมภ์แนวตั้งทุกข้อค าถาม สามารถน าคัดลอก
จากแม่แบบไปยังแบบค าตอบที่ได้รับกลับทีละชุด (ต าแหน่ง G ที่แสดงเป็นการเตือนล าดับข้อค าถาม) 
           ขั้นตอนที่ 5 การคัดผลลัพธ์  ค าตอบจากสดมภ์แนวตั้ง (ดังตัวอย่าง สดมถ์ H ในตารางที่ 2) ก าหนดล าดับ
ช่ือชุดของแบบที่ตอบ (H2 ตารางที่ 2) โดยเลือกทั้งสดมภ์แถว H ทั้งแถวและส่ังคัดลอกค าส่ัง copy ปกติ เพื่อการ
คัดลอกข้อมูลค าตอบทุกชุดของแบบสอบถามมายัง sheet ใหม่ และใช้ค าส่ังการวางพิเศษ (paste special) เลือก 
“value” เพื่อการลอกผลลัพธ์ที่จะแสดงค่าของข้อมูลเท่านั้น 
           ขั้นตอนที่ 6 การจัดเรียงข้อมูลเพื่อการน าเข้า การน าค่า (Value) เข้ามายัง sheet ใหม่ พบว่ามีการข้าม
บรรทัดในระดับแนวนอน เนื่องจากการเว้นช่วงว่างส าหรับข้อค าถาม สามารถแก้ไขด้วยการ Delete เพื่อลบ
แนวนอนที่ว่าง ในขั้นตอนสุดท้ายท าการคัดลอกและวางแบบพิเศษ (paste special) โดยเลือกค าส่ัง transpose เพื่อ
การสลับข้อมูลระดับแนวตั้งและแนวนอน ที่พร้อมในการน าเข้าสู่โปรแกรมอ่ืนๆ ต่อไป เช่น SPSS เป็นต้น 
          

6. การทดลอง  
           ก่อนการทดลอง ท าการตรวจความพร้อมของแบบ พบปัญหาในบางกลุ่มตัวอย่างที่ใช้อักษรหรือ
สัญญลักษณ์อื่นในการตอบ (ตารางที่ 3) เวลาในการแก้ไขเฉลี่ย 10 ชุดต่อ 1 นาที สาเหตุที่ผิดโดยมากมักเกิดจาก
ผู้ตอบแบบใช้สัญญลักษณ์ “/”แทนเครื่องหมาย “x” ในค าตอบ สามารถแก้ไขด้วยค าส่ัง find “/” และ replace 
(ตารางที่ 4 และ 5) การคัดลอกแบ่งขั้นตอนเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 คัดลอกสูตรจากแม่แบบสู่
แบบสอบถามทีละ 10 ชุด จากชุดที่ 1 ถึงชุดที่ 80 (ตารางที่ 6) ขั้นตอนที่ 2 คัดลอกค าตอบในสดมภ์ส่วนแรกไปยัง 
tab-sheet รวมข้อมูล (ตารางที่ 7) ขั้นตอนที่3 คัดลอกในสมดภ์ส่วนที่เหลือ (ตารางที่ 8) ขั้นตอนที่ 4 คือการกลับ
แนวตั้งสู่แนวนอนด้วยค าส่ัง transpose เพื่อพร้อมเข้าสู่โปรแกรมวิเคราะห์อื่นๆ   
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ขั้นตอนการทดลอง แบ่งออกเป็น 4 ขัน้ตอน ดงัแสดงในตารางต่อไปนี:้- 
ขั้นที่ 1: การตรวจสอบแบบสอบถามที่มีปัญหาบกพร่องในการตอบ  
 

ตารางท่ี 3. บันทึกเวลาการตรวจครั้งละ 10 ชุด  รวม 80 ชุด 
ชุดกลุ่มตัวอย่าง A 10 20 30 40 ความบกพร่อง 
เวลาเริ่ม 11:39 11:40 11:41 11:42 11:43   
ล าดับชุดที ่1-40 
จ านวน (17) 

1,5,9 
 (3) 

11-13,15-16  
(5) 

21, 23-24, 27 
(4) 

32, 34-36, 40  
(5) ใส่อักษรผิด 

เวลาเริ่ม 11:47 11:48 11:49 11:50 11:51   
ล าดับชุดที ่1-40 
จ านวน (14) 

1, 4  
(2) 

13, 16, 20  
(3) 

21-25, 27, 30 
(7) 

31, 38  
(2) ผิดต าแหน่ง 

ชุดกลุ่มตัวอย่าง B 50 60 70 80 ความบกพร่อง 
เวลาเริ่ม 13:01 13:02 13:03 13:04 13:05   
ล าดับชุดที ่1-40 
จ านวน (9) 

1, 2, 6, 10  
(4) 

- 
(0) 

21, 30 
(2) 

32, 35, 39 
(3) ใส่อักษรผิด 

เวลาเริ่ม 13:05 13:06 13:07 13:08 13:09   
ล าดับชุดที ่1-40 
จ านวน (14) 

3,4,5-9 
(7) 

15 
(1) 

21, 25, 27-28 
(4) 

31, 34 
(2) ผิดต าแหน่ง 

ขั้นที่ 2: การแก้ไข ในแบบที่มปีัญหาบกพรอ่ง (บนัทึกเวลาครั้งละ 10 ชุด) 
 
ตารางท่ี 4. การแก้ไขอักษร "/" เปน็ "x" (search = Ctrl+F1; replace) 

กลุ่ม A (1-40) 10 20 30 40 
ล าดับชุดที ่1-40 1,5,9 11-13,15-16 21,23,24, 27 32, 34-36, 40 

จ านวนชุดที่แก้ (17) 3 5 4 5 
เวลาเริ่ม 13:14 13:15 13:17 13:18 13:19 
กลุ่ม B (1-40) 50 60 70 80 
ล าดับชุดที ่1-40 1, 2, 6, 10 - 21, 30 32, 35, 39 
จ านวนชุดที่แก ้(9) 4 0 2 3 
เวลาเริ่ม 13:29 13:30 13:30 13:30 13:31 
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ตารางที่ 5. การแก้ไขต าแหน่งค าตอบ "อาชีพที่สนใจ" (cut --> paste) 
กลุ่ม A (1-40) 1, 4 13, 16, 20 21-25, 27, 30 31, 38 
จ านวน (14) 2 3 7 2 
เวลาเริ่ม 13:22 13:23 13:24 13:25 13:26 
กลุ่ม B (1-40) 3-4,5-9 15 21, 25, 27-28 31, 34 
จ านวน (14) 7 1 4 2 
เวลาเริ่ม 13:33 13:34 13:34 13:35 13:36 

 
ตารางท่ี 6. การคัดลอกสูตร   
ขั้นที3่A: การคัดลอกสูตร  (กลุ่ม A ชุดท่ี 1-40 ครั้งละ 5 ชุด)  paste special -> value 

กลุ่มที่ 1 (1-40) 5 10 15 20 25 30 35 40 
เวลาเริ่ม 13:48 (5) 13:49 13:50 13:50 13:51 13:51 13:52 13:52 13:53 

ขั้นที3่B: การคัดลอกสตูร (กลุม่ B ชุดท่ี 41-80 ครั้งละ 5 ชุด)  paste special -> value 
กลุ่มที่ B (41-80) 45 50 55 60 65 70 75 80 
เวลาเริ่ม 15:00 (5) 15:01 15:01 15:02 15:02 15:03 15:03 15:04 15:05 

 
ตารางท่ี 7. การคัดลอกค าตอบสดมภ์แนวตั้ง AA 
ขั้นที ่3A1: การคัดลอกค าตอบสดมภ์ AA (ชุดท่ี 1-40 ครั้งละ 5 ชุด) paste special -> value 
เวลาเริ่ม 13:54 (10) 13:56 13:57 13:59 14:00 14:01 14:02 14:03 14:04 

ขั้นที ่3B1: การคัดลอกค าตอบสดมภ์ AA (ชุดท่ี 41-80 ครั้งละ 5 ชุด) paste special -> value 
เวลาเริ่ม 15:06 (7) 15:06 15:07 15:08 15:09 15:10 15:11 15:12 15:13 

 
ตารางท่ี 8. การคัดลอกค าตอบสถมภ์ AC 
ขั้นที ่3A2: การคัดลอกค าตอบสดมภ์ AC (ชุดท่ี 1-40 ครั้งละ 5 ชุด) paste special -> value 

เวลาเริ่ม 14:16 (9) 14:17 14:18 14:19 14:21 14:22 14:23 14:24 14:25 
ขั้นที่ 3B2: การคัดลอกค าตอบสดมภ์ AC (ชุดท่ี 41-80 ครั้งละ 5 ชุด) paste special -> value 
เวลาเริ่ม 15:18 (10) 15:19 15:21 15:22 15:23 15:24 15:26 15:27 15:28 

 
ขั้นตอนที่ 4 การ Transpose ค าตอบ (ท าการวางค าตอบ 1-80 ชุด โดยค าส่ัง Paste special - Transpose)   
ในการทดลองนี้ใช้เวลาส ารวจตรวจแบบที่บกพร่อง พบการตอบผิดสัญญลักษณ์รวมสูงสุด 17 ชุดใช้

เวลาตรวจสอบรวม 4 นาที (เวลาเริ่ม 11:39-11:43) และการผิดต าแหน่งจ านวน 14 ชุด ใช้เวลารวม 4 นาที (11:47-
11:51) ผลจากการใช้เวลาปรับแก้ในเรื่องสัญญลักษณ์รวม 17 ชุด ใช้เวลารวมทั้งส้ิน 5 นาที (13:14-13:19) การ
แก้ไขข้อบกพร่องด้านต าแหน่งความสนใจในอาชีพ 14 ชุด รวม 4 นาที (13:22-13:26) เวลาท าที่ใช้ในการคัดลอก
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วางสูตร ชุดที่ 1-10 (เวลาเริ่ม: 16.27-16.28)ชุดที่ 11-20 (16:29-16:30) ชุดที่ 21-30 (16:30-16:31) ชุดที่ 31-40 (เริ่ม 
16:32-16:33) เฉลี่ยเวลาคัดลอก 10 ชุด ภายใน 1 นาที (รวม 40 ชุด ใช้เวลา 4 นาที) จากนั้นท าขั้นตอนการคัดลอก 
ค าตอบด้วย paste value ไปยัง sheet tab ใหม่เพื่อเป็นศูนย์กลางค าตอบ (รวมการคัดลอกค าตอบ 40 ชุดที่ 10 นาที 
เริ่มจาก 16:36-16:46) รวมใช้เวลาทั้งส้ิน 14 นาที ส าหรับล าดับที่ 41-80 ผลสามารถยืนยันได้ว่า ในการกระท า
เริ่มต้นเป็นการฝึกหัดท า และเมื่อเริ่มเกิดความช านาญ จะสามารถจะประหยัดเวลาได้มากขึ้น ทั้งนี้ผู้ออกแบบจึง
ควรต้องช้ึแจงให้ผู้ตอบแบบเลือกใช้อักษร “X” ตามที่ก าหนดเท่านั้น เพื่อลดปัญหาการแก้ไขสัญญลักษณ์ในการ
ตอบและสามารถส่งผลให้ประหยัดเวลาเพิ่มขึ้น 

 
7. อภิปรายผล 
           ผลการนับเวลารวมการแปลแบบสอบถามรวม 80  ชุด เริ่มจากการตรวจสอบทั่วไปครั้งละ 10 ชุด รวม 8 
ครั้งนั้น ใช้เวลาเพียง 1 นาทีต่อ 10 ชุด ในการบันทึกข้อมูล เริ่มนับจากการคัดลอกสูตรแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่ม A และ B ในจ านวนกลุ่มละ 40 ตัวอย่างเท่ากัน โดยพบว่า การคัดลอกสูตรนั้นอยู่ในอัตราเฉลี่ย 0.30-1.00 
นาทีต่อทุก 5 ชุดแบบสอบถาม จากการสรุปผลเปรียบเทียบ 2 กลุ่ม (ตารางที่ 9) พบว่า การท าการคัดลอกสูตร ณ 
ระดับปริมาณ 40 ชุด ใช้เวลารวมไม่เกิน 5 นาที ซ่ึงสามารถประยุกต์ในการท า Pilot test (Pre-test) เพื่อเตรียมการ
หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ที่จ าเป็นต้องมีกลุ่มตัวอย่าง อย่างน้อย 30 ชุดขึ้นไป ในส่วนขั้นตอนการคัดลอก
ค าตอบจากแบบสอบถามในกลุ่ม A ใช้เวลา 10 นาที เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม B ใช้เวลาเพียง 7 นาที เป็นการเกิด
จากความช านาญเพิ่มขึ้น สรุปเวลารวมทั้งส้ินจากผลการทดลองกลุ่ม B (ล าดับชุดที่ 41-80) มีความรวดเร็วกว่าชุด
กลุ่ม A (ล าดับ 1-40) รวมทั้งส้ิน 1.60 นาที (ตารางที่ 9) 
 
ตารางท่ี 9 สรุปผลเปรียบเทียบจากการทดลอง 
ล าดับ 
จ านวน 
(ชุด) 

A 

การ
คัดลอก 
สูตร 
(นาที) 

การคัด
ค าตอบ 
กลุ่มA 
(นาที) 

การคัด 
ค าตอบ 
ที่เหลือ 
(นาที) 

รวม 
เวลา 
ทั้งส้ิน 
(นาที) 

ล าดับ
จ านวน
(ชุด) 

B 

การ 
คัดลอก 
สูตร 
(นาที) 

การคัด
ค าตอบ 
กลุ่มB 
(นาที) 

การคัด 
ค าตอบ
ที่เหลือ 
(นาที) 

รวม 
เวลา 
ทั้งส้ิน 
(นาที) 

ผลต่าง 
B-A 

 
5 1 2 1 4.00 45 0.30 0.30 1 2.00 (-2.00) 
10 0.30 1 1 2.30 50 0.30 0.30 2 3.00 +0.30 
15 0.30 2 1 3.30 55 0.30 1 1 2.30 (-1.00) 
20 0.30 1 2 3.30 60 0.30 1 1 2.30 (-1.00) 
25 0.30 1 1 2.30 65 0.30 1 1 2.30 0.00 
30 0.30 1 1 2.30 70 0.30 1 2 3.30 +1.00 
35 0.30 1 1 2.30 75 1 1 1 3.00 +0.30 
40 1 1 1 3.00 80 1 1 1 3.00 0.00 
รวม 5.00 10.00 9.00 22.80 รวม 5.00 7.00 10.00 21.20 (-1.60) 
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จากผลข้างตน้ พบความสามารถที่จะพัฒนาให้รวดเร็วกว่านี้ขึ้นอยูก่ับทักษะด้านความช านาญของผู้ท า
การคัดลอก ค าตอบนั้น หากในขั้นแรกได้ออกแบบการคัดลอกสูตรเงื่อนไขที่สามารถแสดงผลในแถวสดมถ์
เดียวกัน จะสามารถประหยัดเวลาได้เพิ่มขึ้นอีก 19 นาที เนื่องจากไม่มีความจ าเป็นในการคดัลอกค าตอบในส่วนที่
เหลือจาก 2 กลุ่ม   
          

8. ข้อจ ากัดและการน าไปใช้ 
การน าเสนอแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ในรุปแบบ XLS เหมาะกับแบบสอบถามเชิงปริมาณ (Interval, 

Ordinal, Number, Scale) ข้อจ ากัดช้ันต้น ผู้ตอบแบบสอบถามอาจไม่สะดวกเมื่อเทียบกับการใช้แบบกระดาษหรือ
ออนไลน์ EQ จึงเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างของประชากรในกรณีที่สามารถติดต่อส่ือสารด้วย email เป็นอย่างมาก 
เช่น ประชากรที่เป็น นักเรียนในช้ัน หรือ กลุ่มคู่ค้าในอุตสาหกรรม เป็นต้น ในด้านข้อจ ากัดของการก าหนดสูตร
ส าหรับรูปแบบ XLS เองนั้นมีการจ ากัดจ านวนอักขระในเรื่องความยาวของ Parameter ที่ใช้เขียนเงื่อนไข if-then 
ต่อ 1 cell (สดมภ์) โดยความยาวของเงื่อนไขส าหรับสเกลนั้น สามารถบรรจุโดยประมาณไม่เกิน 8 ชุดเงื่อนไขใน 
Excel version 2003 และจ านวน 10 ระดับเงื่อนไข ใน Excel version 2007 เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แนวทางแก้ไข
จ าเป็นต้องท าการแยกแบ่งตอนของเงื่อนไขออกเพื่อแยกการประมวลเป็น 2 ส่วนย่อย คือท าสเกลที่ 1-4 ด้วยค าส่ัง 
1 ชุด และสเกล 8-16 อีก 1 ชุด จึงน าประมวลด้วยเงื่อนไข if-then อีกชุดที่สดมภ์ใหม ่ผลลัพธ์ที่ได้มีความพร้อมจะ
น าเข้าไปสู่โปรแกรมส าเร็จรูปอื่น เช่น SPSS, LISREL, AMOS เป็นต้น ได้ทันที 
 
9. ข้อเสนอแนะ 

ประโยชน์ในการน าไปใช้นั้น ถือเป็นทางเลือก ให้นักวิจัย นักศึกษา ผู้สนใจท าวิจัย มีการใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่ให้ได้ประโยชน์ จากวิธีการจัดการข้อมูลเอกสารเข้าสู่ข้อมูลก่อนประมวลได้ด้วยความแม่นย าสูง ตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ง่าย และประหยัดเวลา  ในกรณีที่มีบุคคลากรร่วมงาน สามารถจะแบ่งงานในปริมาณจ านวน
แบบสอบถาม ด้วยการคัดลอกสูตรจากแม่แบบ ท าให้เกิดความรวดเร็วมากเพิ่มขึ้น การถอดข้อมูลแปลสามารถลด
ข้อผิดพลาดและเป็นในทิศทางเดียวกัน ส าหรับผู้ที่ไม่มีโปรแกรมชนิด XLS สามารถจะ download ฟรีโปรแกรม 
เช่น Spreadsheet จาก OpenOffice.org มาใช้ได้เช่นกัน ซ่ึงต่างกันเฉพาะการใช้อักขระในการสร้างเงื่อนไข โดย
โปรแกรม XLS นั้นจะใช้การคั่นค าส่ังเงื่อนไขด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) แต่ในโปรแกรม Spreadsheet ของ 
OpenOffice นั้นจะใช้เครื่องหมายอัฒภาค (;) แทน ผู้วิจัยท าการป้อนเงื่อนไขและทดลองการคัดลอก พบว่าไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญใดระหว่างการใช้ Excel หรือ OpenOffice โดยข้อจ ากัดที่ส าคัญของ 
OpenOffice.org นั้นมีเพียงไม่สามารถเรียกใช้งานมาโคร (macro - ชุดค าส่ัง) ที่ฝังอยู่ในเอกสารได้ อย่างไรก็ตาม 
มาโครเหล่านั้นจะยังถูกเก็บไว้ ส าหรับที่ต้องการแก้ไขเอกสารด้วย MS Office ในภายหลัง ซ่ึงไม่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษานี้แต่อย่างใด เมื่อเปรียบเทียบกับความสะดวกการออกแบบสอบถามชนิดออนไลน์ พบข้อแตกต่างกัน
หลายประเด็น เช่น การสมัครสมาชิก การจ ากัดรูปแบบค าถาม การเรียนรู้เครื่องมือต่างๆ ก่อนการออกแบบ และ
การอนุญาตน าผลข้อมูลออก ล้วนส่งผลต่อการใช้เวลารวม และผลของปริมาณผู้ตอบแบบกลับอาจมีน้อยกว่า 
เนื่องจากปัจจัยเหตุขึ้นอยู่กับความสนใจที่ผู้ตอบแบบจะยินดีเอื้อเฟื้อไปตามเว็ปไซด์ที่ก าหนดเพื่อท าการใหค้ าตอบ
ออนไลน์  จึงมีความแตกต่างจากการใช้เอกสารแนบไปทาง email เพราะเป็นการระบุถึงตัวผู้รับ email โดยตรงที่มี
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ผลต่อความสะดวกในการติดตามและการย้ าเตือนผู้ตอบแบบสอบถาม  ผู้วิจัยแนะน าให้ผู้สนใจสามารถทดลองได้
เองโดยเริ่มจากการท าแบบสอบถามอย่างง่ายๆ เช่น ชนิดแบบประเมินคุณภาพแบบสอบถาม (IOC) ให้อยู่ใน
รูปแบบ XLS โดยใช้ค าส่ังเงื่อนไขภายหลัง ส าหรับระดับการใช้งานที่สูงขึ้น สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากต ารา
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Excel 
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ภาคผนวก (ก) 
 

ตัวอย่างแบบสอบถามท่ีใช้ในการทดลอง (1) 
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ภาคผนวก (ข) 
 

ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
 

Reliability 
 

Item-Total Statistics 
ข้อ

ค าถาม 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if Item 

Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if Item 

Deleted a1 106.70 81.941 .110 .789 
a2 107.03 79.757 .230 .783 
a3 106.93 81.513 .130 .788 
a4 106.77 84.599 -.046 .797 
a5 106.53 84.395 .002 .789 
a6 106.87 83.706 .016 .793 
b1 106.60 87.421 -.274 .799 
b2 106.90 86.990 -.210 .799 
b3 106.23 80.668 .250 .781 
b4 106.30 77.941 .359 .776 
b5 106.40 75.214 .464 .770 
c1 106.57 79.013 .281 .780 
c2 106.90 79.886 .308 .779 
c3 106.77 75.082 .669 .763 
c4 107.13 75.499 .565 .766 
d1 106.80 78.028 .389 .775 
d2 107.27 77.099 .539 .769 
d3 107.27 73.926 .556 .765 
d4 106.30 76.838 .582 .768 
e1 106.37 80.240 .338 .778 
e2 106.17 83.868 .052 .788 
e3 106.33 83.195 .204 .784 
e4 106.37 80.930 .310 .780 
e5 106.53 85.361 -.092 .793 
e6 106.33 83.885 .033 .789 
f1 106.13 76.809 .448 .772 
f2 106.23 76.254 .492 .770 
f3 106.30 73.803 .576 .764 
f4 106.30 74.907 .530 .767 
f5 106.40 72.800 .608 .761 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.785 30 

 
 

1. ด้านภาพลักษณ์ ช่ือเสียง a1-a6 

2. ด้านอัตราค่าจ้าง b1-b5 

3. ด้านทรัพยากร c1-c6 

4. ด้านความปลอดภัย d1-d4 

5. ด้านความรับผิดชอบหน้าที่ของตนต่องาน e1-a6 

6. ด้านโลจิสติกส์ สาขาขนส่งระหว่างประเทศ f1-f5 
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิ EWMA กรณแีปลงและไม่แปลงข้อมูล 
A COMPARISON EFFICIENCY OF EWMA CHARTS FOR 

TRANSFORMATION AND NON TRANSFORMATION. 
 

สวรรยา  บุญญา 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่ อนที่ถ่วง
น้ าหนักเอ็กซ์โปเนนเชียล (Exponentially Weighted Average: EWMA) ระหว่างข้อมูลที่มีการแจกแจงปัวส์ซอง
(Poisson Distribution) และกรณีการแปลงข้อมูล (Transformation) เป็นการแจกแจงแบบปกติ เปรียบเทียบโดยใช้
การตรวจจับการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยในกระบวนการ ( ) เมื่อก าหนด  = 1.05, 1.5, 2.0, 2.5 และ 3.0  ด้วย
วิธีการค านวณค่าความยาวว่ิงเฉลี่ย (Average Run Length: ARL)  2 วิธี ได้แก่ วิธีการจ าลองมอนติคาร์โล (Monte 
Carlo Simulation) และวิธีลูกโซ่มาร์คอฟ (Markov Chain Approach)  เมื่อกระบวนการอยู่ภายใต้การควบคุม     
(in-control state) แทนด้วยสัญลักษณ์ ARL0 และเมื่อกระบวนการอยู่นอกเหนือการควบคุม (out-of-control state) 
แทนด้วยสัญลักษณ์  ARL1 และแปลงข้อมูลจากการแจกแจงปัวส์ซองเป็นการแจกแจงแบบปกติด้วยรูปแบบ 

' 3 / 8x x   พบว่า ประสิทธิภาพของการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยในกระบวนการเมื่อข้อมูลมีการ
แจกแจงแบบปัวส์ซองมีประสิทธิภาพ ดีกว่า กรณีการแปลงข้อมูล (Transformation) เป็นการแจกแจงแบบปกติ 
 
ค าส าคัญ : ความยาวว่ิงเฉลี่ย วิธีการจ าลองมอนติคาร์โล วิธีลูกโซ่มาร์คอฟ การแปลงข้อมูล  
 

ABSTRACT 
 The objective of this research is to compare the efficiency of  EWMA chart using Poisson  Data and 
Transformation. Changes in the process mean ( )  are evaluated, fix  = 1.05, 1.5, 2.0, 2.5 and 3.0 
respectively. The methods for approximation Average Run Length (ARL)   are Monte Carlo Simulation (MC) 
and The Markov’s Chain Approach (MCA). The ARL0 (in-control ARL) and ARL1 (out-of-control ARL) are 
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used for monitoring the changes in the process mean for the case of in-control and out-of-control states. And 
transform Poisson Data to Normal Data is  ' 3 / 8x x  . The result shows that Poisson Data is more 
efficiency than Transformation. 
 
KEYWORDS:  Average Run Length, Monte Carlo Simulation (MC), The Markov’s Chain Approach (MCA), 

Transformation 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (Statistical Quality Control) เป็นเครื่องมือส าคัญในการรักษาระดับคุณภาพ
ของสินค้า และบริการในกระบวนการผลิตให้ตรงตามมาตรฐานที่ผู้ผลิต และผู้บริโภคต้องการ โดยวิธีการเชิงสถิติ
ที่ใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิต คือแผนภูมิควบคุม ซ่ึงแผนภูมิควบคุมสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 
คือ แผนภูมิควบคุมเชิงผันแปร (Control Chart for Variables) และแผนภูมิควบคุมเชิงคุณลักษณะ (Control Chart 
for Attributes) (ธิดาเดียว (2546)) การเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยในกระบวนการผลิตมีขนาดใหญ่แผนภูมิควบคุม
Shewhart เป็นแผนภูมิควบคุมที่มีความสามารถในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยในกระบวนการผลิตได้
ดีกว่าแผนภูมิอื่นๆ (Lucas & Saccucci (1990); Gan (1998); Borror (1999); Knoth (2006)) กรณีที่กระบวนการมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแผนภูมิที่เหมาะสมคือแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ าหนักด้วยเอ็กซ์โพเนนเชียล 
(Exponentially Weighted Moving Average Control Chart: EWMA) ซ่ึงน าเสนอโดย Roberts (1959) 

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากกระบวนการผลิตอาจจะมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ (non-Normal Distribution) 
เมื่อค่าสังเกตที่เก็บรวบรวมมานั้นเป็นจ านวนรอยต าหนิ เช่น รอยขีดข่วน การแจกแจงที่เหมาะสม คือ การแจก
แจงปัวส์ซอง (Poisson Distribution) เป็นต้น Borror C.M. (1998) ได้น าเสนอแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วง
น้ าหนักด้วยเอกโฟเนนเชียล ส าหรับข้อมูลที่มีการแจกแจงแบบปัวส์ซอง (Poisson  EWMA Control Charts)  โดย
ท าการเปรียบเทียบกับแผนภูมิชิวฮาร์ตซี (Shewhart  c chart) ผลที่ได้พบว่า แผนภูมิ EWMA มีประสิทธิภาพใน
การตรวจจับการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยในกระบวนการมากกว่าแผนภูมิชิวฮาร์ซี ต่อมา  อุมา รัตนเทพี  (2010)  ได้ท า
การหาคู่พารามิเตอร์ที่เหมาะสมกับแผนภูมิ EWMA ส าหรับข้อมูลที่แจกแจงปัวส์ซอง ( Poisson Ditributions) โดย
ใช้วิธีการจ าลองมอนติคาร์โล (Monte Carlo Simulation: MC ) และวิธีลูกโซ่มาร์คอฟ (Markov Chain Approach: 
MCA) ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าทั้งสองวิธีนั้นให้ค่า ARL ใกล้เคียงกัน แต่วิธี MCA นั้นใช้เวลาในการประมวลผล
น้อยกว่าวิธี MC ซ่ึงจะท าการเลือกคู่พารามิเตอร์ ( , )H  ที่ให้ค่า 1ARL ที่ต่ าที่สุดในแต่ละระดับค่าเฉลี่ย และผล
วิจัยพบว่าเมื่อค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ค่าพารามิเตอร์ ( , )H นั้นมีค่ามากขึ้นเช่นเดียวกัน  และ อุไรวรรณ  เจริญกีรติกุล 
และ ลี่ลี  อิงศรีสว่าง (2010) ได้ท าการศึกษาตัวแบบการถดถอยส าหรับข้อมูลปัวส์ซอง โดยเปรียบเทียบระหว่าง
การสร้างตัวแบบถดถอยเชิงเส้นด้วยวิธีการแปลงข้อมูลเพื่อให้ได้ความแปรปรวนคงที่ 4 รูปแบบ  ดังนี้ 

               ,                           และ                                พบว่า การแปลงข้อมูลด้วยรูปแบบ                    
 เหมาะสมที่จะเป็นตัวแบบการถดถอยส าหรับข้อมูลปัวส์ซองมากที่สุด 

 โดยปกติแล้วแผนภูมิควบคุม EWMA ใช้ส าหรับข้อมูลที่มีการแจกแจงแบบปกติ จากการศึกษาแผนภูมิ
ควบคุม  EWMA ส าหรับข้อมูลที่มีการแจกแจงปัวส์ซอง พบว่า ยังมีข้อผิดพลาดอยู่ ดังนั้นจึงแปลงข้อมูลจากการ

'Y Y

' 3 / 8Y Y ' 1Y Y Y   ' ln( 1)Y Y  ' 3 / 8Y Y 
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แจกแจงปัวส์ซอง  ให้เป็นการแจกแจกแบบปกติ เพื่อทดสอบว่าแผนภูมิควบคุม  EWMA  ส าหรับข้อมูลที่มีการ
แจกแจงแบบปัวส์ซอง ยังมีประสิทธิภาพดีกว่าอยู่หรือไม ่ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุม EWMA  เมื่อข้อมูลมีการแจกแจง
แบบปัวส์ซอง กับ กรณีแปลงข้อมูล ด้วยวิธี                              พิจารณาขนาดของการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยของ
กระบวนการที่มีขนาดเล็ก โดยวัดประสิทธิภาพของแผนภูมิ ด้วยค่า ARL เมื่อกระบวนการอยู่ภายใต้การควบคุม 
(in-control state) แทนด้วยสัญลักษณ์ ARL0 และเมื่อกระบวนการอยู่นอกเหนือการควบคุม (out-of-control state) 
แทนด้วยสัญลักษณ์  ARL1ซ่ึงโดยปกติแล้วเมื่อกระบวนการอยู่ภายใต้การควบคุมค่า  ARL0 ควรมีค่าสูงแต่ถ้า
กระบวนการอยู่นอกเหนือการควบคุมค่า ARL1 ควรจะมีค่าต่ ากว่า  หากกรณีใดให้ค่า ARL1 ต่ ากว่าจะถือว่ากรณี
นั้นมีประสิทธิภาพดีกว่า ในแต่ละระดับการเปลี่ยนแปลง ค่าเฉลี่ยของกระบวนการโดยใช้วิธีการจ าลองมอนติคาร์
โล (Monte Carlo Simulation) และวิธีลูกโซ่มาร์คอฟ (Markov Chain Approach) 

 
2. กรอบแนวคิดและทฤษฎี 
 ในปี ค.ศ. 1998 Borrow C.M. ได้เสนอแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ าหนักเอ็กซ์โปเนนเชียล
ส าหรับข้อมูลที่มีการแจกแจงแบบปัวส์ซอง (Poisson EWMA Control Charts) ดังสมการต่อไปนี้ 

,                                                   (1) 
 ก าหนดให้ 

tx คือค่าสังเกตจากกระบวนการที่มีการแจกแจงปัวส์ซอง และ   คือ ค่าพารามิเตอร์ของตัว
สถิติ EWMA โดย                   กระบวนการออกนอกเหนือการควบคุมเมือ่ LCLZt   และ 

tZ UCL   โดยใน
งานวิจัยนี้ก าหนดค่าเริ่มต้นของตวัสถิติ EWMA คือ 

0 0( )Z E Z                                              (2)  
และ 

    tZVAR 2

0 )1(1
2

)( 



 










                              (3) 

เมื่อ t และกระบวนการยังอยู่ในเขตควบคุม จะสามารถประมาณค่า )( tZVar  ได้ดังนี้ 

)(
2

)( 0



 ZVarZVar t



                                                                     (4) 

 
โดยมีขีดจ ากัดควบคุมดงันี ้









2

0
0 AUCL                                                          (5) 

       
0CL                       (6) 

    








2

0
0 ALCL                  (7) 

เมื่อ    A   คือ สัมประสิทธิค์วามกว้างของขีดจ ากัดควบคุม 
 
 ในงานวิจัยนี้ใช้ค่าความยาวว่ิงเฉลี่ย  (Average Run Length: ARL) ในการวัดประสิทธิภาพแผนภูมิ
ควบคุม EWMA โดยค่า ARL คือ จ านวนค่าสังเกต โดยเฉลี่ยที่ต้องการตรวจสอบจนกระทั่งพบค่าสังเกตที่อยู่

(0 1) 

1(1 )t t tZ X Z     1t 

' 3 / 8Y Y 
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นอกเหนือการควบคุม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 สถานะ ดังนี้ ก าหนดให้ ARL0 แทนกระบวนการอยู่ภายใต้การควบคุม 
(in-control state) ARL1 แทนกระบวนการอยู่นอกเหนือการควบคุม (out-of-control state) ซ่ึงในงานวิจัยนี้ใช้
วิธีการประมาณค่า ARL 2 วิธี คือ วิธีการจ าลองมอนติคาร์โล (Monte Carlo Simulation: MC) และ วิธีลูกโซ่
มาร์คอฟ (Markov Chain Approach: MCA)  ซ่ึงวิธีการประมาณค่า ARL  ด้วยวิธีการจ าลองมอนติคาร์โลเป็นวิธี
การศึกษาทดลองเพื่อหาค าตอบของปัญหาที่ต้องการศึกษา  โดยท าการทดลองปัญหาดังกล่าวซ้ าๆ กันหลายครั้ง 
ซ่ึงสามารถค านวณได้ดังนี้ 

1

n

t

t

RL

ARL
n




                                                                                 (8) 

เมื่อ n  คือ จ านวนครั้งของการทดสอบในแต่ละสถานการณ์ ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ ก าหนดให้ 10,000n    
    tRL คือ จ านวนตัวอย่างที่ถูกตรวจสอบจนกระทั่งพบว่ามีกระบวนการออกนอกการควบคุม ในการจ าลอง 
 
ข้อมูลครั้งที่ t โดยมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดังนี้ 

    1

( )

( 1)

n

t

t

RL ARL

SARL
n








                                                (9) 

และประมาณค่า  ARL  ด้วยวิธี MCA โดยการก าหนดจ านวนสถานะ xj, j = 0, 1, 2,…,n , n+1 แล้วเปลี่ยนสถานะ
หนึ่งไปยังสถานะอื่นๆโดยที่  

     itjtij xXxXPp  1
                                                 (10) 

เมื่อกระบวนการอยู่ภายใต้การควบคุม แทนด้วย xj เมื่อ j = 0, 1, 2,…,n  และ  เมื่อกระบวนการอยู่นอก
เขตการควบคุม แทนด้วย xn+1  และสามารถแทนได้ด้วยเมทริกซ์ความน่าจะเป็น P และสมาชิกของเมทริกซ์ ijp

ดังต่อไปนี้ 

                          

   

11 1 1, 1

1 , 1

1 1

|

||

|

| 1|

0 0 | 1

n n

n nn n n

n n

p p p

R R

p p p





  

 
   
   
           
                 
  

I 1

P

0

                     

(11) 
 เมื่อ  R คือ เมทริกซ์ย่อย ขนาด  สมาชิก  สถานะ 1,...,n 

   I คือ เมทริกซ์เอกลักษณ์ (Identity Matrix) ขนาด  
  1 คือ เวกเตอร์หลัก (Column Vector) ขนาด สมาชิกทุกตัวมีค่าเท่ากับ1 
  0 คือ เวกเตอร์ศูนย ์ขนาด  
  1 คือ สเกลาร์ที่มีค่าเท่ากับ 1  
ดังนั้น การค านวณค่า ARL หาได้ดังนี้                                      

 
1i

ARL jP RL j




                                     (12) 

เมื่อแทนค่า    1T j jP RL j R R  p 1   จะได้ 

nn ijp

nn

1n

n1
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        1

1

( ) T j j

i

ARL t j R R






  p 1  

                   
1

T jR


 p I 1                                                    (13) 

เมื่อ TP   คือ เวคเตอร์ความน่าจะเป็นเริ่มต้น โดย TP มีค่าเป็น 1 และ 0 
การค านวณค่า ARL ด้วยวิธีลูกโซ่มาร์คอฟ ก าหนดให้ขีดจ ากัดควบคุม (0 , H ] แบ่งเป็นช่วงย่อยออกเป็น N ช่วง 
โดยที่ขีดจ ากัดควบคุมล่าง (Lj) จุดกึ่งกลาง (Mi) และขีดจ ากัดควบคุมบน (Uj) ของแต่ละช่วงย่อยก าหนดังสมการ
ต่อไปนี้ตามล าดับ 

    1 ( )
j

j UCL LCL
L LCL

N

 
                                                      (14) 

    2 1 ( )

2
i

i UCL LCL
M LCL

N

 
                                                       (15) 

   ( )
j

j UCL LCL
U LCL

N


                                     (16) 

ดังนั้นความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลง ijp สามารถเขียนรูปสมการได้ดังนี้ 
                  1ij j t j t ip P L Z U Z M                                                    (17)            

แทน   11  ttt ZXZ   โดยที ่  ~PoissontX    ในสมการจะได้สมการการเปลี่ยนแปลง ijp ดังนี ้

                                

  

( )
2 1 1 2 1

2

( )
2 1 2 1

2

t

ij

UCL LCL
LCL j i X

N
P P

UCL LCL
LCL j i

N







 
         

  
         

  (18) 

โดยส่วนใหญ่ข้อมูลที่ เก็บรวบรวมจากกระบวนการผลิตมักมีการแจกแจงแบบปกติ  (Normal 
Distribution) แต่ในความเป็นจริงแล้วมีกระบวนการผลิตหลายกระบวนการนั้นค่าสังเกตอาจมีลักษณะเป็นการ
แจกแจงแบบไม่ปกติ   และความแปรปรวนไม่คงที่  ซ่ึงวิ ธีการแก้ปัญหาเหล่านี้  คือ การแปลงข้อมูล 
(Transformation ) ซ่ึงการแปลงข้อมูล จะเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพื่อช่วยให้ข้อมูลที่ไม่มีการแจกแจงปกติมี
ลักษณะเข้าใกล้การแจกแจงปกติ และช่วยลดขนาดของความแปรปรวนให้มีความใกล้เคียงกัน ซ่ึงวิธีการแปลง
ข้อมูลนั้น มีนักวิจัยหลายท่านได้ท าการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาอยู่หลายวิธีด้วยกัน ซ่ึง ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาวิธีแปลงข้อมูลด้วยรูปแบบ 8/3'  YY  

 
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ าหนักเอ็กซ์โปเนนเชียล  กรณี
การแปลงข้อมูลการแจกแบบปกติ โดยใช้วิธีการจ าลองมอนติคาร์โลและวิธีลูกโซ่มาร์คอฟ  

 
4. วิธีการด าเนินงานวิจัย 

การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ได้แบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ส่วนคือ การหาค่า ARL1 แต่ละระดับการ
เปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยในกระบวนการเมื่อข้อมูลมีการแจกแจงปัวส์ซอง และกรณีการแปลงข้อมูล  
1. การหาค่า  ARL1  แต่ละระดับการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยในกระบวนการเมื่อข้อมูลมีการแจกแจงปัวส์ซอง   
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1.1 ก าหนดข้อมูลมีการแจกแจงปัวส์ซอง ก าหนดค่าพารามิเตอร์ 10  เมื่อกระบวนการอยู่ภายใต้การ
ควบคุม  

1.2 ก าหนดระดับ  ARL0  = 300 และ 500 และ ค านวณขีดจ ากัดควบคุมของแผนภูมิควบคุม EWMA 
1.3 ก าหนดระดับการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ย = 1.05, 1.5, 2.0, 2.5, และ 3.0 และ ก าหนดค่าสถิติ 

EWMA ( ) = 0.01, 0.04, 0.1, 0.15 และ 0.2 และค านวณค่า            ในแต่ละระดับ 
1.4  เก็บค่า  ARL1 ในแต่ละระดับ   

2. การหาค่า  ARL1  แต่ละระดับการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยในกระบวนการในกรณีแปลงข้อมูลเป็นการแจกแจงปกติ  
2.1 ก าหนดข้อมูลมีการแจกแจงปัวส์ซอง และท าการแปลงข้อมูลด้วยรูปแบบ  8/3'  YY  และท าการ

ด าเนินการเช่นเดียวกับ ส่วนที่ 1 
 2.2 เปรียบเทียบค่า 

1ARL ในแต่ละระดับ   
 2.3 สรุปผลการวิจัย 
 

5. สรุปผลและอภิปราย 

จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุม EWMA เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงปัวส์ซอง  และ
กรณีแปลงข้อมูล เป็นการแจกแจงปกติ ด้วยค่า ARL ด้วยวิธีการจ าลองมอนติคาร์โล (MC) และวิธีลูกโซ่มาร์คอฟ 
(MCA) การน าเสนอผลการวิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

5.1 การแสดงขอบเขตควบคุมของแผนภูมิควบคุม EWMA 
ตารางแสดงค่า H ของแผนภูมิควบคุม EWMA เมื่อกระบวนการอยู่ภายใต้การควบคุมในแต่ละ ระดับ  

เมื่อ ARL0 = 300 และ 500 แสดงดังตารางที่ 1 ดังนี้ 
 จากตารางที่ 1 พบว่าเมื่อค่าของแผนภูมิควบคุม EWMA มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นค่าขอบเขตควบคุม
บน (H)   มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน 
 
ตารางที่ 1 ค่า H แผนภูมิควบคุม EWMA เมื่อกระบวนการอยู่ภายใต้การควบคุม ในแต่ละระดับค่า    เมื่อ    

ARL0 = 300 และ 500   

  

H 
Poisson ( ) Transformation 

0 300ARL   
0 500ARL   

0 300ARL   
0 500ARL   

0.01 1.08254 1.1059 1.2217 1.2595 
0.04 1.289 1.3325 1.441 1.4829 
0.1 1.5828 1.6465 1.7 1.7527 

0.15 1.784 1.8598 1.866 1.9259 
0.2 1.9646 2.0534 2.017 2.0871 

 
 

1ARL
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5.2 การเปรียบเทียบค่า ARL1 
 ค านวณค่า ARL1 ด้วยด้วยวิธีการจ าลองมอนติคาร์โล ก าหนดจ านวนรอบ 10,000 รอบ และวิธีลูกโซ่
มาร์คอฟ  ก าหนดจ านวนโหนด 1,000 โหนด ดังตารางที่ 2 และ 3  
ตารางที่ 2 ค่า ARL1 แผนภูมิควบคุม EWMA ที่ได้จากการค านวณด้วยวิธีจ าลองมอนติคาร์โล (Monte Carlo   

Simulation) ในแต่ละระดับ  เมื่อ 
0ARL  = 300 และ 500 

 

  

 

  
1 .ARL SD  

Poisson ( ) Transformation 

0 300ARL   
0 500ARL   

0 300ARL   
0 500ARL   

0.01 1.05 154.884 1.569 223.679 2.109 245.378 1.620 377.125 2.721 
  1.5 19.591 0.112 25.214 0.131 87.941 0.368 111.817 0.468 
  2 9.739 0.044 12.379 0.051 53.318 0.165 65.034 0.200 
  2.5 6.5928 0.028 8.1331 0.031 39.103 0.106 47.452 0.121 
  3 5.103 0.018 6.1284 0.021 31.660 0.076 37.830 0.086 

0.04 1.05 174.416 1.695 264.569 2.601 223.123 1.994 337.678 3.143 
  1.5 20.466 0.132 24.658 0.154 69.334 0.469 88.876 0.641 
  2 9.372 0.048 11.018 0.054 35.749 0.186 42.104 0.220 
  2.5 6.2026 0.027 7.039 0.030 24.491 0.103 28.105 0.118 
  3 4.679 0.0193 5.274 0.021 18.885 0.069 21.371 0.078 

 
ตารางที่ 3 ค่า ARL1 แผนภูมิควบคุม EWMA ที่ได้จากการค านวณด้วยวิธีลูกโซ่มาร์คอฟ ในแต่ละระดับ   เมื่อ 

ARL0 = 300 และ 500 
 

  

 

  
1ARL  

Poisson ( ) Transformation 

0 300ARL   
0 500ARL   

0 300ARL   
0 500ARL   

0.01 1.05 151.138 229.552 242.805 381.288 
  1.5 19.5486 25.2299 87.6462 112.678 
  2 9.7815 12.2706 53.0241 65.2621 
  2.5 6.64453 8.1512 39.1038 47.3635 
  3 5.0935 6.15152 31.5388 37.8838 

0.04 1.05 174.401 268.75 242 387.046 
  1.5 20.5413 24.7566 68.7201 88.6989 
  2 9.44756 10.9706 35.7008 42.4587 
  2.5 6.18663 7.08848 24.4742 28.2045 
  3 4.66108 5.2816 18.9537 21.5078 
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จากตารางที่ 2 และ 3 เป็นกรณีที่กระบวนการอยู่ภายใต้การควบคุม เมื่อค่า ARL0 = 300 และ 500  พบว่า 

การค านวณค่า ARL1 ด้วยวิธี  MCA ได้ผลลัพธ์เทียบเท่ากับวิธี MC และเมื่อพิจารณา ค่า ARL1 ระหว่าง ข้อมูลที่มี
การแจกแจงปัวส์ซอง และข้อมูลที่ถูกแปลงแล้ว พบว่า ค่า ARL1 ข้อมูลที่มีการแจกแจงปัวส์ซอง ให้ค่า ARL1ต่ า
กว่า กรณีแปลงข้อมูล เป็นการแจกแจงแบบปกติ ในทุกระดับการเปลี่ยนแปลง   

ดังนั้นสรุปได้ว่า เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงปัวส์ซอง เหมาะสมกับ แผนภูมิควบคุม EWMA ส าหรับข้อมูล
ปัวส์ซอง  มากกว่า กรณีแปลงข้อมูล  เป็นการแจกแจงแบบปกติ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวประมาณค่าพารามิเตอร์ใน                         

การวิเคราะห์การถดถอยพหุนามกรณีเกิดความคลาดเคลื่อนในตัวแปรอิสระ โดยใช้วิธีการประมาณค่า 3 วิธี ได้แก่ 
วิธีก าลังสองน้อยที่สุด (OLS) วิธีผลรวมก าลังสองน้อยสุด (TLS) และ วิธีก าลังสองน้อยสุดร่วม (JLS) โดยใช้การ
จ าลองข้อมูลด้วยเทคนิคมอนติคาร์โล ท าซ้ า 10,000 ครั้งในแต่ละกรณี ใช้ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสอง
(AMSE) เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ 

เงื่อนไขการเปรียบเทียบคือตัวแปรอิสระที่ปราศจากค่าคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบปกติ  แบบทีและ
แบบแกมมา ตัวแบบถดถอยพหุนามก าลังสูงสุดของตัวแปรอิสระเท่ากับ 2 และ 3 ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 15 30 50 
และ 100 ค่าความคลาดเคลื่อนสุ่มของตัวแปรอิสระแจกแจงปกติมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.1 0.3 0.5 0.7 และ 0.9 ค่าความคลาดเคลื่อนสุ่มของตัวแปรตามแจกแจงปกติมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 และ              
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.1 0.3 0.5 0.7 และ 0.9 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ตัวแปรอิสระแฝงมีการแจกแจงแบบปกติ แบบทีและแบบแกมมา วิธี JLS มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดเกือบทุกกรณี ยกเว้นเมื่อตัวแปรอิสระแฝงมีการแจกแจงแกมมากรณีขนาดตัวอย่างเท่ากับ 
15 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรอิสระมากกว่า 0.7 วิธี TLS จะมีประสิทธิภาพ สรุปได้ว่าปัจจัยที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพของวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ทั้ง 3 วิธี คือ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคลาดเคลื่อน
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ในตัวแปรอิสระ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคลาดเคลื่อนในตัวแปรตาม ก าลังสูงสุดของตัวแปรอิสระ
และขนาดตัวอย่าง 
  
ค าส าคัญ :  การวิเคราะห์การถดถอยพหุนาม ความคลาดเคลื่อนจากการวัด วิธีก าลังสองน้อยที่สุด วิธีผลรวมก าลัง

สองน้อยสุด วิธีก าลังสองน้อยสุดร่วม 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to comparison of parameters estimation methods of polynomial 
regression with errors in independent variable by Ordinary Least Squares method (OLS), Total Least Squares 
method (TLS) and Joint Least Squares method (JLS). The data were generated by Monte Carlo technique, 
repeated 10,000 times. The AMSE values were used as a criterion in comparison. 
 The comparative conditions were an independent variable without error with normal student’s t and 
gamma distribution, including the highest degree of independent variable for dependent variable building in 
polynomial model (MB) of 2 and 3. The sample sizes were 15, 30, 50 and 100. The random errors in 
independent variable were normal distribution with the mean of 0 and the standard deviation of 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 
and 0.9. The random errors in dependent variable were normal distribution with the mean of 0 and the standard 
deviation of 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 and 0.9. 
 The results of the study show that the latent variable had normal student’s t and gamma distribution, 
the JLS is the most efficient method of parameter estimation in almost every case. Except in cases where the 
latent variable had gamma distribution the sample size of 15 and the standard deviation of the errors in 
independent variable were upper or equal to 0.7, the TLS was the most efficient method. In conclusion, the 
factors which affected the efficiency of parameter estimation were the standard deviation of  errors in 
independent variable, the standard deviation of  errors in dependent variable, MB and sample sizes. 
 
KEYWORDS:  Polynomial Regression Analysis, Measurement Error, Ordinary Least Squares method(OLS), 

Total Least Squares method (TLS), Joint Least Squares method (JLS) 
 

1. บทน า 
 สถิตินับว่าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการท าวิจัย การเลือกใช้สถิติขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้ กรณีที่
ต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เทคนิคการหารูปแบบความสัมพันธ์ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายคือ 
การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) ซ่ึงเป็นวิธีการทางสถิติหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในการน าไป
ประยุกต์ใช้กับงานวิจัยสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิศวกรรม อุตสาหกรรม สังคมศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์  
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 การวิเคราะห์การถดถอยเป็นการวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ลักษณะ คือ   
ตัวแปรสาเหตุเรียกว่า ตัวแปรอิสระ (Independent Variable :X) ซ่ึงถ้าค่าของตัวแปรเปลี่ยนแปลงจะส่งผลกระทบ
กับอีกตัวแปรหนึ่งซึ่งเรียกว่า ตัวแปรตาม (Dependent Variable :Y) 
 ในการวิเคราะห์การถดถอยถ้าพิจารณาตามจ านวนตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อค่าของตัวแปรตาม จะเรียก
การวิเคราะห์การถดถอยที่มีตัวแปรอิสระเพียง 1 ตัวว่า การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression) 
และถ้ามีตัวแปรอิสระมากกว่า 1 ตัว จะเรียกการวิเคราะห์การถดถอยนั้นว่า การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression) แต่ถ้าพิจารณาตามรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามจะแยกเป็น
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรง (Linear Regression) และเชิงเส้นโค้ง (Curvi Linear Regression) 
 ในกรณีที่มีตัวแปรอิสระเพียง 1 ตัวที่ส่งผลต่อค่าของตัวแปรตาม โดยที่รูปแบบของความสัมพันธ์
ระหว่าง X และ Y อาจเป็นไปในรูปเชิงเส้นหรือเชิงเส้นโค้ง วิธีทางสถิติที่น ามาใช้ในการพยากรณ์คือการวิเคราะห์
ถดถอยพหุนาม (Polynomial Regression) และวิธีการถดถอยพหุนามเป็นวิธีการที่ใช้แนวความคิดวิธีการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงเส้น โดยแต่ละพจน์พหุนามเป็นตัวแปรอิสระตัวหนึ่ง  ดังนั้นการวิเคราะห์ถดถอยพหุนามจึงเป็นกรณี
พิเศษของการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น  
 การประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบถดถอยวิธีที่นิยมใช้มากที่สุดคือ วิธีก าลังสองน้อยที่สุด (OLS) 
ซ่ึงเป็นวิธีที่ให้ตัวประมาณที่มีคุณสมบัติไม่เอนเอียงเชิงเส้นที่ดีที่สุด แต่วิธีก าลังสองน้อยที่สุด มีข้อสมมติเบื้องต้น
ของตัวแบบกล่าวคือ ค่าความคลาดเคลื่อนต้องมีการแจกแจงปกติ  เป็นอิสระต่อกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับศูนย์ ความ
แปรปรวนคงที่และตัวแปรอิสระจะต้องวัดโดยไม่มีความคลาดเคลื่อน หากมีข้อสมมติใดไม่เป็นไปตามข้อก าหนด
ข้างต้น จะท าให้วิธีการประมาณขาดคุณสมบัติของตัวประมาณที่ดีและมีผลต่อการประมาณค่าพารามิเตอร์ ซ่ึง
ในทางปฏิบัติพบว่าบ่อยครั้งที่ข้อมูลที่ผู้วิจัยทั่วไปน ามาวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามข้อสมมติเบื้องต้นดังกล่าว เช่น การ
เก็บข้อมูลจากการวัดหรือการทดลองอาจเกิดความคลาดเคลื่อนจากการสังเกตค่าของทั้งในตัวแปรตามและตัวแปร
อิสระ ความคลาดเคลื่อนนี้จะมีผลต่อการประมาณค่าพารามิเตอร์เมื่อใช้วิธี OLS  
 อย่างไรก็ตามมีนักสถิติไดเ้สนอ วิธีการประมาณพารามิเตอร์ของตัวแบบถดถอย เมื่อมีความคลาดเคลื่อน
จากการวัดในตัวแปรอิสระดังนี้ Huffel and Vandewalle (1991) ได้น าเสนอวิธีผลรวมก าลังสองน้อยสุด (TLS)  
และ Quirino Paris (2004) ได้เสนอวิธีก าลังสองน้อยสุดร่วม (JLS) โดยที่ทั้ง 2 วิธี เป็นวิธีการที่ตัวแปรอิสระแฝงมี
การแจกแจงแบบปกติ 

มณฑิรา ดวงสาพล (2550) ได้ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณโดย
เปรียบเทียบ 4 วิธี คือ วิธีก าลังสองน้อยสุด (OLS) วิธีผลรวมก าลังสองน้อยสุด (TLS) วิธีการสร้างจากโมเมนต์ 
(MR) และวิธีก าลังสองน้อยสุดร่วม (JLS) มีเงื่อนไขการเปรียบเทียบคือความคลาดเคลื่อนสุ่มในตัวแปรอิสระมี
การแจกแจงปกติ พบว่าเมื่อค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงขนาดตัวอย่างน้อยวิธี TLS จะมีประสิทธิภาพ ถ้าขนาด
ตัวอย่างมากวิธี JLS จะมีประสิทธิภาพ 

จากการวิจัยที่มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับการประมาณค่าพารามิเตอร์ในสมการถดถอยเมื่อมีความคลาดเคลื่อนใน
ตัวแปรอิสระดังกล่าวข้างต้น ศึกษาเฉพาะกรณีที่ตัวแปรอิสระแฝงมีการแจกแจงแบบปกติ ซ่ึงในความเป็นจริง   
ตัวแปรอิสระอาจมีรูปแบบอื่น ผู้วิจัยจึงสนใจจะท าการศึกษาวิธีการประมาณในตัวแบบถดถอยพหุนามเมื่อเกิด
ความคลาดเคลื่อนในรูปแบบการแจกแจงอื่น 
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2. กรอบแนวคิดและทฤษฎี 
2.1   การวิเคราะห์การถดถอยพหนุาม (Polynomial Regression Analysis) 
ตัวแบบและข้อตกลงเบื้องต้นที่น ามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ตัวแบบการถดถอยพหุนามกรณีตัวแปร

อิสระ 1 ตัว ซ่ึงมีรูปแบบทั่วไปดังนี้ 
nixxxy i

k

ikiii ,...,2,1;...2

210      (1) 
การวิจัยครั้งนีเ้ราจะพจิารณาตัวแปรอิสระที่มคีวามคลาดเคลื่อน ซ่ึงจะมคีวามสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระที่

ไม่มีความคลาดเคลื่อน โดยมีรูปแบบดงันี้  

iii xx  *                 (2) 
เมื่อ  

*

ix  เป็นตัวแปรแฝงในตัวแปรอิสระ (ตัวแปรอิสระทีป่ราศจากความคลาดเคลื่อน)  

 i  เป็นความคลาดเคลื่อนในตัวแปรอิสระ  
  j  เป็นพารามิเตอร์ไมท่ราบค่าของพจน์พหุนามที่ kjj ,...,2,1;   

2.2   การประมาณค่าพารามิเตอร์โดยวิธีก าลังสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares method (OLS)) 
เสนอโดย คาร์ล เฟรดริก เกาส์ (Carl Friedrich Gauss) ในปี ค.ศ 1777-1855 และอังเดร แอนดรีวิช 

มาร์คอฟ (Andrei Andreevich Markov) ในปี ค.ศ. 1855-1922 โดยมีหลักในการประมาณค่าพารามิเตอร์คือ ท า
ให้ผลรวมก าลังสองของความคลาดเคลื่อน(Sum of Squares Error (SSE)) มีค่าน้อยที่สุด  
 ดังนั้น  การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยโดยวิธี OLS ตัวประมาณที่ได้จากวิธีนี้ค านวณจาก 

yXXX
OLS

 1

~

)(̂               (3) 

2.3   การประมาณค่าพารามิเตอร์โดยวิธีผลรวมก าลังสองน้อยสุด (Total Least Squares method 
(TLS)) 
 เสนอโดยซาบิน แวน ฮัฟเฟลและจูส แวนเดอร์วอล (Sabine Van Huffel and Joos Vandewalle) ในปี 
ค.ศ. 1991 เป็นวิธีที่พัฒนาจากวิธี OLS โดยวิธีนี้พิจารณาถึงความคลาดเคลื่อนในตัวแปรทุกตัวโดยใช้วิธี SVD เข้า
มาช่วย  
 ดังนั้น  การประมาณสัมประสิทธิ์การถดถอยโดยวิธี TLS ตัวประมาณที่ได้จากวิธีนี้ ค านวณจาก 

     1

2212
1~

ˆ  VV
TLS

                  (4) 

เมื่อ   12V  และ 22V  หาได้จากเมตริกซ์แต่งเติม ][
~

1 yX   

และ 
TLS0~

̂  สามารถหาได้จาก 
TLS

p
TLS

xxxy
1~

21
0~

ˆ],...,,[ˆ               (5) 

เมื่อ ix  เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิต (arithmetic means) ของ ix  และ y  ตามล าดับ 
  2.4   การประมาณค่าพารามิเตอร์โดยวิธีก าลังสองน้อยสุดร่วม (Joint Least Squares method (JLS)) 
 เสนอโดย คิวริโน ปารีส (Quirino Paris) ในปี ค.ศ. 2004 โดยวิธีนี้จะหาค่าประมาณพารามิเตอร์จากการ
ท าให้ผลรวมความคลาดเคลื่อนก าลังสองของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระที่ปรับด้วยอัตราส่ วนของความ
แปรปรวนของความคลาดเคลื่อนในตัวแปรอิสระ ( 2

 ) และความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของ           
ตัวแปรตาม ( 2

 ) ให้มีค่าต่ าสุดโดยมีรูปแบบดังสมการ 7 
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WzWzJLS
p

j
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           (6) 

โดย 
2

2








 j  , pj ,...,2,1      )(

~~~
yEyz     และ   )( *

1

*

1

* XEXW   

และ 0̂  สามารถหาได้จาก 

     1~
1

~
0

ˆ)()(ˆ  XEyE              (7) 

      2.5   เกณฑ์เปรียบเทียบคือค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสอง (Average Mean Squares Error (AMSE))

      








1

1

2)ˆ(
1

1 k

j

ljjl
k

MSE 

                                     
          (8) 

                                                              




10000

110000

1

l

lMSEAMSE                                                           (9) 

เมื่อ j    แทนสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณที่ j  

 
lĵ    แทนตัวประมาณสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณตัวที่ j  จากการประมาณครั้งที่ l  

 lMSE  แทนค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณรอบที่ l  
 AMSE แทนค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณซ้ า 10000 รอบ 
 

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
3.1 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวประมาณค่าพารามิเตอร์ในการวิเคราะห์การถดถอยพหุนาม

กรณีเกิดความคลาดเคลื่อนในตัวแปรอิสระ โดยตัวประมาณที่ศึกษามี 3 วิธี ได้แก ่วิธีก าลังสองน้อยที่สุด (OLS) 
วิธีผลรวมก าลังสองน้อยสุด (TLS) และวิธีก าลังสองน้อยสุดร่วม (JLS) 
 3.2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของตัวประมาณค่าพารามิเตอร์ทัง้ 3 วิธี 
 

4. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
4.1 ก าหนดขนาดตัวอย่าง ( n ) เท่ากับ 15 30 50 และ 100 
4.2 ก าหนดสัมประสิทธิ์การถดถอย )1,...,1,1(   
4.3 สร้างข้อมูลตัวแปรอิสระแฝง ( *

ix ) ที่ไม่มีความคลาดเคลื่อน จากการแจกแจง )1,0(~* Nxi
 

)2(~* txi
และ )3,2(~* gammaxi

 
4.4 สร้างค่าความคลาดเคลื่อนสุ่มของตัวแปรตาม ( *

i ) จากการแจกแจง ),0( 2

N  โดยก าหนดให ้
 = 0.1 0.3 0.5 0.7 และ 0.9 

4.5 สร้างค่าความคลาดเคลื่อนสุ่มของตัวแปรอิสระที่เกิดจากการวัด ( *

i ) จากการแจกแจง ),0( 2

N  
โดยก าหนดให้  = 0.1 0.3 0.5 0.7 และ 0.9 

4.6 สร้างข้อมูลตัวแปรอิสระ ( ix ) จากตัวแปรแฝงและความคลาดเคลื่อนในตัวแปรอิสระจาก
**

iii xx   และยกก าลังตัวแปรอิสระ (MB) เท่ากับ 2  และ 3 
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4.7 สร้างข้อมูลตัวแปรตาม ( y ) จากตัวแปรแฝงและความคลาดเคลื่อนสุ่มของตัวแปรตาม โดยให้      
ตัวแปรตามมีความสัมพันธ์เชิงเส้นในพารามิเตอร์กับตัวแปรอิสระ 

4.8 การประมาณค่าพารามิเตอร์ทั้ง 3 วิธี ได้แก่ วิธีก าลังสองน้อยที่สุด (OLS), วิธีผลรวมก าลังสอง    
น้อยสุด (TLS) และวิธีก าลังสองน้อยสุดร่วม (JLS) 

4.9 ค านวณค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสอง (AMSE) ของแต่ละวิธี 
4.10 สรุปผลงานวิจัย 
 

5. สรุปผลและอภิปราย 

ตารางท่ี 1 วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดระหว่างวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (OLS) วิธีผลรวมก าลังสอง 
  น้อยสุด (TLS) และวิธีก าลังสองน้อยสุดร่วม (JLS) กรณีเมื่อตัวแปรแฝงมีการแจกแจงแบบปกติ  

    
n=15 n=30 n=50 n=100 

MB=2 MB=3 MB=2 MB=3 MB=2 MB=3 MB=2 MB=3 

0.1 

0.1 OLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS TLS 
0.3 OLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS 
0.5 OLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS 
0.7 JLS OLS,JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS 
0.9 JLS JLS OLS,JLS JLS JLS JLS JLS JLS 

0.3 

0.1 JLS JLS OLS,JLS JLS OLS,JLS JLS JLS JLS 
0.3 JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS 
0.5 OLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS 
0.7 OLS OLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS 
0.9 OLS OLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS 

0.5 

0.1 OLS JLS OLS,JLS JLS JLS JLS JLS JLS 
0.3 JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS 
0.5 OLS OLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS 
0.7 OLS OLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS 
0.9 OLS OLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS 

0.7 

0.1 OLS,JLS JLS OLS,JLS JLS OLS,JLS JLS OLS,JLS JLS 
0.3 JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS 
0.5 OLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS 
0.7 OLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS 
0.9 OLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS 

 
0.1 OLS JLS OLS,JLS JLS OLS,JLS JLS OLS,JLS JLS 
0.3 JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS 

0.9 0.5 OLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS 
 0.7 OLS OLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS 
 0.9 OLS OLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS 
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จากตารางที่ 1 วิธี JLS จะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีอื่นในการประมาณค่าพารามิเตอร์เกือบทุก
กรณี ยกเว้นกรณีขนาดตัวอย่างเท่ากับ 15 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรอิสระสูงวิธี OLS จะมี
ประสิทธิภาพ และในทุกขนาดตัวอย่างที่ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรอิสระเท่ากับ 0.1 วิธี OLS และวิธี 
JLS จะมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน 

 
ตารางท่ี 2 วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดระหว่างวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (OLS) วิธีผลรวมก าลังสอง 

  น้อยสุด (TLS) และวิธีก าลังสองน้อยสุดร่วม (JLS) กรณีเมื่อตัวแปรแฝงมีการแจกแจงแบบที  

    
n=15 n=30 n=50 n=100 

MB=2 MB=3 MB=2 MB=3 MB=2 MB=3 MB=2 MB=3 

0.1 

0.1 OLS,JLS OLS,JLS JLS TLS JLS TLS OLS,JLS TLS 
0.3 OLS,JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS 
0.5 OLS,JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS 
0.7 JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS 
0.9 OLS,JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS 

0.3 

0.1 OLS,JLS JLS OLS,JLS JLS OLS,JLS JLS OLS,JLS TLS 
0.3 JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS 
0.5 JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS 
0.7 OLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS 
0.9 OLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS 

0.5 

0.1 OLS,JLS JLS OLS,JLS JLS OLS,JLS JLS OLS,JLS JLS 
0.3 JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS 
0.5 OLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS 
0.7 OLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS 
0.9 OLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS 

0.7 

0.1 OLS,JLS JLS OLS,JLS JLS OLS,JLS JLS OLS,JLS JLS 
0.3 JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS 
0.5 OLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS 
0.7 OLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS 
0.9 OLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS 

0.9 

0.1 OLS,JLS JLS OLS,JLS JLS OLS,JLS JLS OLS,JLS JLS 
0.3 JLS JLS JLS JLS OLS,JLS JLS JLS JLS 
0.5 JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS 
0.7 OLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS 
0.9 OLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS 
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จากตารางที่ 2 วิธี JLS จะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีอื่นในการประมาณค่าพารามิเตอร์เกือบทุก
กรณี ยกเว้นกรณีขนาดตัวอย่างเท่ากับ 15 ก าลังสูงสุดตัวแปรอิสระเท่ากับ 2 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัว
แปรอิสระสูงวิธี OLS จะมีประสิทธิภาพ และในทุกขนาดตัวอย่างที่ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรอิสระ
เท่ากับ 0.1 วิธี OLS และวิธี JLS จะมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน 

 
ตารางท่ี 3 วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดระหว่างวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (OLS) วิธีผลรวมก าลังสอง 

  น้อยสุด (TLS) และวิธีก าลังสองน้อยสุดร่วม (JLS) กรณี เมื่อตัวแปรแฝงมีการแจกแจงแบบแกมมา  

    
n=15 n=30 n=50 n=100 

MB=2 MB=3 MB=2 MB=3 MB=2 MB=3 MB=2 MB=3 

0.1 

0.1 JLS JLS OLS,JLS JLS OLS,JLS JLS JLS JLS 
0.3 JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS 
0.5 OLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS 
0.7 TLS TLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS 
0.9 TLS TLS TLS TLS JLS JLS JLS JLS 

0.3 

0.1 JLS JLS OLS,JLS JLS OLS,JLS JLS OLS,JLS JLS 
0.3 JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS 
0.5 OLS TLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS 
0.7 TLS TLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS 
0.9 TLS TLS TLS TLS JLS JLS JLS JLS 

 
0.5 

0.1 JLS JLS OLS,JLS JLS OLS,JLS JLS OLS,JLS JLS 
0.3 JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS 
0.5 JLS TLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS 
0.7 TLS TLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS 

 
0.9 TLS TLS TLS TLS JLS JLS JLS JLS 

0.7 

0.1 JLS JLS OLS,JLS JLS OLS,JLS JLS OLS,JLS JLS 
0.3 JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS 
0.5 JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS 
0.7 TLS TLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS 
0.9 TLS TLS TLS TLS JLS JLS JLS JLS 

0.9 

0.1 JLS JLS OLS,JLS JLS OLS,JLS JLS OLS,JLS JLS 
0.3 JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS 
0.5 TLS TLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS 
0.7 TLS TLS JLS JLS JLS JLS JLS JLS 
0.9 TLS TLS TLS TLS JLS JLS JLS JLS 
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จากตารางที่ 3 วิธี JLS จะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีอื่นในการประมาณค่าพารามิเตอร์เกือบทุก
กรณี ยกเว้นกรณีขนาดตัวอย่างเท่ากับ 15 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรอิสระมากกว่า 0.7 วิธี TLS จะ
มีประสิทธิภาพ และในทุกขนาดตัวอย่างที่ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรอิสระเท่ากับ 0.1 วิธี OLS และวิธี 
JLS จะมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน 

และสามารถสรุปได้ว่าเมื่อระดับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคลาดเคลื่อนในตัวแปรอิสระ และ
ค่าค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคลาดเคลื่อนในตัวแปรตาม มีความแตกต่างกัน โดยที่ตัวแปรแฝงมีการแจก
แจงแบบปกติ แบบทีและแบบแกมมา พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ทั้ง 3 
วิธี คือ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคลาดเคลื่อนในตัวแปรอิสระ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ
คลาดเคลื่อนในตัวแปรตาม ก าลังสูงสุดของตัวแปรอิสระและขนาดตัวอย่าง 

 

6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 การประมาณค่าพารามิเตอร์ดว้ยวิธี JLS นั้นต้องทราบค่าพารามิเตอร์

j  ก่อน ดังนัน้ควรจะหาวิธีใน
การประมาณค่าพารามิเตอร์

j ใหใ้กล้เคียงกับค่าจรงิมากที่สุดเพื่อท าให้การประมาณถูกต้องมากย่ิงขึ้น 
 6.2 ท าการศึกษาการวิเคราะห์การถดถอยโดยใช้ตัวแบบการถดถอยพหุนาม เมื่อตัวแปรอิสระมากกว่า 1 
ตัวกรณีเกิดความคลาดเคลื่อนในตัวแปรอิสระ 
 6.3 วิธี JLS สามารถท าการประมาณได้เมื่อความคลาดเคลื่อนทีเ่กิดขึ้นในตัวแปรอิสระแต่ละตัวอาจมี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เท่ากัน 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซมีเทนชีวภาพจากของเสียการผลิต

ยางพาราแผ่น โดยเตรียมของเสียให้อยู่ในสภาวะไร้ออกซิเจน และน าไปใช้เป็นหัวเช้ือเริ่มต้นในการศึกษาหาสภาวะที่
เหมาะสมในการผลิตก๊าซมีเทนชีวภาพด้วยวิธีการหมักแบบกะด้วยแบบจ าลองระดับห้องปฏิบัติการ ของเสียตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้สุ่มเก็บมาจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดอน อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 
ขั้นเตรียมการโดยเตรียมหัวเชื้อเริ่มต้นของเสียการผลิตยางพาราแผ่นมาหมัก 2 ขั้น โดยมีการเติมของเสียการผลิต
ยางพาราแผ่นเพื่อเป็นแหล่งคาร์บอนและเติมแร่ธาตุที่จ าเป็นต่อ การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ด าเนินการทดลองโดย
น าหัวเช้ือเริ่มต้นผสมกับของเสียการผลิตยางพาราแผ่นที่ควบคุมให้มีค่าซีโอดีเท่ากับ 10,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ท าการ
ผสมอัตราส่วนระหว่างหัวเช้ือและของเสีย 6 ระดับ คือ 1:0, 1:1, 1:2, 1:3 1:4 และ 0:1 ขวดแก้วขนาด 100 มิลลิลิตร 
และวัดปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้น ผลการทดลองพบว่า สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซมีเทนชีวภาพจากการผลิต
ยางพาราแผ่น คือ อัตราส่วนระหว่างหัวเชื้อและของเสีย 1:2 ผลิตก๊าซสูงที่สุด คือ 1.12 ลิตรต่อของเสีย 1 ลิตร  มี
สัดส่วนของก๊าซมีเทนเท่ากับร้อยละ 53 และมีประสิทธิภาพในการก าจัดซีโอดีและบีโอดีสูงสุด เท่ากับร้อยละ 76.08 
และ 75.76 ตามล าดับ 

 
ค าส าคัญ : ก๊าซชีวภาพ, การผลิตยางพาราแผ่น, หมัก, แบบกะ, ก๊าซมีเทน, พลังงานหมุนเวียน 
 

ABSTRACT 
The objective of this research are study the optimum condition for biomethane production from Rubber 

Sheet Waste. Waste was prepare in anaerobic condition. Waste was used as substrate by sequencing batch 
fermentation model in laboratory. Sample Waste was from Hua Don SAO Area, Khueang Nai district, Ubon 
Ratchathani province. The preparation step, inoculums substrate by the fermentation from Rubber Sheet Waste 2 
step. Add Rubber Sheet Waste was source of energy and necessary mineral was nutrient for anaerobic microbial 
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grow. The test step, The substrate and Rubber Sheet Waste ratio variation of 1:0, 1:1, 1:2, 1:3 1:4 and 0:1 in 
sequencing batch fermentation bottle 100 mL. Measure the volume biogas. The results indicated that the optimum 
condition for biomethane production from Rubber Sheet Waste was ratio of 1:2 which gave the maximum biogas 
of 1.12 L per Rubber Sheet Waste 1 L. The proportion of biomethane was 53%. The COD and BOD removal 
efficiencies 76.08% and 75.76%, respectively.  

 
KEYWORD : Biogas, Rubber Sheet, Fermentation, Sequencing Batch, Methane, Alternative Energy 
 

บทน า 
 จากวิกฤตด้านพลังงานและวิกฤตการณ์ด้านส่ิงแวดล้อมของโลกในปัจจุบัน ท าให้เกิดความตื่นตัวและ
ให้ความสนใจเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกเพื่อทดแทนการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิล และหนึ่งในพลังงานทางเลือกที่
น่าสนใจคือ พลังงานชีวมวล (Biomass Energy) ในด้านอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษขนาดใหญ่ จ าเป็นที่
จะต้องมีระบบบ าบัดของเสียให้อยู่ในมาตรฐานก่อนที่จะปล่อยออกสู่ธรรมชาติ (เกื้ออนันต์, 2543) ซ่ึงก๊าซชีวภาพ
ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบ าบัดของเสียแบบไร้ออกซิเจนถือว่าเป็นพลังงานชีวมวลอย่างหนึ่ง ส่วนในด้าน
เกษตรกรรม เกษตรกรยังไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการก าจัดของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการการเก็บ
เกี่ยวหรือการผลิตของตน ดังนั้นของเสียจากการเกษตรหลายประเภทยังไม่ได้มีการก าจัดอย่างถูกวิธีและถูกทิ้งไป
อย่างไร้ประโยชน ์ 
 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกยางพาราประมาณ 12 ล้านไร่ กระจายอยู่ในทั่วทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะ
พื้นที่ภาคใต้ยางพารานับเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ(วิกานดา, 2553)โดยมีการน าน้ ายางดิบมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
หลายรูปแบบ เกษตรกรชาวสวนยางส่วนใหญ่จะน าน้ ายางดิบมาแปรรูปเป็นยางแผ่นผึ่งแห้ง ซ่ึงมีต้นทุนการผลิตต่ า
กว่าการแปรรูปชนิดอื่นๆ และสามารถผลิตได้เองในครอบครัว แต่ของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตยางพารา
แผ่นมีปริมาณมากซ่ึงก่อผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกรเอง(Live-rubber, 2551) ดังนั้นการน าของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นนี้มาใช้ในการ
ผลิตพลังงาน นอกจากจะช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพอนามัยแล้ว ยังก่อให้เกิดการผลิตแก๊ส
ชีวภาพซ่ึงเป็นพลังงานทดแทนอย่างหนึ่ง ซ่ึงสามารถน าไปใช้เป็นเช้ือเพลิงในกิจกรรมต่างๆ ได้ 
 ในระหว่างปี 2544-2549 จังหวัดอุบลราชธานีมีปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียนเพียง 2 ประเภท คือ 
ถ่านไม้และฟืน  ในปี 2549 จังหวัดอุบลราชธานีมีการใช้พลังงานประเภทพลังงานเชิงพาณิชย์มากที่สุด คิดเป็น 
89.40 % ของการใช้พลังงานทั้งจังหวัด ส่วนการใช้พลังงานประเภทพลังงานหมุนเวียน คิดเป็น 10.60% ของการ
ใช้พลังงานทั้งจังหวัด จากที่กล่าวมาจังหวัดอุบลราชธานี ยังไม่มีการใช้เริ่มพลังงานจากแก๊สชีวภาพในการด าเนิน
กิจกรรม (กระทรวงพลังงาน, 2549)  
 จากเหตุผลข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความจ าเป็นในการเร่งศึกษาในด้านการพัฒนาการผลิต ก๊าซ
ชีวภาพจากของเสียทางการเกษตร จึงได้ท าการส ารวจพื้นที่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหาชุมชนหรือองค์กรที่
มีความต้องการให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียทางการเกษตร จากการส ารวจพบว่า
ผู้น าองค์การบริหารส่วนต าบลหัวดอน อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี มีความต้องการให้คณะผู้วิจัยศึกษาและ
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พัฒนาการผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียจากของจากการผลิตยางพาราแผ่นซ่ึงเป็นการเกษตรหลักในพื้นที่ของตน 
เพื่อเป็นแนวทางในการน าลงสู่ประชาชนในพื้นที่ต าบลหัวดอน อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ใกล้เคียง 
และพ้ืนที่อื่น ๆ ที่มีความต้องการ คณะผู้วิจัยจึงเลือกพ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวดอน อ าเภอเขื่องใน 
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพื้นที่ศึกษาที่ใช้ในการศึกษา เพื่อมุ่งศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตก๊าซชีวภาพจากการ
ผลิตยางพาราแผ่น 

 

กรอบแนวคิดและทฤษฎี 
 งานวิจัยนี้จะศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการผลิตก๊าซชีวภาพในรูปของมีเทน จากของเสียจากการผลิต
ยางพาราแผ่น โดยกลุ่มจุลินทรีย์แบบไร้อากาศในกระบวนการหมักแบบกะโดยเริ่มจากการศึกษาองค์ประกอบ
ของของเสียจากการผลิตยางพาราแผ่น  โดยในงานวิจัยนี้จะใช้ของเสียจากการผลิตยางพาราแผ่นจากพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวดอน  อ าเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี   
 ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการหมัก  และสภาวะที่เหมาะสมส าหรับกระบวนการหมักในการผลิต
มีเทน  ด าเนินการทดลองในกระบวนการหมักแบบกะเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตมีเทน โดยแปรผันค่า
ความเข้มข้น COD เริ่มต้นของเสียจากการผลิตยางพาราแผ่นที่ใช้ในการหมัก ค่าพีเอชเริ่มต้นของสับเสตรท และ
ผลของการเติม NaHCO3 ที่อัตราส่วนต่างๆ เพื่อควบคุมระดับพีเอชในการหมัก 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียจากการผลิต
ยางพาราแผ่นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดอน อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยจะศึกษาเพื่อหา
สภาวะที่เหมาะสมส าหรับการผลิตก๊าซชีวภาพในรูปของมีเทนจากของเสียจากการผลิตยางพาราแผ่น ให้ได้
ปริมาณมากที่สุด  โดยกลุ่มจุลินทรีย์แบบไร้อากาศในกระบวนการหมักแบบกะ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ขั้นเตรียมการก่อนทดลอง 

1.1 ศึกษาองค์ประกอบของของเสียการผลิตยางพาราแผ่นตามพารามิเตอร์ คือ พีเอช, ซีโอดี,             
บีโอดี, กรดไขมันระเหยและของแข็งแขวนลอย (อรทัย, 2545) 

1.2 ปรับสภาพกลุ่มจุลินทรีย์ในของเสียการผลิตยางพาราแผ่นให้เป็นจุลินทรีย์ประเภทไม่ใช้
ออกซิเจน เพื่อใช้เป็นหัวเช้ือในการผลิตก๊าซมีเทน ท าโดยหมักของเสียการผลิตยางพาราแผ่นในขวดแก้วขนาด 
1,000 มิลลิลิตร เป็นเวลา 7 วัน แล้วน าเอาตะกอนบริเวณก้นขวดปริมาณ 40 มิลลิลิตร มาเป็นหัวเชื้อเริ่มต้น 

1.3 การปรับสภาพหัวเช้ือเริ่มต้นของเสียการผลิตยางพาราแผ่น น าเอาตะกอนบริเวณก้นขวด
ปริมาณ 40 มิลลิลิตร จากขั้นเตรียมการทดลองมาท าการเพาะเลี้ยงด้วยวิธีการหมักแบบกะ(เกรียงศักดิ์, 2547) ที่
ระยะเวลากักเก็บ (hydraulic retention time : HRT) เท่ากับ 10 วัน โดยเติมของเสียการผลิตยางพาราแผ่น เพื่อใช้
เป็นแหล่งคาร์บอนเข้าสู่ถังหมักจ าลอง (fill) ขนาด 500 มิลลิลิตร ให้มีปริมาตรท าการ 400 มิลลิลิตรเป็นเวลา 5 
นาที ขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยา (react) 9 วัน 20 ช่ัวโมง (ใช้ magnetic stirrer ในการกวนผสม โดยทุกๆ 4 ช่ัวโมง จะ
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หยุดกวน 4 ช่ัวโมง) ตกตะกอน (settle) 3.5 ช่ัวโมง และขั้นตอนการดึงน้ าหมักออกจากถังหมักจ าลอง (decant) 
300 มิลลิลิตร  5 นาที และเริ่มต้นเติมของเสียเข้าสู่ reactor (fill) เพื่อท าการเพาะเลี้ยงหัวเชื้อรอบต่อไป 
 
ตารางที่ 1 แสดงขั้นตอนการด าเนนิการเพาะเลี้ยงหัวเชื้อด้วยวิธีการหมักแบบกะ 
ระยะเวลากักเก็บ 240  h 
ปริมาตรท าปฏิกิริยา 400 ml 
ปริมาตรน้ าเสียเข้าต่อรอบการท างาน 300 ml 
ปริมาตรน้ าทิ้งออกต่อรอบการท างาน 300 ml 
ระยะเวลาป้อนน้ าเสียเข้าต่อรอบการท างาน 5  min 
ระยะเวลาการกวน ; ใช้เวลากวน 4 ช่ัวโมง จ านวน 29 รอบ 116 h* 
ระยะเวลาการหยุดกวน ; ใช้เวลาหยุดกวน 4 ช่ัวโมง จ านวน 29 รอบ 116 h* 
ระยะเวลาการกวน 4 h 
ระยะเวลาตกตะกอน 3 h 50 min 
ระยะเวลาระบายน้ าทิ้งต่อรอบการท างาน 5 min 
หมายเหตุ *ค่าระยะเวลาการกวนรอบละ 4 ช่ัวโมง จ านวน 29 รอบสลับกับระยะเวลาการหยุดกวนรอบละ  
  4 ช่ัวโมงจ านวน 29 รอบ 

 
1.4 ด าเนินระบบการเพาะเลี้ยงจนกระทั่งปริมาณการผลิตก๊าซชีวภาพในแต่ละรอบมีค่าคงที่ 

(ปริมาตรก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ในแต่ละรอบมีความแตกต่างกันไม่เกิน 10%) แสดงว่าหัวเช้ือถูกปรับสภาพจนมี
ความสามารถในการย่อยสารสลายอินทรีย์ได้คงที่ จึงน าหัวเชื้อไปใช้ในการทดลอง 

2. ขั้นด าเนินการทดลอง 
2.1 ใช้หัวเช้ือของเสียจากขั้นเตรียมการก่อนทดลองผสมกับของเสียการผลิตยางพาราแผ่น ที่

ควบคุมให้ค่าซีโอดีเริ่มต้นเท่ากันประมาณ 10,000 มิลลิกรัมซีโอดีต่อลิตร ปรับค่าพีเอชให้อยู่ในช่วง 6.5-8.5 ลงใน
ขวดซีรั่มขนาด 100 มิลลิลิตร ให้มีปริมาตรท าการ 70 มิลลิลิตร ตามอัตราส่วนระหว่างหัวเชื้อและของเสีย 6 ระดับ 
คือ 1:0, 1:1, 1:2, 1:3 1:4 และ 0:1 โดยวิเคราะห์ของเสียก่อนการทดลอง ตามพารามิเตอร์ คือ ค่าพีเอช, ซีโอดี, บีโอ
ดี, กรดไขมันระเหยและของแข็งแขวนลอย 

2.2 วัดและบันทึกปริมาณก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นทุกวันจนกว่าก๊าซจะหมด และหาปริมาณก๊าซ
ชีวภาพสะสมของแต่ละอัตราส่วน โดยที่ให้อัตราส่วน 1:0 และ 0:1 เป็นตัวควบคุม และวิเคราะห์ของเสียหลังการ
ทดลอง ตามพารามิเตอร์ คือ ค่าพีเอช, ซีโอดี, บีโอดี, กรดไขมันระเหยและของแข็งแขวนลอย 

2.3 เลือกอัตราส่วนที่มีความสามารถผลิตก๊าซสูงที่สุด น าก๊าซที่เกิดขึ้นจากการทดลอง บรรจุในถุง
เก็บก๊าซขนาด 50 มิลลิลิตร เพื่อน าไปวิเคราะห์หาชนิดและองค์ประกอบของก๊าซ  
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สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาองค์ประกอบของเสียการผลิตยางพาราแผ่นตามพารามิเตอร์ คือ ค่าพีเอชเท่ากับ 6.67, ซี

โอดีเท่ากับ 10,740 มิลลิกรัมต่อลิตร, บีโอดีเท่ากับ 6,850 มิลลิกรัมต่อลิตร, กรดไขมันระเหยเท่ากับ 734 มิลลิกรัม
ต่อลิตร และของแข็งแขวนลอยเท่ากับ 830 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 
ตารางที่ 2  ผลการวัดและวิเคราะห์ลักษณะสมบัตขิองเสียการผลิตยางพาราแผ่น 

พารามิเตอร ์ หน่วย ค่าเฉลี่ยของการวัดและวิเคราะหข์องเสียการผลิตยางพาราแผ่น 
pH - 6.67 

Temperature ºC 30 
COD mg/L 10,740 
BOD mg/L 6,850 
VFA mg/L 734 
SS mg/L 830 

 
2. ผลการปรับสภาพหัวเชื้อด้วยวิธีการหมักแบบกะจากของเสียจากการผลิตยางพาราแผ่น เมื่อเอา

ตะกอนบริเวณก้นขวดปริมาณ 40 มิลลิลิตร จากการปรับสภาพกลุ่มจุลินทรีย์มาท าการเพาะเลี้ยงด้วยวิธีการหมัก
แบบกะในสภาวะไร้อากาศ ที่ระยะเวลากักเก็บเท่ากับ 10 วัน พบว่า เมื่อท าการเพาะเลี้ยงเช้ือ เป็นเวลา 5 รอบ
ระยะเวลากักเก็บ (รวมทั้งหมด 50 วัน) การด าเนินระบบการเพาะเลี้ยงในรอบที่ 3, 4 และ 5 ปริมาณการผลิตก๊าซ
ชีวภาพในแต่ละรอบมีค่าใกล้เคียงกันมาก (ปริมาตรก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ในแต่ละรอบมีความแตกต่างกันไม่เกิน 
10%) แสดงว่าหัวเช้ือถูกปรับสภาพจนมีความสามารถในการย่อยสารสลายอินทรีย์ได้คงที่ จึงน าไปใช้ในการ
ทดลองได้ 
 
ตารางที่ 3 แสดงผลการวัดและวิเคราะห์การเพาะเลี้ยงเช้ือจากของเสียจากการผลิตยางพาราแผ่น 

 ปริมาณก๊าซสะสม 
(ml) 

COD Inf. 
(mg/L) 

COD Eff. 
(mg/L) 

VFA Inf. 
(mg/L) 

VFA Eff. 
(mg/L) 

รอบที่ 1 261.9 10,160 6,220 846 937 
รอบที่ 2 274.3 10,720 5,730 729 943 
รอบที่ 3 311.4 10,630 3,560 640 926 
รอบที่ 4 306.7 10,580 3,710 771 992 
รอบที่ 5 316.8 10,590 3,240 793 984 
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ตารางแสดงปริมาณแก๊สชีวภาพของเสียจากการผลิตยางพาราแผ่น 
วันที่ 

อัตราส่วน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ปริมาณ
ทั้งหมด (ml) 

ร้อยละการ
ผลิต (%) 

1:0 0.5 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.6 
1:1 3.2 2.1 0.8 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 37.6 
1:2 12.3 8.3 4.1 1.2 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 26.3 112.3 
1:3 13.1 7.8 3.8 1.1 0.5 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 26.6 101.0 
1:4 12.4 7.3 5.8 2.3 1.0 0.9 0.4 0.1 0.0 0.0 30.2 107.5 
0:1 15.2 10.3 5.5 2.6 1.0 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 35.1 100.0 

 
 

ภาพที่ 1 กราฟแสดงปริมาณแก๊สชีวภาพจากหัวเชื้อของเสียจากการผลิตยางพาราแผ่น 
 

3. ขั้นตอนการทดลอง จากการใช้หัวเชื้อผสมกับของเสียจากการผลิตยางพาราแผ่น ที่อัตราส่วน
ระหว่างหัวเช้ือและของเสีย 1:0, 1:1, 1:2, 1:3 1:4 และ 0:1 พบว่า อัตราส่วน 1:3 มีเปอร์เซ็นต์ในการผลิตก๊าซสูง
ที่สุด คือ ของเสียจากการผลิตยางพาราแผ่น 1 ลิตร สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ 1.12 ลิตร ให้มีสัดส่วนของก๊าซ
มีเทนเท่ากับร้อยละ 53 และมีประสิทธิภาพในการก าจัดซีโอดีและบีโอดีสูงสุดเช่นกัน คือ ร้อยละ 76.08 และร้อย
ละ 75.76 ตามล าดับ อุณหภูมิตลอดการทดลองจะอยู่ในช่วง 25.0-37.0  °C และอุณหภูมิโดยเฉลี่ยเท่ากับ 30.0 °C 
ซ่ึงอุณหภูมิดังกล่าวอยู่ในช่วงการท างานของ Mesophilic Rang ค่าพีเอชก่อนการทดลองมีค่าพีเอชอยู่ในช่วงที่
เหมาะสม (อยู่ในช่วง 6.5-7.8) และค่าพีเอชหลังการทดลองมีค่าต่ ากว่า 6.5 ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากค่ากรดไขมัน
ระเหยหลังการทดลองที่มีค่าสูงขึ้น แต่เมื่อเทียบกับพีเอชก่อนการทดลองแล้วมีความแตกต่างไปจากเดิมไม่มากนัก 
ซ่ึงอาจเป็นเพราะว่าคุณสมบัติของของเสียจากการผลิตยางพาราแผ่นมีสารอินทรีย์โมเลกุลใหญ่น้อยมาก และมี
ความเป็นกรดอินทรีย์น้ าหนักโมเลกุลต่ าอยู่แล้ว ดังนั้นการย่อยสลายสารอินทรีย์ในของเสียจากการผลิตยางพารา
แผ่นไม่ได้เพิ่มความเป็นกรดมากนัก 

4. การประยุกต์ใช้ค่าสัดส่วนมีเทนต่อสารอินทรีย์ท่ีถูกก าจัดจากของเสียจากการผลิตยางพาราแผ่น 
 สัดส่วนแก๊สมีเทนต่อสารอินทรียท์ี่ถูกก าจัดสามารถใช้ในการออกแบบและค านวณปริมาณก๊าซมีเทนที่
เกิดขึ้นไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้  
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การให้พลังงานของของเสียจากการผลิตยางพาราแผ่น 
และจาก 1  ลบ.ม. มีเทน  ให้ค่าความร้อน  35,000  กิโลจูล 
  1.  ลบ.ม. มีเทน  ให้กระแสไฟฟ้า 9.7 กิโลวัตต์ชั่วโมง  
 
  ปริมาณแก๊สมีเทน 1000  ลิตร ให้ค่าความร้อน  35,000  กิโลจูล 
  ดังนั้น แก๊สมีเทน   1 ลิตร จะให้ค่าความร้อน  35 กิโลจูล 
 
ของเสีย  1  ลิตร  จุลินทรีย์สามารถผลิตแก๊สทั้งหมดได้ประมาณ 1.12 ลิตร 
และอัตราส่วนหัวเชื้อกับของเสียที่ 1:2   มีปริมาณแก๊สมีเทนทีเ่กิดขึน้ร้อยละ 53 
ดังนั้นของเสีย 1  ลิตร  จุลินทรีย์สามารถผลิตแก๊สมีเทนได้ประมาณ  0.59 ลิตร 
ฉะนั้นจะไดค้่าความร้อน   =   0.59      ลิตร x 35 กิโลจูล  
     =   20.65    กิโลจูลต่อของเสีย 1 ลิตร 
ปริมาณก๊าซมีเทน 1000  ลิตร ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 9.7 กิโลวัตต์ชั่วโมง  
ดังนั้น ก๊าซมีเทน  1 ลิตร จะผลิตกระแสไฟฟ้าได ้ 0.0097 กิโลวัตต์ชั่วโมง 
ของเสีย  1  ลิตร  จุลินทรีย์สามารถผลิตแก๊สมีเทนได้ประมาณ  0.59 ลิตร 
ฉะนั้นจะผลิตกระแสไฟฟ้าได ้ =   0.59      ลิตร x 0.0097 กิโลวัตต์ชั่วโมง 
     =   0.0057   กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อของเสีย 1 ลิตร 
 

อภิปรายผล 
 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดอน อ าเภอเขื่อง ในจังหวัดอุบลราชธานี มีการปลูกยางพารา
และยังมีการผลิตยางแผ่นในระดับครัวเรือน ซ่ึงของเสียจากชุมชนส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม จากสองประเด็นนี้ 
จะเห็นได้ว่าการน าของเสียของครอบครัวหรือชุมชนเข้าสู่กระบวนการบ าบัดเพื่อลดมลพิษที่จะปล่อยสู่
ส่ิงแวดล้อมแล้ว ผลผลิตของกระบวนการบ าบัดแบบไร้ออกซิเจนซ่ึงก็คือ แก๊สชีวภาพ ยังสามารถน าไปใช้เป็น
พลังงานหมุนเวียนไว้ใช้ในครอบครัวได้ 
 เมื่อศึกษาถึงสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซชีวภาพในรูปของมีเทนจากของเสียการผลิตยางพารา
แผ่น โดยกลุ่มจุลินทรีย์แบบไร้อากาศในกระบวนการหมักแบบกะ โดยใช้แบบจ าลองระดับห้องปฏิบัติการแล้ ว
พบว่า กระบวนการหมักที่ออกแบบในการวิจัยนี้มีประสิทธิภาพในการก าจัดมลพิษในของเสียได้ พร้อมกับ
สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ซ่ึงเป็นพลังงานหมุนเวียนประเภทหนึ่ง ซ่ึงสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ 
 ในการส ารวจเขตพื้นที่ศึกษา ผู้ศึกษาได้ทราบว่าชาวสวนยางพารายังไม่มีวิธีการจัดการของเสียดังกล่าว 
เนื่องจากปัจจัยในด้านงบประมาณและความรู้ ดังนั้นที่ผู้ศึกษาได้ออกแบบการวิจัยให้มีการใช้สารเคมีน้อยที่สุด 
แต่อย่างไรก็ตามควรจะมีการได้ด าเนินการศึกษาสร้างระบบหมักแบบกะชุดต้นแบบในพื้นที่จริง เพื่อศึกษาในด้าน
การเริ่มต้นของระบบ (Start Up) งบประมาณและด้านการควบคุมระบบบ่อหมักของชาวสวน  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เพื่อเป็นการผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลาปาล์มน้ ามันซ่ึงเป็นส่วนที่เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม

ผลิตน้ ามันปาล์ม การวิเคราะห์องค์ประกอบในกะลาปาล์มด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุ (CHN) พบว่ามีธาตุคาร์บอน
เป็นองค์ประกอบประมาณร้อยละ 44.3 โดยน้ าหนัก กระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์ประกอบด้วยการเพิ่มสัดส่วน
คาร์บอนในโครงสร้าง (Carbonization) ที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส โดยไม่มีการใช้ออกซิเจนหรือใน
บรรยากาศของแก๊สเฉื่อยเพื่อกล่ันสลายสารประกอบอินทรีย์ ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการกระตุ้น (Activation) ซ่ึงเป็น
การออกซิไดซ์คาร์บอนให้เป็นถ่านกัมมันต์ด้วยไอน้ า ตัวแปรที่ท าการศึกษา คือ เวลาที่ใช้ส าหรับกระบวนการเพิ่ม
สัดส่วนของคาร์บอนในโครงสร้าง เวลาและอุณหภูมิส าหรับกระบวนการกระตุ้น ผลการศึกษาพบว่าสภาวะที่ดี
ที่สุดส าหรับใช้ผลิตถ่านกัมมันต์ คือ การเพิ่มสัดส่วนของคาร์บอนในโครงสร้าง 1 ช่ัวโมง แล้วกระตุ้นด้วยไอน้ าที่
อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส ซ่ึงให้ปริมาณถ่านกัมมันต์ร้อยละ 14.79 โดยน้ าหนักของกะลาปาล์มดิบ เลขไอโอดีน 
686.53 มิลลิกรัมต่อกรัม ควบคุมความดันที่ 0.4 เมตรน้ า เวลาในการเพิ่มสัดส่วนคาร์บอนในโครงสร้างมากกว่า 1 
ช่ัวโมง ไม่ท าให้เลขไอโอดีนของถ่านกัมมันต์มีค่าสูงขึ้น การกระตุ้นด้วยไอน้ าเกิน  3 ช่ัวโมงท าให้เลขไอโอดีน
เพิ่มขึ้นจนถึงจุดหนึ่งแล้วเกิดการยุบตัวของโครงสร้างท าให้เลขไอโอดีนของถ่านกัมมันต์มีค่าลดลงตามระยะเวลา

mailto:maen-request@hotmail.com
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ที่เพิ่มขึ้น ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงของเลขไอโอดีนสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่อง
กราด 
 
ค าส าคัญ :  กะลาปาล์ม  กระตุ้นทางกายภาพ  เพิ่มสัดส่วนคาร์บอน  ถ่านกัมมันต์ 
 

ABSTRACT 
The present research is focusing on the production of activation carbon from palm shells disposed 

from palm oil industries. The CHN analysis of palm shells revealed 44.3 weight percent of carbon content 
assuring them as an excellent feedstock for this purpose. The production procedure including heating palm shell 
with no oxygen at 500ºC in a vertical screw pyrolyzer for removing volatile substances (Carbonization) and 
oxidizing carbon compound using steam as an activating agent. Experiment via variations of carbonization 
time, activating time and temperature has been conducted. The results exhibited that the optimum condition 
occurred at 1 hour carbonization and 800ºC activation temperature. The optimum condition yielded 14.79 
percent by weight of activated carbon with 686.53 mg/g iodine number when pressure was controlled at 0.4 
meter depth of the water. Any carbonization time longer than 1 hour would not improve the iodine number. In 
most cases the iodine number increased with the increasing of steam activation time, except for the simple 
activated by steam longer than 3 hours. The maximum iodine number occurred at 3 hours steam activation. 
Steam activation beyond 3 hours, however, reduced the iodine number due to the collapsing of carbon structure 
which was proved by SEM images.  
 
KEYWORDS : Oil Palm Shell  Activation  Carbonization  Activated Carbon 
 

1.  บทน า 
การพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในรอบ 10 ปีที่

ผ่านมา ก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอันเป็นผลจากการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและบริการอย่าง
มาก อย่างไรก็ตามการขยายตัวดังกล่าวก็ส่งผลให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน เพื่อเป็น
การช่วยลดปัญหาส่ิงแวดล้อมรัฐบาลจึงได้ก าหนดนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น เช่น 
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานจากชีวมวล เป็นต้น ปาล์มน้ ามันเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญอย่างหนึ่ง
ของประเทศไทย นิยมปลูกกันมากในภาคใต้ และขยายตัวตามเขตติดกับแม่น้ าโขง พื้นที่ปลูกปาล์มน้ ามันใน
ประเทศไทยประมาณ 3.8 ล้านไร่ ให้ผลผลิตประมาณ 8.2 ล้านตันต่อปี ปาล์มน้ ามันพันธ์ุเทเนอร่า (Tenera) เป็นที่
นิยมเพาะปลูกกันในเชิงเศรษฐกิจเพื่อน ามาสกัดน้ ามันปาล์มและน ามาใช้ประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ 
เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสบู่ และอุตสาหกรรมเครื่องส าอาง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถน าน้ ามัน
ปาล์มมาผลิตเป็นไบโอดีเซลซ่ึงเป็นแหล่งพลังงานทดแทนเพื่อลดปริมาณการใช้น้ ามันดีเซล ดังนั้น ปีหนึ่งๆ จึงมี
กะลาปาล์มที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการสกัดน้ ามันปาล์มเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก โดยทั่วไปแล้ว โรงงาน



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2556 วันที ่24 ธันวาคม 2556 

1444 

แปรรูปปาล์มเป็นน้ ามันใช้กะลาปาล์มเป็นเชื้อเพลิงเพื่อการผลิตไอน้ าแต่ก็ยังมีกะลาปาล์มเหลือใช้เป็นจ านวนมาก
ในแต่ละปี ดังนั้น กะลาปาล์มซ่ึงเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันจึงมีศักยภาพที่จะน ามาใช้เป็น
วัตถุดิบส าหรับผลิตเป็นถ่านกัมมันต์ [1] 

ถ่านกัมมันต์ มีช่ือภาษาอังกฤษว่า แอคทิฟคาร์บอน (active carbon) หรือ แอกทิเวตเทต คาร์บอน 
(activated carbon) หมายถึง ถ่านที่มีสมบัติดูดซับสี กล่ิน รส บางชนิดได้เป็นอย่างดี ถ่านชนิดนี้มีโครงสร้างเป็นรู
พรุน ผลิตได้จากถ่านหิน ถ่านไม้  ถ่านกะลามะพร้าวหรือถ่านกระดูก ด้วยกรรมวิธีก่อกัมมันต์ [2]  
 

2.  กรอบแนวคิดและทฤษฎี 
การผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลาปาล์มด้วยปฏิกรณ์ไพโรไลเซอร์แบบสกรูแนวตั้ง เพื่อหาสภาวะที่ดีที่สุด

ในการทดลองเพื่อได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการเผาวัตถุดิบให้เป็นถ่าน โดยทั่วไป
มักใช้วิธีเผาในที่ไม่มีอากาศ (Pyrolysis or Carbonization) เพื่อไม่ให้วัตถุดิบกลายเป็นเถ้าในกระบวนการเผากะลา
ปาล์มให้เป็นถ่านจะได้น้ ามันชีวภาพเป็นผลิตภัณฑ์รอง [3] และขั้นตอนการน าถ่านไปเพิ่มคุณภาพ หรือ “กระตุ้น” 
(Activation) ให้เป็นถ่านกัมมันต์ คือ การกระตุ้นทางกายภาพใช้แก๊สที่เป็นตัวออกซิไดซ์ (Oxidizing gas) เช่น ไอ
น้ า อากาศหรือคาร์บอนไดออกไซด์ [4] และน าถ่านกัมมันต์ที่ได้มาวิเคราะห์ 
 

3.  วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาการผลิตถ่านกัมมันต์โดยกระบวนการไพโรไลซิสแบบสกรูแนวตั้งจากกะลาปาล์ม 
2.  เพื่อศึกษาสมบัตทิางกายภาพและสมบัติทางเคมขีองถ่านกัมมันต์ ที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซิส 
 

4.  ขอบเขตงานวิจัย 
1.  ออกแบบและจดัสร้างเครื่องปฏกิรณ์ไพโรไลซิสแบบสกรูแนวตั้งเพื่อผลิตถ่านกัมมันต์โดยใช้กะลา

ปาล์มเป็นวัตถดุิบ 
2.  ศึกษาตัวแปรที่ส าคัญที่มีผลในการผลิตถ่านกัมมันต์ 
3.  ศึกษาสมบัติทางกายภาพและเคมขีองถ่านกัมมันต์  

 

5.  อุปกรณ์และวิธีด าเนินการวิจัย 
5.1 อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
การด าเนินโครงการวิจัยนี้ใช้อุปกรณ์ประกอบการทดลองซ่ึงพัฒนาโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ซ่ึง แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนของปฏิกรณ์ไพโรไลซิสแบบสกรูแนวตั้ง  ที่
ผลิตถ่าน (Carbonization) ผลิตถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) และส่วนของเครื่องท าความเย็น เครื่องผลิตไอน้ า
อิ่มตัว ถังควบคุมความดัน แสดงดังภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1  การติดตั้งปฏิกรณ์ผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลาปาล์มด้วยวิธีไพโรไลซิสแบบสกรูแนวตั้ง 
 

5.2  วิธีการด าเนินวิจัย 
1. น าวัตถุดิบไปวิเคราะห์องคป์ระกอบของธาต ุ
2. น ากะลาปาล์มผ่านการบดขนาด 4-6 มิลลิเมตร ปริมาณที่ใช้ 200 กรัม บรรจุเข้าเตาปฏิกรณ์  
3. ทดลองเพิ่มโครงสร้างคาร์บอนของกะลาปาล์ม ที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส และรักษาอุณหภูมินี้ไว้

จนไม่มีสารระเหยออกจากปฏิกรณ์ระยะเวลา 1, 2 และ 3 ช่ัวโมง ท าการทดลอง 3 ครั้งแล้วน าผลมาวิเคราะห์หา
สภาวะที่เหมาะสมก่อนท าการกระตุ้นทางกายภาพ 

4.  ทดลองกระตุ้นทางกายภาพโดยการป้อนไอน้ าอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ที่ผลิตจากเครือ่ง
ผลิตไอน้ าเข้าไปในปฏิกรณ์ที่มีอณุหภูมิ 700 - 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 2 และ 3 ช่ัวโมง ทดลองเพิ่มความ
ดันในปฏิกรณ์ด้วยระบบปิด ที ่0.2, 0.4 และ 0.6 เมตรน้ า เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสม 

5.  น าถ่านกัมมันต์ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ที่ได้จากการทดลองไปวิเคราะห์หาค่าการดูดซับไอโอดนี ลักษณะ
ของรูพรุนจากกล้องอิเล็กตรอนไมโครสโคปชนิดส่องกราด 

 

 
 

ภาพประกอบ 2  ขั้นตอนการผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลาปาล์ม  
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6.  สรุปผลการวิจัย 
ผลวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุของกะลาปาล์มดิบ โครงสร้างถูกศึกษาด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ธาตุ (CHN) 

มีองค์ประกอบคาร์บอนสูงถึงร้อยละ 44.4  เหมาะที่จะน ามาเป็นผลิตภัณฑ์ถ่านกัมมันต์ [5] ดังตาราง 1 
 
ตารางที ่1 ผลวิเคราะห์องค์ประกอบแบบแยกธาตุ (Ultimate Analysis) ของกะลาปาล์ม 
 

องค์ประกอบธาต ุ ทดลองครั้งที่ 1 ทดลองครั้งที่ 2 ทดลองครั้งที ่3 เฉลี่ย 
ไฮโดรเจน 6.13 6.24 6.14 6.17 
คาร์บอน 44.3 44.4 44.4 44.3 
ไนโตรเจน 0.29517 0.26617 0.28413 0.28182 
ออกซิเจน 49.27 49.09 49.18 49.18 

 
การทดลองเพิ่มสัดส่วนคาร์บอนในโครงสร้างกะลาปาล์มให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปของแข็ง 

ของเหลว และแก๊สเชื้อเพลิง ที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เวลา 1, 2 และ 3 ช่ัวโมง เลขไอโอดีนจากกระบวนการ
เพิ่มสัดส่วนคาร์บอน (Carbonization) ใกล้เคียงกันโดยเวลาเพิ่มสัดส่วนคาร์บอนในโครงสร้างแตกต่างกัน พบว่า
ระหว่างเกิดการเปลี่ยนแปลงของรูพรุนกลับมีปริมาณของถ่านค่อนข้างคงที่หรือไม่มีการสลายตัวของโครงสร้าง
ในระหว่างนี้ การเปลี่ยนแปลงของรูพรุนอาจเกิดจากการเปลี่ยนรูปแบบการจัดตัวของโครงสร้าง ดังตางราง 2 

  
ตารางที ่2  ผลการเพิ่มสัดส่วนคาร์บอนที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 1, 2 และ 3 ช่ัวโมง 

อุณหภูม ิ
(องศาเซลเซียส) 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

ไอโอดีน 
(มิลลกิรัมตอ่กรัม) 

หน่วยไฟฟ้า 
(กิโลวัตต์ตอ่ชั่วโมง) 

ผลิตภัณฑ ์
(กรัม) 

500 1 178.4644 5.8 36.142 
500 2 224.1178 8.5 36.751 
500 3 201.6152 11.3 37.559 

 
ผลการทดลองเพิ่มสัดส่วนคาร์บอนในโครงสร้าง (Carbonization) ที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เวลา 1 

ช่ัวโมง กระตุ้นที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส เวลา 1, 2 และ 3 ช่ัวโมง เลขไอโอดีน คือ 302.2922, 400.4517 และ 
422.6826 มิลลิกรัมต่อกรัม และทดลอง ควบคุมความดันที่ 0.02, 0.04 และ 0.06 บาร์ จากความลึกของระดับน้ า 
เลขไอโอดีน คือ 411.5331, 527.6911 และ 577.1767 มิลลิกรัมต่อกรัม พบว่าเวลาในการกระตุ้นที่ดีที่สุดเป็นเวลา  
2 ช่ัวโมง ทดลองควบคุมความดันในปฏิกรณ์มีผลให้ไอน้ ายิ่งยวดมีเวลาเกิดปฏิกิริยาที่ผิวถ่านนานขึ้น เกิดรูพรุน
เพิ่มขึ้น ปริมาณการดูดซับไอโอดีนที่ดีที่สุด คือ 527.6911 ช่วงเวลาเวลากระตุ้น 2 ช่ัวโมง ควบคุมความดันที่ 0.04 
บาร์ ในการทดลองปรับความดันสามารถท าได้สูงสุดเพียงเพียง 60 เซนติเมตรน้ า ดังตาราง 3 
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ตารางที ่3  ผลการกระตุ้นที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 1, 2 และ 3 ช่ัวโมง และควบคุมความดัน 
อุณหภูม ิ
(องศา

เซลเซียส) 

เวลาเพิ่ม
โครงสร้าง 
(ชั่วโมง) 

เวลา
กระตุ้น 
(ชั่วโมง) 

ความดัน 
(บาร์) 

ไอโอดีน 
(มิลลกิรัมตอ่

กรัม) 

ปริมาณไอน้ า 
(ลิตร) 

ผลิตภัณฑ ์
(กรัม) 

700 1 1 - 302.2922 0.833 32.685 
700 1 2 - 400.4517 1.605 28.475 
700 1 3 - 422.6826 3.255 27.172 
700 1 2 0.02 411.5331 1.911 23.131 
700 1 2 0.04 527.6911 1.868 21.896 
700 1 2 0.06 577.1767 1.868 22.530 

 
ทดลองเพิ่มสัดส่วนโครงสร้างคาร์บอน 500 องศาเซลเซียส เวลา 1 ช่ัวโมง กระตุ้นด้วยไอน้ าที่อุณหภูมิ 

800 องศาเซลเซียส เวลา 2 ช่ัวโมง ควบคุมความดันที ่0.04 บาร ์ผลคือปริมาณการดูดซับไอโอดนีมคี่ามากกว่า
มาตรฐาน มอก. [1] คือ 686.5391 มิลลิกรัมต่อกรัม ดังตาราง 4  

 
ตาราง 4  ผลการกระตุ้นที่ 800 องศาเซลเซียส เวลา 2 ช่ัวโมง ความดัน 0.04 บาร ์

อุณหภูม ิ
(องศา

เซลเซียส) 

เวลาเพิ่ม
โครงสร้าง 
(ชั่วโมง) 

เวลา
กระตุ้น 
(ชั่วโมง) 

ความดัน 
(บาร์) 

ไอโอดีน 
(มิลลกิรัมตอ่

กรัม) 

ปริมาณไอน้ า 
(ลิตร) 

ผลิตภัณฑ ์
(กรัม) 

800 1 2 0.04 686.5391 1.764 14.79 

 
รูปถ่ายโครงสร้างรูพรุนจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปชนิดส่องกราด (Scanning Electron 

Microscope) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางจากรูปก าลังขยาย 400 เท่า เห็นรูพรุนขนาด 20 ไมโครเมตร โดยประมาณ 
และรูปก าลังขยาย 3000 เท่า เป็นรูพรุนขนาด 1 ไมโครเมตร โดยประมาณ เป็นลักษณะรูซ้อนรูพรุน แสดงดัง
ภาพประกอบ 3 
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ภาพประกอบ 3   ลักษณะโครงสร้างคาร์บอนและรูพรุนถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบ
ส่องกราด (Scanning Electron Microscope) เพิ่มสัดส่วนคาร์บอนกับเลขไอโอดีนที่อุณหภูมิ 500 
องศาเซลเซียส กระตุ้นด้วยไอน้ ายิ่งยวดที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เวลา กระตุ้น 2 ช่ัวโมง 
ความดัน 0.04 บาร ์ก าลังขยาย 400 และ 3,000 เท่า 

 

7.  อภิปรายผล 
กระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลาปาล์มด้วยวิธีไพโรไลซิสแบบสกรูแนวตั้ง โดยใช้เครื่องปฏิกรณ์

ที่ผู้วิจัยร่วมออกแบบกับคณะท างานของ วว. และสร้างปฏิกรณ์ฯเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทดลองหาสภาวะการ
ผลิตถ่านกัมมันต์ที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากตัวแปร คือ เวลา อุณหภูมิ และความดัน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพสูง นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตด้วยรูปแบบใหม่ซ่ึงเป็น
รูปแบบการผลิตที่สามารถพัฒนาเป็นกระบวนการผลิตต่อเนื่องได้ในอนาคต โดยใช้ปฏิกรณ์แบบสกรูแนวตั้งซ่ึง
ออกแบบให้ใช้งานได้ตั้งแต่การขนถ่ายกะลาปาล์มในกระบวนการเปลี่ยนโครงสร้างกะลาปาล์มให้เป็นถ่าน 
(Carbonization) จนถึงขั้นตอนการกระตุ้นทางกายภาพ (Physical Activation) ด้วยไอน้ าเพื่อเปลี่ยนถ่านกะลา
ปาล์มเป็นถ่านกัมมันต์ โดยไม่ต้องเอาถ่านออกจนกว่าจะเสร็จส้ินกระบวนการกระตุ้น จากการสุ่มตัวอย่าง เพื่อ
ศึกษาลักษณะโครงสร้างคาร์บอนและรูพรุนด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด 
(Scanning Electron Microscope) พบว่าถ่านกัมมันต์ที่ผลิตด้วยปฏิกรณ์แบบสกรูแนวตั้งมีขนาดรูพรุนและค่าการ
ดูดซับไอโอดีนที่สม่ าเสมอ (Uniform) ในแต่ละครั้งของการผลิตภายใต้สภาวะแวดล้อม (คือเวลา อุณหภูมิ และ 
ความดัน) เดียวกัน ทั้งนี้เพราะในขั้นตอนการผลิตถ่าน และขั้นตอนกระตุ้นถ่านด้วยไอน้ ายิ่งยวดมีการเคลื่อนที่
ตลอดเวลา ท าให้ไอน้ าย่ิงยวดสัมผัสกับพื้นที่ผิวของกะลาปาล์มอย่างทั่วถึงตลอดกระบวนการ 

ผลการทดลองเรื่องการศึกษาภาวะเหมาะสมในการผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลาปาล์มน้ ามันโดยวิธีการ
กระตุ้นด้วยไอน้ ายิ่งยวดในปฏิกรณ์ไพโรไลซิสแบบสกรูแนวตั้ง แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ การท าถ่านและการ
กระตุ้น ขั้นตอนแรก คือ ขั้นตอนการท าถ่าน (Carbonization) ด้วยกระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis) เพื่อกลั่น
สลายสารประกอบอินทรีย์ของกะลาปาล์มโดยการให้ความร้อนแก่กะลาปาล์มจนมีอุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส 
ในสภาวะที่ไร้อากาศ และทดลองแปรเปลี่ยนเวลาในการท าถ่านตั้งแต่ <1- 3 ช่ัวโมงผลิตภัณฑ์ที่ เกิดจาก
กระบวนการท าถ่านได้แก่ ถ่าน น้ ามันดิน และแก๊สเช้ือเพลิง (ประกอบด้วยคาร์บอนมอนออกไซด์ ไฮโดรเจน 
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มีเทน และอื่นๆ) เมื่อน าผลิตภัณฑ์ถ่านจากกะลาปาล์มที่ผลิตไปวิเคราะห์ลักษณะรูพรุนที่ผิวโดยใช้กล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดที่ก าลังขยาย 3000 เท่า พบว่ากระบวนการท าถ่านด้วยปฏิกรณ์ฯ ที่ใช้เวลาน้อย
กว่า 1 ช่ัวโมง ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างไม่สมบูรณ์เนื่องจากยังมีสารเจือปนตกค้างอยู่บนพื้นผิว
จ านวนมากจึงมีรูพรุนเกิดขึ้นน้อย เมื่อใช้เวลาในการท าถ่านนาน 1 ช่ัวโมง มีรูพรุนเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเพิ่มเวลาในการท า
ถ่านให้นานกว่า 1 ช่ัวโมง รูพรุนที่ผิวถ่านจะลดลงเพราะโครงสร้างคาร์บอนมีการจัดรูปแบบใหม่เป็นโครงสร้างที่
มีความหนาแน่นสูงขึ้น ขั้นตอนที่สอง เป็นขั้นตอนการกระตุ้นทางกายภาพโดยผ่านไอน้ าร้อนยิ่งยวดที่ความดัน 
0.02, 0.04 และ 0.06 บาร์ เข้าไปในถ่านและท าการเผาที่อุณหภูมิ 700 – 900 องศาเซลเซียส ภายใต้สภาวะไร้อากาศ
หรือมีอากาศน้อยที่สุด  การทดลองกระตุ้นใช้การแปรเปลี่ยนเวลา จาก 1, 2 และ 3 ช่ัวโมง ผลการทดลองพบว่าค่า
การดูดซับไอโอดีนมีค่าสูงขึ้นตามอุณหภูมิ และ เวลาที่ท าการกระตุ้น อย่างไรก็ตาม ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า
เมื่อท าการกระตุ้นโดยการผ่านไอน้ ายิ่งยวดที่มีความดัน 0.04 บาร์ที่ อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส และใช้เวลาใน
การกระตุ้น 2 ช่ัวโมง จะได้ผลผลิตถ่านกัมมันต์ที่มีค่าการดูดซับไอโอดีน มากกว่า 600 มิลลิกรัมต่อกรัม ซ่ึงสูงกว่า
ค่ามาตรฐานอุตสาหกรรม 
 

8.  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรปรับปรุงโครงสร้างของปฏิกรณ์ฯให้แข็งแรงเพื่อรองรับการทดลองภายใต้ความดันที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่ม

โอกาสที่อาจท าให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีขึ้น เนื่องจากข้อจ ากัดถังควบคุมความดันมีความสูงที่สามารถทดลองได้
เพียง 60 เซนติเมตร 

2. หาวิธีน าผลผลิตถ่านกัมมันต์ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของถ่านกัมมันต์ที่ผลิตได้ 
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บทคัดย่อ  
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอการพัฒนาเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์พื้นฐาน ส าหรับผู้
พิการทางสายตาที่เริ่มเรียนอักษรเบรลล์  คือ พยัญชนะภาษาไทย พยัญชนะภาษาอังกฤษ และตัวเลขอารบิก 
หลักการท างานคือ เมื่อผู้พิการกดปุ่มตามหลักของอักษระเบรลล์ก็จะแสดงเสียงพูดพยัญชนะหรือตัวเลขออกมา
ผ่านล าโพงภายนอก   และออกแบบปุ่มให้ง่ายต่อการกดและสะดวกต่อการใช้งานส าหรับผู้พิการทางสายตา ซ่ึงอยู่
ในกลุ่มกล้ามเนื้อมัดเล็กอ่อนแรง เด็กพิการซ้ าซ้อนและเด็กอนุบาล   โดยใช้แบบจ าลอง ADDIE  เป็นหลักในการ
ด าเนินและพัฒนาการวิจัย  ในการทดลองใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน เพื่อท าการประเมินหาประสิทธิภาพของ
เครื่องและความพึงพอของใจของผู้ใช้งานโดยใช้แบบสอบถาม  พบว่าการประเมินหาประสิทธิภาพของเครื่องได้มี
ค่าเฉลี่ยจากการประเมินทั้งหมดเป็น 4.50 และการประเมินหาความพึงพอใจในการใช้งานได้มีค่าเฉลี่ยจากการ
ประเมินทั้งหมดเป็น 4.52 ซ่ึงผลการประเมินทั้ง 2 แบบอยู่ในระดับเกณฑ์มากที่สุด  
 
ค าส าคัญ :เครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์พ้ืนฐาน ผู้พิการทางสายตา อักษรเบรลล์ 
 

ABSTRACT 
 This research presents a development of a basic Braille teaching machine for those visually impaired 
people who started learning Thai Braille alphabets, English Braille alphabets, and Arabic Braille numbers.  
The working principle is when buttons are disabled by pressing the main characters; the machine will express 
the speech Braille characters or numbers through external speakers. The buttons are designed to be easy to press 
and easy to use for the visually impaired people, which include the muscular distrophy or disabled children and 
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children with multiple handicaps. The ADDIE model is used primarily to conduct and develop this research. 
The evaluation of machine performance and usage satisfaction was done by experiment on a sample of 40 
people. The results showed that the evaluation of the machine performance is 4.50 in average and the evaluation 
of the usage satisfaction is 4.52 in average. According to the evaluation, both results are in a “Highest” level, 
which are in a satisfied criterion for the purpose to be used as a teaching media for the visually impaired people. 
 
KEYWORDS:Device assisted instruction Braille basic, The visually impaired, Braille 
 

1. บทน า 
ในปัจจุบันมีหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และสถานศึกษาได้ให้ความส าคัญในการช่วยเหลือผู้

พิการทางสายตาหรือคนตาบอดโดยอาศัยเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ให้แก่ผู้พิการเหล่านั้นให้
สามารถเพิ่งพาตนเองได้ ด าเนินชีวิตประจ าวันได้ใกล้เคียงกับผู้ปกติทั่วไป  รวมถึงสามารถพัฒนาตนเองให้มี
ความรู้โดยให้ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม  ผู้พิการทางสายตาจะสามารถอ่านเขียนตัวหนังสือได้จะต้องเข้าใจอักษร
เบรลล์(Braille) ซ่ึงเป็นระบบส าหรับการอ่านเขียนหนังสือส าหรับผู้พิการทางสายตาโดยเฉพาะโรงเรียนการศึกษา
คนตาบอด จังหวัดล าปาง เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ท าหน้าที่ขยายโอกาสทางด้านการศึกษาให้แก่เด็กที่พิการทาง
สายตา ซ่ึงมีการจัดการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการใช้เครื่องมือช่วยสอนอักษรเบรลล์ในการสอนอักษรเบรลล์
ขั้นพื้นฐาน เป็นการสอนเกี่ยวกับพยัญชนะของภาษาไทย  พยัญชนะภาษาอังกฤษ และตัวเลขอารบิก เพื่อฟังและ
รู้จ าตัวอักษร ทางโรงเรียนมีเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์แบบพูดได้ส าหรับพยัญชนะภาษาไทย และส าหรับ
พยัญชนะภาษาอังกฤษอย่างละหนึ่งเครื่อง ซ่ึงมีขนาดใหญ่และเกิดปัญหาด้านการใช้งานปุ่มกดส าหรับการอ่าน
อักษรเบรลล์ที่ค่อนข้างกดปุ่มล าบากส าหรับเด็กพิการทางสายตาที่มีกล้ามเนื้อมัดเล็กอ่อนแรง เด็กพิการซ้ าซ้อน 
และเด็กอนุบาล  คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์ที่สามารถใช้งานได้ทั้งสองภาษา
ในเครื่องเดียวที่มีขนาดเล็ก และมีปุ่มกดที่สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มของเด็กพิการทางสายตา 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อพัฒนาเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์ขั้นพื้นฐานส าหรับเด็กพิการทางสายตาที่มีกล้ามเนื้อมัดเล็ก
อ่อนแรง เด็กพิการซ้ าซ้อน และเด็กอนุบาล 
 2.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพของเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์ขั้นพื้นฐาน 
 2.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้งานเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์ขั้นพื้นฐาน 
 

3. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 อักษรเบรลล์ (Braille code) เป็นตัวอักษรส าหรับผู้พิการทางสายตาซ่ึงถูกพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 
1921 โดยครูตาบอดชาวฝรั่งเศสช่ือ หลุยส์ เบรลล์ (Louis Braille) อักษรเบรลล์ขนาด 1 เซลล์ ประกอบด้วยปุ่มนูน
เล็กๆ จ านวน 6 ปุ่มวางตัวในลักษณะต่างๆ กันไปตามรหัสที่ก าหนดขึ้นใช้แทนตัวอักษรปกติ หรือ สัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ หรือสัญลักษณ์อื่นๆ (Braille, 2013) 
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ภาพที่ 1 อักษรเบรลล์ที่ก าหนดใช้แทนอักษรในภาษาไทย ภาษาอังกฤษและตัวเลข 
 

3.2 ADDIE Model 
ADDIE MODEL คือ แบบจ าลองการออกแบบระบบการเรียนการสอน กล่าวคือกระบวนการพัฒนา

โปรแกรมการสอน จากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดส้ินสุด มีแบบจ าลองจ านวนมากมายที่นักออกแบบการสอนใช้ และ
ส าหรับตามความประสงค์ทางการสอนต่างๆ กระบวนการออกแบบการเรียนการสอนแบบ ADDIE สามารถสรุป
เป็นขั้นตอนทั่วไปได้เป็น 5 ขั้น คือ การวิเคราะห์(Analysis) การออกแบบ(Design)การพัฒนา(Development)และ
การน าไปใช้ (Implementation)และการประเมินผล(Evaluation) (ADDIE, 2013) ดังภาพที่ 2 
 

Analysis

DesignEvaluation

Development

Implementation

 
ภาพที่ 2 แผนผังแบบจ าลอง ADDIE 

 

 3.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 จตุรพิธ  เกราะแก้วและสุวรินทร์  ปัทมวรคุ(2555) ได้พัฒนาเครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบลล์ภาษาไทย 
พยัญชนะ 42 ตัวและสระ 38 ตัว พัฒนาโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM9 SAMSUMGS3C2440A เป็นตัว
ประมวลผล ร่วมกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#  การท างานโดยใช้ปุ่มกด 6 ปุ่ม 2 ชุด กดปุ่มตามหลักอักษร
เบรลล์เพื่อแสดงเสียง  สามารถเพิ่ม ลบหรือบันทึกอักษรตัวใหม่ผ่านปุ่มกด และบันทึกหรือเล่นไฟล์เสียงผ่าน SD 
CARD  ซ่ึงการบันทึกเสียงนั้นท าได้โดยผ่านไมโครโฟน  
  วัชระ  พะตัน และคณะ(2551)ได้พัฒนาเครื่องมือช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์ด้วยตนเองผ่านคอมพิวเตอร์ ได้
ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาหรือบุคคลทั่วไป โดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรู้ (Training mode)  
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หรือเลือกการฝึกทดสอบ(Testing mode)  อักษรเบรลล์ ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จากแป้นกดพิเศษขนาด
เล็กที่ผู้พัฒนาได้ออกแบบขึ้น โดยมีโครงสร้างของปุ่มกดและมอเตอร์สร้างแรงสั่นสะเทือนเป็นองค์ประกอบหลัก 
ร่วมกับซอฟแวร์ออกแบบให้เชื่อมต่อกับแป้นกดดังกล่าว แต่ละโหมดการเรียนรู้หรือการฝึกฝนจะมีการสอนเป็น
ขั้นตอนผ่านเสียงจากล าโพงซ่ึงถูกควบคุมจากโปรแกรม หากถูกต้องโปรแกรมก็จะเปล่งเสียงบอกว่าการกดถูก
หรือผิดอย่างไร จากการศึกษากับคนตาบอดพบว่าต้องใช้เวลาสักระยะในการค้นหาปุ่มสัมผัส และเรียนรู้ แต่ก็
สามารถเข้าใจต าแหน่งของอักษรเบรลล์ที่สอนได้ดี    
  ธีระ วิจิตรกาญน์(2537)  ได้พัฒนาเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์ส าหรับคนตาบอดทีเ่พิ่งเริ่มศึกษาอักษร
เบรลล์  เก็บเสียอักษรเบรลล์ซ่ึงเปย็พยัญชนะ 42 ตัว สระและตัวสะกด 37 ตัว และตัวเลขอีก 10 ตัว โดยออกแบบ
ปุ่มคีย์นนูเล็ก 2 จุด ทั้งหมด 2 ชุด  เพื่อกดแทนรหัสพยัญชนะ สระ ตัวสะกดและตัวเลข  ควบคุมการท างานโดยใช้
ไมโครโปรเซสเซอร์ Z-80  เป็นตวัประมวลผล  โดยน าไปทดลองใช้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดที่ อ.ปากเกร็ด จ.
นนทบุรี ซ่ึงได้ผลเป็นที่น่าพอใจมาก 
  

4. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ในการด าเนินงานวิจัย  คณะผู้วิจัยการพัฒนาเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์ขั้นพืน้ฐานโดยใช้ ADDIE 
Modelในการด าเนินงาน ซ่ึงมีขั้นตอนดังนี ้

  4.1 ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) รวบรวมปัญหาและศึกษาความต้องการด้านส่ือที่ใช้ในการสอน
อักษรเบรลล์ของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จังหวัดล าปาง ด้วยวิธีการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน รวมถึงการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้งานอยู่เดิมและศึกษาวิธีการเรียนรู้อักษรเบรลล์ของผู้พิการทางสายตา เพื่อวิเคราะห์และประเมิน
ความเป็นไปได้ในการด าเนินงานวิจัย 
 

   
ภาพที่ 3 การรวบรวมปัญหาและศึกษาความต้องการเบื้องตน้ 

 

  4.2 ขั้นการออกแบบ(Design)การออกแบบในส่วนของการท างานของเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์
ขนาดตัวเครื่อง การวางต าแหน่งของปุ่มกดในแต่ละขั้นตอนของการออกแบบจะต้องผ่านการตรวจสอบโดย
ผู้เช่ียวชาญเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานส าหรับผู้พิการทางสายตา และการออกแบบวงจรควบคุมโดยเลือกใช้ตัว
ควบคุมเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ เบอร์ dsPIC30F4011 ดังภาพที่ 3, 4 และ 5 ตามล าดับ  
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ภาพที่ 4 ผังงานแสดงการท างานของเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์ 

 

  
              ภาพที่ 5 การออกแบบการวางต าแหน่งปุ่มกด                                ภาพที่ 6 แผงวงจรควบคมุ 
   
  ไฟล์เสียงค าพูดเป็นไฟล์นามสกุล mp3 แบ่งชุดเสียงเป็น 4 ชุด คือ เสียงพยัญชนะภาษาไทย 44 ไฟล์  
เสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ 26 ไฟล์  เสียงตัวเลขอารบิก10 ไฟล์ เสียงเตือนการดกผิด 1 ไฟล์ และเสียงเตือนการ
เปลี่ยนภาษา 2 ไฟล์ 

  5.3 ขั้นการพัฒนา(Development)การควบคุมการท างานของเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์เลือกใช้
ตัวควบคุมเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ เบอร์ dsPIC30F4011จากนั้นออกแบบพร้อมทดลองวงจรโดยเขียน
โปรแกรมควบคุมการท างานของวงจรด้วยภาษาซี(C Language)ซ่ึงการท างานจะรับค าส่ังจากผู้ใช้งานด้วยการกด
ปุ่มสวิตช์แล้วตัวควบคุมหรือไมโครคอนโทรลเลอร์จะท าการส่งสัญญาณไปยังRS232เพื่อที่จะท าการดึงข้อมูล
หรือไฟล์เสียงที่ต้องการนั้นออกมาแสดงด้วยการปรากฏเสียงขึ้นทางล าโพงหรือหูฟัง 
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ภาพที่ 7 อาจารย์ผู้สอนอักษรเบรลล์ ท าการทดลองใช้งานเครื่องฯ ในช่วงการพัฒนา 

 

  5.4 ขั้นการน าไปใช้ (Implement)ทดสอบโดยให้ผู้พิการทางสายตาในกลุ่มของที่มีกล้ามเนื้อมัดเล็ก
อ่อนแรง เด็กพิการซ้ าซ้อน และเด็กอนุบาล โดยแบ่งเป็นการทดสอบกลุ่มย่อย 5 คน  ในการทดสอบหา
ข้อบกพร่อง   ในการปรับปรุง  และทดสอบกลุ่มใหญ่จ านวน 40 คนเพื่อหาประสิทธิภาพและประเมินความพึง
พอใจในการใช้งานเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์ 
 

 
ภาพที่ 8 การทดสอบการใช้งานดว้ยผู้พิการทางสายตา 

 

  5.5 ขั้นการประเมินผล(Evaluation)การประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การประเมิน
ประสิทธิภาพของเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์พ้ืนฐาน แบ่งการประเมินออกเป็น 5 ด้านและการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้งานแบ่งออกเป็น 3 ด้าน โดยแบบสอบถามได้ผ่านการประเมินจากผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อ
ปรับปรุงแบบสอบถามก่อนน ามาใช้ประเมินจริง 
 

6. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ผลการพัฒนาเครื่องช่วยสอนอกัษรเบรลล์  ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพและผลการประเมนิความพึงพอใจการใช้งาน ดังนี้ 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2556 วันที ่24 ธันวาคม 2556 

1456 

 
ภาพที่ 9 เครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์พื้นฐาน 

 

ตารางท่ี 1 แบบประเมินหาประสิทธิภาพของเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์ 
รายการประเมิน    SD แปลความ 

1. การรับค าสั่งและประมวลผล 4.60 0.71 มากที่สุด 
2. ความเสถียรภาพในการใช้งาน 4.55 0.72 มากที่สุด 
3. เสียงจากการประมวลผลถกูต้องตามตัวอักษร 4.70 0.45 มากที่สุด 
4. ต าแหน่งการวางปุ่มกดหรือการเคลื่อนย้ายมือ 4.05 1.58 มาก 
5. ขนาดและน้ าหนักของเครื่อง 4.62 0.48 มากที่สุด 

 
ตารางท่ี 2 คะแนนรวมแบบประเมินในแต่ละด้านของความพึงพอใจ 

รายการประเมิน    SD แปลความ 

1. ด้านลักษณะของอุปกรณ์ 4.40 1.07 มาก 
2. ด้านการใช้งาน 4.56 0.85 มากที่สุด 
3. ด้านความรู้ความเข้าใจหลักการใช้งาน 4.56 0.81 มากที่สุด 

 
7. สรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้ได้จัดท าพัฒนาเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์พื้นฐาน เป็นการจัดท าขึ้นมาเพื่อหาประสิทธิภาพ
และความพึงพอใจในการใช้งานเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์  และได้ท าการทดลองประสิทธิภาพและความพึง
พอใจโดยใชก้ลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 คน พบว่า ผลการประเมินหาประสิทธิภาพของเครื่อง โดยแบ่งคะแนนเฉลี่ย
ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ การรับค าส่ังและประมวลผล ความเสถียรภาพในการใช้งาน เสียงจากการประมวลผล 
ถูกต้องตามตัวอักษร ต าแหน่งการวางปุ่มกดหรือการเคลื่อนย้ายมือ และขนาดและน้ าหนักของเครื่อง มีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 4.6, 4.55, 4.7, 4.05 และ 4.62 ตามล าดับ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.50 และผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้
งานเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์พื้นฐานจากกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งคะแนนเฉลี่ยออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ลักษณะของอุปกรณ์ ด้านการใช้งาน และด้านความรู้ความเข้าใจหลักการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.40, 4.56 และ 
4.56 ตามล าดับ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.52 ซ่ึงค่าเฉลี่ยโดยรวมทั้งหมดจากผลการประเมินข้างต้น อยู่ในระดับเกณฑ์  
“มากที่สุด”  ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจที่จะน ามาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนแก่ผู้พิการทางสายตาได้จริง 
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8. อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้มีการประเมินด้วยกัน  2 ส่วน คือการประเมินประสิทธิภาพการท างานของและการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์พื้นฐาน แต่ละการประเมินจะมีค่าคะแนนการ
ประเมินส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก  ส าหรับรายการประเมินประสิทธิภาพในรายการประเมิน “ต าแหน่งการวาง
ปุ่มกดหรือการเคลื่อนย้ายมือ” จะมีค่าระดับคะแนนอยู่ในระดับมาก สาเหตุอาจเนื่องมาจากความแตกต่างของ
สรีระทางร่างกายของกลุ่มตัวอย่างที่น ามาทดสอบที่มีทั้งแบบกล้ามเนื้อมัดเล็กอ่อนแรง เด็กพิการซ้ าซ้อน และเด็ก
อนุบาล จึงท าการกดปุ่มใช้งานไม่สะดวกเท่าที่ควรส าหรับผู้พิการบางคน   เช่นเดียวกับการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน ในรายการประเมิน “ลักษณะของอุปกรณ์” ในสาเหตุเดียวกัน 
  

 9. ข้อเสนอแนะ 
 การพัฒนาเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์พ้ืนฐาน ทางคณะผู้จัดท าได้มีข้อเสนอแนะ ให้ผู้ที่สนใจได้น าไป
ศึกษาและพัฒนาต่อยอด เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น มีดังต่อไปนี้ 
 9.1 เสียงตัวอักษร ควรจะมีการบันทึกเสียงที่มีมาตรฐานกว่าเดิม เพราะเสียงยังไม่ชัดเจนและระดับความ
ดังของเสียงยังมีที่ดังไม่เท่ากัน 
 9.2 ปุ่มกดตามเซลอักษรเบรลล์ ควรมีระยะห่างของเซลที่พอดีกับต าแหน่งว่างนิ้วมือ เพื่อที่จะท าการ
เคลื่อนย้ายมือหรือนิ้วมือได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น 
 9.3 การติดล าโพง ให้อยู่ภายในกล่องเครื่อง เพื่อความสะดวกในการพกพาหรือการติดตั้งใช้งาน 
 9.4 ท าการปรับปรุงให้มีเบตเตอร์รี่ภายในเครื่อง เพื่อที่จะสามารถเคลื่อนย้ายไปศึกษาในที่ต่าง ๆ ได้ 
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บทคัดย่อ 
เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีการส่ือสารไร้สายช่วยให้มีการเข้าถึงแหล่งความรู้บนโลกไซเบอร์ได้อย่าง

สะดวกผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตพีซี จึงท าให้เด็กนักเรียนสามารถเข้าถึงโลกไซเบอร์ได้อย่าง
สะดวก ดังนั้นผู้ปกครองควรมีความรู้ในเรื่องภัยคุกคามและอาชญากรรมไซเบอร์เพื่อน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ใน
การแนะน าบุตรหลานของตนเองแต่อุปกรณ์ที่กล่าวมาข้างต้นยังมีข้อจ ากัดในเรื่องของทรัพยากรเช่น ขนาดของ
จอแสดงผล ดังนั้นบทความวิจัยนี้จึงได้น าเสนอแนวทางการพัฒนาบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซีส าหรับผู้ปกครอง กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้ปกครองของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ในพื้นที่ส่ีจังหวัดชายแดนใต้ (สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) 
จังหวัดละ 1 โรงเรียน จ านวน 120 คน โดยผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้จากทฤษฎี หลักการและ
งานวิจัยในอดีตเพื่อให้ผู้สนใจได้น าแนวทางนี้ไปประยุกต์ใช้ส าหรับพัฒนาบทเรียน ซ่ึงประเด็นที่ต้องค านึงถึง
ประกอบไปด้วย 4 ประเด็นหลัก คือ 1) หลักการสร้างสื่อการสอน 2) หลักการสร้างส่ือการเรียนรู้ส าหรับแท็บเล็ต
พีซี 3) การจัดเตรียมเนื้อหาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับผู้เรียน โดยจะมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของ
เนื้อหาโดยผู้เช่ียวชาญภัยคุกคามและอาชญากรรมไซเบอร์  4) การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและประหยัด
ต้นทุนในการพัฒนาส่ือ 

 

ค าส าคัญ :  บทเรียนแอนเิมชันบนแทบ็เล็ตพีซี ความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีบนโลกไซเบอร์ บทเรียน
ส าหรับผู้ปกครอง 
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ABSTRACT 
 Because today. Wireless communication technology help with access knowledge on the cyberspace 
conveniently via mobile phone, smart phone or tablet PC. Thus, students can conveniently access to cyberspace. 
So parents should have knowledge of the threats and cyber-crime. To the knowledge that has been used to 
introduce children of their own. But the devices mentioned above Is still limited in terms of resources such as 
the size of the display. So this paper presented development approach lessons on the tablet PC for parents. 
Representative sample are parents of students at grade 1. In the four southern provinces (Songkhla, Pattani, 
Yala, Narathiwat) a school per province total is 120 people. This research has studied analysis and synthesis of 
knowledge of theory and previous research to do this approach has led to the application of for development. 
The point must be considered Consists of four main points. 1) the creation of learning media. 2) The creation of 
learning medial for the tablet PC. 3) Prepare the appropriate content and useful to the learner. Will be 
monitoring the effectiveness of the content by threat intelligence experts and cyber crime. 4) The 
implementation of appropriate and cost-effective to develop. 
 

KEYWORDS : Animation Learning Content on Tablet PC, Cyber Security Learning Content  
 
ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาวิจัย 

เทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ โดยการเรียนรู้ด้วยตนเองนั้นต้องมี
แรงจูงใจในการเรียนรู้เพื่อไม่ให้เกิดความน่าเบื่อจากการเรียน บทเรียนแอนิเมชันหรือภาพเคลื่อนไหวจึงได้ถูก
น ามาใช้อย่างแพร่หลายด้วยส่ือมัลติมีเดียต่างๆ เช่น เว็บไซต์แท็บเล็ตพีซี ซ่ึงการพัฒนาบทเรียนแอนิเมชันส าหรับ
แท็บเล็ตพีซี มีข้อจ ากัดในเรื่องของทรัพยากร แต่มีข้อดีคือพกพาสะดวก และได้รับความนิยมในสังคมปัจจุบัน 
การใช้โปรแกรมเปิดเผยรหัสออกแบบเป็นเครื่องมือในการพัฒนา จะช่วยลดต้นทุนในการพัฒนาส่ือการเรียนรู้
และลดปัญหาด้านการละเมิดลิขสิทธ์ิและจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 ได้ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพของเด็ก ให้มีความรู้ทางวิชาการ สามารถต่อยอดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
รวมทั้งสามารถปรับตัวให้เท่าทันข่าวสารที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว  (ส านักนายกรัฐมนตรี,
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,  2555) โดยรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนให้จัดหา
เครื่องแท็บเล็ตพีซีให้แก่โรงเรียน ส าหรับระดับประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นได้ เช่น 
ค้นหาแหล่งความรู้ต่างๆ บนโลกไซเบอร์ ซ่ึงบนโลกไซเบอร์มีความเส่ียงในการใช้งาน ดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมี
ความรู้ในเรื่องภัยคุกคามและอาชญากรรมไซเบอร์ (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , 
2548) เพื่อน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการแนะน าบุตรหลานของตนเอง 

โดยผู้วิจัยไดเ้ลือกกลุ่มตัวอย่างเปน็ผู้ปกครองในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ซ่ึงจากปัญหาความไม่สงบใน
พื้นที่ ซ่ึงประกอบด้วยจังหวัด สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ท าให้ผู้ปกครองขาดการเข้าถึงข่าวสารเทคโนโลยี
และการรับรู้เรื่องภัยอันตรายบนโลกไซเบอร์อีกทั้งยังมคีวามแตกต่างด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรมและการใช้ภาษา
เนื่องจากประชากรในบางพื้นทีใ่ช้ภามาลายูมากกว่าภาษาไทยในการส่ือสาร จากประเด็นที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงสนใจ
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ที่จะพัฒนาบทเรียนแอนิเมชันส าหรับแท็บเล็ตพีซีเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการใช้งานบนโลกไซเบอร ์ภัยคุกคาม
และอาชญากรรมไซเบอร์ เพื่อเตรยีมความพร้อมให้แก่ผู้ปกครองทีไ่ม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยขีองเดก็นักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่1 เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงจากการใช้งานบนโลกไซเบอร์ที่ตรงตาม
ความต้องการของผูป้กครองในพืน้ที่ 4 จงัหวัดชายแดนใต้ อย่างแทจ้ริง 

 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาการออกแบบและพัฒนาบทเรียนแอนิเมชันบนแท็บเล็ตพีซีด้วยโปรแกรมเปิดเผยรหัสเรื่อง

ความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีบนโลกไซเบอร์ส าหรบัผู้ปกครอง 

 
กรอบแนวคิดและทฤษฎี 

1. หลักการสร้างสื่อการเรียนรู้ส าหรับแท็บเล็ตพีซี 
– ตรงตามวัตถุประสงค์ คือ ส่ือการเรียนการเรียนรูท้ี่ดคีวรมีเนื้อหาที่ตรงตามวัตถุประสงคท์ี่ได้

ออกแบบไว้ 
– ตรงตามอายุผู้เรียน คือ ควรเลือกส่ือให้เหมาะสมกับผู้เรียนซ่ึงมคีวามแตกต่างกันเนื่องจากจะมี

ผลการเรียนรู้ได้ช้าหรือเร็วต่างกัน เช่น อายุเพศ การศึกษา สภาพทางสังคมวัฒนธรรม ค่านิยม เป็นต้น  
– กราฟิกสวยงาม คือ เนื่องจากจะเป็นส่วนแรกทีผู่้ใช้จะสัมผัสดังนัน้การออกแบบต้องน่าสนใจ

และชักจูงใหผู้้เรียนเกิดการอยากเรียนรู้ 
– เนื้อหาเหมาะสม คือ ไม่ควรใสเ่นื้อหามากเกินไป และควรจบในหัวข้อเดียวเป็นเรื่องๆ ที่ชัดเจน

เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเ้รียน และถูกต้องตามแผนการสอนที่ได้ออกแบบไว้ 
– ใช้งานได้จริง คือ สามารถน าไปใช้งานจากการติดตัง้ลงบนแทบ็เล็ตพีซีได้จริง โดยการจัดไฟล์

ในรูปแบบ .apk โดยมีขนาดไฟล์ทั้งสิ้นไม่เกิน 50 MB (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2556) 
2. ความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีบนโลกไซเบอร ์
    เนื้อหาที่จะน ามาใช้ในการผลิตส่ือการเรียนรู้ส าหรับงานวิจัยนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัยในการ

ใช้เทคโนโลยีบนโลกไซเบอร์  
2.1 เนื้อหาที่เหมาะสมส าหรับอปุกรณ์สมาร์ทโฟนหรือแทบ็เล็ตพีซี (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

และคอมพิวเตอร์แห่งชาต,ิ คณะอนุกรรมการด้านความมั่นคง ภายใต้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์, 
2548) 

– อีเมล์หลอกลวง ปจัจบุันได้มีอเีมล์ประเภทหลอกลวงใหผู้้ที่ได้รบัอีเมล์หลงเช่ือและท าให้เกิด
ความเสียหายต่อผู้ได้รบั เช่น เสียเงิน เสียเวลา ซ่ึงมีความยุ่งยากในการเรียกร้องขอกลับคืน 

– การตั้งรหัสผ่าน ผูบุ้กรุกสามารถเข้าไปใช้งานหรือดขู้อมูลในอุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือแทบ็เล็ต
พีซีได้ หากไม่ได้ป้องกันการเข้าถึงไว้อย่างดีพอ จึงควรตั้งรหัสผ่านให้ยากต่อการคาดเดา 

– ความลับของข้อมูลส่วนตัว การให้ข้อมูลส่วนตัว เป็นส่ิงที่สามารถท าได้บนโลกไซเบอร์ แต่
ต้องกระท าด้วยความระมดัระวัง ไม่ให้ข้อมูลแก่ผู้รบัที่ไม่ทราบแหล่งที่มา 
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– การใช้งานอินเตอรเ์น็ตในที่สาธารณะ การเข้าถึงเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตในปจัจบุันสามารถท าได้
สะดวกเนื่องจากมีหลายหน่วยงานใหบ้ริการ ผู้ใช้ควรระมดัระวังการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เนต็อยูเ่สมอ เช่นไม่
ป้อนข้อมูลลบัหรือข้อมูลส่วนตัวใดๆ ผ่านเครือข่ายที่ไมท่ราบแหลง่ที่มา 

– การปรับปรุงซอฟต์แวร์ ผู้ผลิตซอฟต์แวร์จะท าการพัฒนาโปรแกรมเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของ
ระบบอยูเ่สมอ ผู้ใช้จึงควรปรบัปรุงระบบใหท้ันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้การใช้งานซอฟต์แวร์มีความปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

– สปายแวร์ เป็นซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่งที่อาศัยช่องทางการเชื่อมต่ออินเตอรเ์น็ตในอุปกรณ์สมาร์ท
โฟนหรือแทบ็เล็ตพีซีของผูใ้ช้เพื่อแอบส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมลูทางการเงินนัน้ๆ ไปให้กับบุคลหรือองค์กรอ่ืน 
โดยผู้ใช้ไม่ทราบหรือไม่ได้รบัการอนุญาตจากผู้ใช้ก่อน 

– ไวรัส เป็นโปรแกรมชนดิหนึง่ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อท าให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ไอที ท าให้
อุปกรณ์นั้นๆ ท างานไม่เปน็ปกติ หรืออาจท าใหข้้อมูลที่อยู่ภายในได้รับความเสียหาย 

2.2 วิธีการหลีกเลี่ยงและการป้องกันภัยคุกคามและอาชญากรรมไซเบอร ์
– ตั้งค่าป้องกันการใช้งานอปุกรณ์โดยใช้รหัสเลขโทรศัพท์ (PIN) หรือ รหัสเครื่อง 
– ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคช่ันจากแหล่งที่เช่ือถือได้ เชน่ Play Store 
– ส ารองข้อมูลอยู่เสมอ เพื่อป้องกันกรณีข้อมูลสูญหาย 
– ปรับปรุงรุน่ของระบบปฏิบัติการ หรือแอปพลิเคช่ันให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
– ไม่ควรแก้ไขดัดแปลงอปุกรณ์หรือซอฟต์แวร์ ที่ผิดจากมาตรฐานหรือข้อก าหนด  ของผู้ผลิต
อุปกรณ์ 

– ออกจากระบบทุกครั้งที่มีการท าธุรกรรมทางการเงิน 
– ปิดการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi หรือ Bluetooth ทุกครัง้ที่ไม่ได้ใชง้าน 
– หลีกเลี่ยงการส่งข้อมูลส่วนตัวผา่น SMS หรือ Email ให้บคุคลที่ไม่รู้จัก 
– ไม่เข้าถึงแหล่งเชื่อมโยงหรือแฟ้มข้อมูลที่แนบมากับ Email ที่ไม่พึงประสงค ์
– ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสให้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือแทบ็เล็ตพีซี (MacAfee, 2555) 

3. เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ช่วยสร้างสื่อการเรียน บนแทบ็เล็ตพีซี 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเทคโนโลยทีี่มามาสนับสนุนการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ บนแทบ็เล็ตพีซี โดยมุ่งเน้น

การประหยัดต้นทนุการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ ดังนัน้ผู้วิจัยจึงเลือกเทคโนโลยีที่สมารถใช้ได้อย่างเสรีหรือเปิดเผย
รหัสออกแบบ แทนเทคโนโลยีทีม่ีจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ดังต่อไปนี้  

3.1 HTML5 เปน็ภาษา HTML เวอร์ช่ันที่ 5 ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เปน็ภาษามาร์กอัพ ส าหรับการ
พัฒนาเว็บไซต์ มี Features เพิ่มเตมิจาก HTML เดิม ดงันี ้

– Semantic Markup ใช้เพื่อแบ่งพืน้ที่ให้เป็นสัดเป็นส่วน เพื่อให้เนือ้หาของเว็บไซต์นั้น
สวยงามเป็นระเบียบ หรือวางเนื้อหาไว้ตามพื้นที่ที่ต้องการท าให้ Element อ่านและสังเกตได้สะดวกมากขึ้น 

– Form Enhancements เพิ่มความสามารถของ Form ต่างๆ เช่นInput type,Attribute 
– Audio/Video รองรับการอ่านไฟล์เสียง และ วีดีโอโดยไม่จ าเปน็ต้องใช้ Embed Code 

ของผูใ้หบ้ริการด้านมัลติมีเดียอื่นๆ 
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– Canvas ใช้ในการวาดรูป โดยจ าเป็นต้องใช้ JavaScript สนับสนนุ 
– Content Editable สามารถแก้ไข Content ได้โดยตรงผ่านทางหน้าเว็บ 
– Drag and Drop ลากวางObject ได้เพื่อเพิ่มการตอบสนองระหว่างระบบกับผูใ้ช้ 
– Persistent Data Storage มีการจดัการที่ดีขึน้โดยเก็บข้อมูลลงบนเครื่องของผู้ใช้ 

(Microsoft, 2551) 
3.2 CSS3 ย่อมาจาก Cascading style sheet คือภาษาที่ใช้เป็นส่วนของการจัดรูปแบบการ

แสดงผลเอกสาร HTML เช่น สีอักษร สีพื้นหลัง ขนาดตัวอักษร จดัการเลย์เอ้าท์ ให้สวยงาม และมีระบบการ
ท างานรวมไปถึง Selectors ของ CSS3 จะถูกแยกออกมาเป็น Module เดี่ยวแยกอยากจากกัน นอกจากนี้ CSS3 ยัง
แยกเนื้อหาออกเป็น Modules ซ่ึงในแต่ละ Module นั้นจะมี CSS Properties และ Values เพื่อใช้ในการควบคุมการ
แสดงผล ของ HTML (“ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับ CSS3.", 2556) 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนา บทเรียนแอนิเมช่ันบนแท็บเลต็พีซี จะพฒันาเปน็รูปแบบ Native Application 

ซ่ึงใช้อุปกรณ์ด้านซอฟต์แวร์ คือโปรแกรมสร้างตกแต่งและตดัต่อรูป โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว โปรแกรม
สร้างแอพลิเคช่ันเพื่อติดตั้งลงบน แท็บเลต็ พีซี ส่วนของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ คือแทบ๊เล็ต พีซี ที่มีคุณภาพเทียบเท่า
โครงการแทบ๊เล็ต พีซี ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ของรัฐบาล 

วิธีการวิจัย ประยุกต์จากวิธีการ ADDIE Model เป็นแนวทางส าหรบัการออกแบบและผลิตส่ือการเรยีน
การสอน มีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้  

1 วิเคราะห์ (Analyze) ขั้นตอนการวิเคราะหเ์พื่อการออกแบบการสอน และเพื่อการผลิตบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ โดยทั่วไปการวิเคราะห์นี้ อาจารย์ผู้สอนซ่ึงถือว่าเปน็ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา และทีมผู้ด าเนินการ ต้อง
ท างานร่วมกันร่วมกันตอบค าถามในการวิเคราะห์ เช่น การเลือกเนือ้หาในการสอน เครื่องมือทีใ่ช้ในการสร้างสื่อ 
หรือการวิเคราะห์ลักษณะของผู้เรยีน เป็นต้น  

2 ออกแบบ (Design) เป็นขั้นตอนประสานระหว่างข้อมูล โดยการแปลงความคดิและและข้อมูลที่
ได้จากการวิเคราะหข์้อมูลในขั้นตอนแรก มาน าเสนอเปน็รูปธรรมที่สามารถเข้าใจได้ง่ายและสะดวกในการพัฒนา
ส่ือการเรียนรู้ เช่น การเขียนผังงาน การออกแบบ storyboard  

3 พัฒนา (Develop) การลงมือปฏิบัติการการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ตามผลการออกแบบจากขัน้ ตอน
ที่สอง ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ตอ้งอาศัยผู้มีความเชี่ยวชาญหลายดา้น จากผลงานวิจัยของ จิรดา บญุอารยะกุล (จิร
ดา บุญอารยะกุล, 2542) ที่ได้ศึกษาเรื่องการน าเสนอลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย
อินเทอรเ์น็ตเปน็แนวทางหนึ่งส าหรับผู้พฒันาบทเรียน e-Learning ว่าควรค านึงถึงองคป์ระกอบในการพัฒนา
บทเรียน e-Learning อาทิเช่น ขนาดตัวอักษร ภาพกราฟิก สีของตัวอักษร ลักษณะของปุ่มแบบรูปภาพ เป็นต้น 
โดยระหว่างการพัฒนาส่ือ จะท าการทดสอบคุณภาพของส่ือควบคู่ไปด้วยทัง้ 3 ส่วน คือ 

- ทดสอบส่ือการรู้โดยผู้พัฒนา คอืการทดสอบการเชื่อมต่อส่วนส่วนต่างๆของสื่อ (Integration 
test) 
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- ทดสอบสื่อการรู้โดยผูใ้ช้ เพื่อทดสอบการท างานที่ถูกต้องตามความต้องการของผูเ้รียน 
(Acceptance test) 

- ทดสอบสื่อการรู้โดยผูเ้ชี่ยวชาญ เพื่อประเมนิความถูกต้องของเนือ้หา (Construct Validity) และ
ง่ายต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน (Usability test) 

4 น าไปใช้ (Implement) การน าไปใช้เป็นการน าบทเรียนที่ผ่านการพัฒนาเป็นบทเรียนในรูปของ
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ผ่านช่องทางไอทีด้านตางๆเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้สะดวกมากขึ้น ซ่ึงในขั้นตอนนี้
ผู้วิจัยได้น าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง คือผู้ปกครองของนักเรียนช้ันประถมศึกษาช้ันปีที่ 1 ที่ได้รับ แท๊บเล็ตพีซี
จากรัฐบาลแล้ว จ านวน 120 คน 

5 ประเมิน (Evaluation) คือ การวัดประสิทธิภาพของส่ือการสอน จากผู้เรียนโดยจะท าการทดสอบ
ผู้เรียนก่อนและหลังการเรียนกับส่ือที่พัฒนาขึ้น โดยจะใช้ค่าเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนมาค านวนเป็น
ร้อยละ (E1) เพื่อมาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยในรูปแบบร้อยละจากการท าแบบทดสอบหลังเรียน (E2) โดย
น ามาเปรียบเทียบกันในรูปแบบ E1/E2   

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1. ผลการวิจัย สามารถจ าแนกได้ 2 ส่วน คือ 

- ส่วนของการการวิเคราะห์ ศึกษาเนื้อหาเรื่องภัยคุกคามและอาชญากรรมไซเบอร์ และส่ือการสอนใน
รูปแบบต่างๆ จากบทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง หรือข้อมูลด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอุปกรณ์ส่ือสาร
ไร้สายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงความรู้ที่กล่าวมา ผู้วิจัยได้สกัดจากทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยในอดีต แสดง
ได้ดังภาพประกอบ 1 

 

 
 

ภาพประกอบ 1 แนวทางการออกแบบและพัฒนาบทเรียนแอนิเมชันที่เหมาะสมกับแทบ็เล็ตพีซี 
 

- ส่วนของการออกแบบบทเรียนแอนิเมชัน โดยการแบ่งเนื้อหาด้านภัยคุกคามและอาชญากรรมไซเบอร์ 
ส่วนแรกคือ อธิบายความหมายของภัยคุกคามและอาชญากรรมไซเบอร์ส าหรับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตพีซี ส่วน
ที่สองคือ แนะน าวิธีการหลีกเลี่ยงและการป้องกันภัยคุกคามและอาชญากรรมไซเบอร์ที่สามารถเกิดขึ้นได้จากการ
ใช้งานสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตพีซีและส่วนสุดท้ายคือ การทดสอบความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาบทเรียน
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แอนิเมชันการจ าลองสถานการณ์การใช้งานสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตพีซีในโลกไซเบอร์ โดยจะท าการออกแบบ
ในรูปแบบของสตอรี่บอร์ด เพื่อความสะดวกในการพัฒนาบทเรียนแอนิเมชันตัวอย่างดังแสดงใน ภาพประกอบ 2 

 

 
ภาพประกอบ 2 ตัวอย่างสตอร่ีบอร์ดบทเรียน 

 
2. อภิปรายผล 
บทความนี้ได้น าเสนอแนวทางในการพัฒนาบทเรียนโดยการใช้ส่ือแอนิเมชันส าหรับ แท็บเล็ตพีซีจะ

สามารถจูงใจผู้เรียนได้ดีและตรงตามความต้องการของผู้เรียนในรูปแบบของการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเลือกใช้
โปรแกรมเปิดเผยรหัสในการพัฒนาจะช่วยลดต้นทุนและปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิการด าเนินงานวิจัยในอนาคต
คือทดลองพัฒนาบทเรียนตามแนวทางที่ได้น าเสนอ หลังจากนั้นจึงท าการประเมินความสมบูรณ์ของส่ือที่พัฒนา
โดยสอบถามความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่านและทดลองใช้ส่ือการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 120 คน
หลังจากนั้นจึงท าการประเมินผลของผู้เรียนทั้งก่อนและหลังเรียนเพื่อเปรียบเทียบผลต่างของความรู้ด้านที่ได้รับ 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบแจ้งเตือนพฤติกรรม
การขับขี่รถยนต์ของเยาวชน ส าหรับผู้ปกครอง เพื่อควบคุม และบันทึกพฤติกรรมในการขับขี่รถยนต์ส่วน
บุคคลของบุตรหลาน ในด้านความเร็ว ระยะทางในการขับขี่ และสถานที่ เนื่องจากปัจจุบันนี้มีอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นจากบุตรหลานเป็นผู้ขับขี่เป็นจ านวนมากบนท้องถนน จึงได้ศึกษาพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์ของบุตร
หลาน โดยใช้อุปกรณ์ ตรวจสอบการท างานของเครื่องยนต์ (OBD) เป็นส่ือกลางส าหรับการดึงข้อมูล
พฤติกรรมการขับขี่ของบุตรหลานไปยังหน่วยประมวลผลกลาง เพื่อท าการประมวลผล และบันทึกเป็นไฟล์
ด้วยภาษาเอ็กเอ็มแอล (XML) ขณะที่รถยนต์จอดอยู่ที่บ้าน ระบบจะส่งไฟล์ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อ
ประมวลผล และแสดงผลเพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองทราบถึงพฤติกรรมการขับขี่ของบุตรหลาน หากบุตรหลาน
กระท าผิดกฏที่ผู้ปกครองได้ตั้งไว้ ระบบจะท าการแจ้งเตือนที่หน่วยประมวลผลกลางภายในรถ และแจ้ง
เตือนไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองทราบถึงพฤติกรรมการขับขี่ ซ่ึงผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
วิธีการที่ได้น าเสนอจะเป็นเครื่องมือส าคัญที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับยานพาหนะเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ของบุตรหลานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนน 
 
ค าส าคัญ : ระบบแจ้งเตือนการขับขี่ กูเกิ้ลแมพเอพีไอ โอบีดี ระบบเฝ้ามองพฤติกรรมการขับขี่ เฟรมเวิร์ค

เกรลส์ 
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ABSTRACT 
 This research aims to study and design a Parental Control (PC) system in car. This system is suitable 
for parents to monitor and record their children's driving habits. Due to the fact that the rate of unexpected 
accidents highly happened. It is likely to increase. It will be better to keep an eye on their driving habits both 
speed and distant. This research will mainly focus on studying their children's driving habits by using OBD 
device.  OBD device is designed to transmit children's driving habits and evaluate to the system. After that the 
analyzing system will evaluate and record in the log file using XML. While parking your car, system will send 
log file to web server to evaluate and show the result to their children. If there is mistake by breaking the rule of 
driving, the system will signal to web server. We hope that this system will be benefit for parents to control 
their children's driving habits. 
 
KEYWORDS: Parental Control, Grail, Google Map API, OBD, Notification System 
 

1. บทน า 
ปัจจุบันปริมาณผู้ใช้รถยนต์บนท้องถนนมีจ านวนมาก ทั้งผู้ที่ปฏิบัติตามกฏจราจร และไม่ปฏิบัติตามกฏ

จราจร โดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่บนท้องถนน เกิดมาจากความประมาทของผู้ขับขี่ที่ใช้ความเร็วเกินกว่า
กฏหมายก าหนด จากสถิติปี 2555 มีอุบัติเหตุจราจรทางบกในประเทศไทยจ านวน 54,341 ครั้ง [1] ดังนั้น เพื่อ
ความปลอดภัยบนท้องถนนของบุตรหลาน ควรมีการก าหนดพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์อย่างเหมาะสม ทั้งในด้าน
ความเร็ว และระยะทางในการขับขี่ ท าให้ทางผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหา จึงเกิดแนวคิดในการสร้าง
โปรแกรมควบคุมพฤติกรรมการขับขี่อย่างเหมาะสมขึ้น 

เทคโนโลยีที่สามารถติดตามพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลนั้น ยังไม่เจาะลึกพอที่จะบอกว่า
บุคคลนั้นในแต่ละวันมีพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์เป็นอย่างไร ซ่ึงการติดตามพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์ของบุตร
หลานจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับผู้ปกครองในด้านการป้องกันอุบัติเหตุ ซ่ึงเกิดจากการขับขี่รถยนต์โดย
ประมาท เช่น ขับรถเร็วเกินก าหนด เป็นต้น  

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์นี้ ส าหรับ
ผู้ปกครอง เพื่อจะท าให้ผู้ปกครองสามารถป้องกันปัญหาดังกล่าวได้มากขึ้น เนื่องจากสามารถทราบถึงพฤติกรรม
การขับขี่รถยนต์ทั้งด้านความเร็ว และระยะทางของการขับขี่ของบุตรหลานในแต่ละวัน และผู้ปกครองสามารถ
ก าหนดโปรไฟล์ให้กับบุตร หลาน ได้ว่าต้องการให้ขับรถยนต์ที่ความเร็วไม่เกินเท่าใดและระยะทางที่ขับต่อวันจะ
ไม่เกินที่ผู้ปกครองได้ก าหนดไว้ ซ่ึงโปรแกรมนี้เป็นตัวเลือกที่ดีส าหรับผู้ปกครอง เพื่อควบคุมพฤติกรรมการขับขี่
รถยนต์ของบุตรหลาน ให้อยู่ในกฏเกณฑ์อย่างที่ควรจะเป็นมากที่สุด 
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2. กรอบแนวคิดและทฤษฏี 
2.1 Grails 
 โปรแกรมประยุกต์นี้จะใช้ Grails ในการพัฒนา ซ่ึง Grails ก็คือเฟรมเวิร์คที่ใช้ภาษา Groovy และท างาน

บน Java Virtual Machine (JVM) ซ่ึงจุดเด่นของ Grails คือความง่ายในการเริ่มใช้งาน โดยสถาปัตยกรรมแบบ 
Model-View-Controller หรือ MVC ก็เป็นปัจจัยหลักของ Grails เนื่องจาก Grails ได้มีความคล้ายคลึงกับเฟรม
เวิร์ค Ruby on Rails ท าให้ความสามารถของ MVC อยู่ในระดับเดียวกับ Ruby on Rails รวมกับคอมโพเนนท์ ของ
ภาษาจาวา 

2.2 Google Map API 
Google Maps API เป็นการบริการของ Google รูปแบบหนึ่งที่สามารถแทรก Google Maps เข้าไปเป็น

องค์ประกอบส่วนหนึ่งในเว็บเพจที่ต้องการได้โดยเขียนเป็นภาษา html และ javascript โดย Google Maps API 
สามารถน าเสนอข้อมูลด้วยการปักหมุด (Push pin / Place marker) ซ่ึงสามารถให้แสดงรายละเอียดของจุดต่างๆ
บนแผนที่ เมื่อผู้ใช้คลิกที่ตัวหมุดนั้นๆ  

เนื่องจาก Google Maps API เป็น Open source ในภาษาจาวาสคริปต์ จึงท าให้ผู้ใช้ใช้งานได้อย่างสะดวก 
และสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขโปรแกรมได้ง่าย ท าให้ Google Maps API มีผู้ใชง้านกันอย่างกว้างขวาง  

2.3 JAVA 
 โปรแกรมประยุกต์นี้จะใช้ภาษา JAVA ในการพัฒนา เนื่องจากโปรแกรมที่พัฒนา เนื่องจากภาษา JAVA 
สามารถท างานได้มากกว่าหนึ่ง Platform เพราะว่า ภาษา JAVA เป็นภาษาแบบเชิงวัตถุ และมี JAVA Platform 
หรือสภาพแวดล้อมที่ใช้ในการรันโปรแกรม โดย JAVA Platform จะประกอบไปด้วยสองส่วน คือ JAVA VM 
(JVM) และ Runtime Library ท าให้เราสามารถส่ังเริ่มท างานโปรแกรมได้ทุก Platform ที่มี JAVA Platform 
ท างาน 

2.4 XML (eXtensible Markup Language) 
 โปรแกรมประยุกต์นี้จะใช้ XML ในการพัฒนา ในส่วนของการรับส่งข้อมูลระหว่างเวบไซต์ และ
รถยนต์ ซ่ึงจะใช้ XML Parser เป็นวิธีในการอ่านค่าจากไฟล์ XML โดยภาษา XML เป็นภาษาที่ใช้ส าหรับการ
เขียนเอกสาร markup (markup document) โดยเอกสาร Markup มีการใช้ MetaData หรือ Tags เข้าไปในเอกสาร
เพื่อให้โครงสร้างของเอกสารชัดเจนยิ่งขึ้น และท าให้การประมวลผลเอกสารเป็นไปได้โดยง่าย และสาเหตุส าคัญ
ที่เลือกใช้ภาษา XML เนื่องจากเป็นภาษาที่เหมาะกับโปรแกรมประยุกต์หรือระบบปฏิบัติการใดๆ ท าให้เป็นภาษา
ที่มีความยืดหยุ่นสูง 

2.5 การเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์กับรถยนต์ด้วยอินเตอร์เฟส On-Board Diagnostics (OBD) 
OBD เป็นมาตรฐานที่ก าหนดขึ้นร่วมกันโดย Society for Automotive Engineers (SAE)และ 

International Standardization Organization (ISO)[2] โดยก าหนดมาตรฐานวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางดิจิตอล
ระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งบนรถยนต์ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสถานะเซ็นเซอร์ของเครื่องยนต์ และการปล่อย
ไอเสีย กับเครื่องอ่านข้อมูล ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ต าแหน่งการติดตั้ง รหัสบันทึกความบกพร่องที่ตรวจพบ 
Malfunction Indicator Light (MIL) แล้วแสดงออกมาให้คนขับหรือช่างเทคนิคได้รับรู้ถึงปัญหานั้น ส าหรับ
บทความนี้จึงเป็นข้อมูลพื้นฐานส าคัญส าหรับการพัฒนาระบบ 
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2.6 เทคโนโลยี Remote Method Invocation (RMI) 
ในการทดลองใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาด้วยภาษาจาวา และมีโปรแกรมประยุกต์มากกว่าหนึ่ง

โปรแกรมต้องการท างานโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะใช้เทคโนโลยี Remote Method 
Invocation (RMI) [3] ซ่ึงช่วยให้นักพัฒนาที่ใช้ภาษาจาวาสามารถเรียกใช้ Remote Object จากหลาย Java Virtual 
Machine โดยผ่านเครือข่าย LAN WAN หรือ WWW ซ่ีงนักพัฒนาเพียงท าการอิมพอร์ตแพกเกจ java.rmi และ 
javax.rmi[4] และท าการสร้าง Stub ซ่ึงเป็นอ็อบเจคกลางในการเช่ือมโยงการท างานของเครื่องลูกข่าย และ 
Skeletons ซ่ึงเป็นอ็อบเจคกลางในการเช่ือมโยงการท างานของเครื่องแม่ข่าย ส่วน Java RMI Registry คือ Name 
Server ของภาษาจาวา 

 
3.วัตถุประสงค์ 
 ระบบสามารถบันทึกข้อมูลไดใ้นรูปแบบไฟล์ ซ่ึงในไฟล์จะประกอบไปด้วย 

 ช่ือของผูข้ับขี ่
 ความเร็วในการขบัขี ่
 ระยะทางในการขับขี ่
 ระยะเวลาในการขบัขี ่
เพื่อประโยชนใ์นการแจ้งเตือนผูข้ับขี่ขณะขับรถ หรือเรียกดูย้อนหลังโดยตัวผูข้ับขี่ หรือผู้ที่ตอ้งการจะ

ทราบข้อมูล โดยข้อมูลจะถูกจัดเก็บและประมวลผลแยกตามรายช่ือของผูใ้ช้งานระบบ 

 
4. ระเบียบวิธีวิจัย 
 โดยการศึกษานี้ คณะผู้วิจัยก าหนดขอบเขตขัน้ตอนการศึกษา ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการศึกษา 
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5. ผลการด าเนินการ 
 โปรแกรมนี้เป็นการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ของคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งบนรถยนต์ โดยโปรแกรม
ประยุกต์นี้จะบันทึกความเร็วและระยะทางของผู้ขับขี่ที่ได้ลงทะเบียนเข้าใช้งานแล้ว หากผู้ที่ขับขี่ยังไม่ได้มีการ
ลงทะเบียน ต้องให้ผู้ปกครองเป็นผู้ที่ลงทะเบียนให้เท่านั้นและผู้ปกครองเท่านั้นที่จะสามารถตั้งค่าต่างๆ ส าหรับผู้
ที่จะขับขี่ โดยค่าที่ผู้ปกครองสามารถก าหนดได้ เช่น ความเร็วสูงสุดในการขับขี่ก่อนที่จะมีเสียงเตือน ระยะทางใน
การขับขี่แต่ละวัน เป็นต้น และเมื่ออยู่ในระหว่างการขับขี่ โปรแกรมนี้จะบันทึกการขับขี่ในด้านความเร็วและ
ระยะทางที่ขับในแต่ละวันโดยอัตโนมัติ และจะสรุปผลให้ผู้ปกครองทราบ และผู้ปกครองสามารถเรียกดูบันทึก
การขับขี่ย้อนหลังได้ 

5.1 การวิเคราะห์ระบบ 
5.1.1 การอ่านข้อมูลโดยใช้อินเตอร์เฟส OBD 

จากภาพที่ 2 เป็นอุปกรณ์การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับรถยนต์เพื่อท าการอ่านข้อมูลจากหน่วยควบคุมการ
ท างานของเครื่องยนต์การเช่ือมต่อกับคอมพิวเตอร์สามารถท าได้โดยใช้การเช่ือมต่อผ่านพอร์ต USB ของ
คอมพิวเตอร์ และท าการเชื่อมต่อกับรถยนต์ผ่านพอร์ต OBD การควบคุมการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์กับรถยนต์โดย
การใช้อินเตอร์เฟส OBD นี้จะใช้คอนโทรลเลอร์ ELM 327 ในการควบคุม 

จากภาพที่ 3 เป็นส่วนของขาที่ใช้ในการเชื่อมต่อ ซ่ึงจะมีความแตกต่างกันในรถยนต์ที่ผลิตในแต่ละทวีป 
โดยรถยนต์ที่ผลิตในกลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย จะใช้มาตรฐาน ISO9141-2 ส่วนรถยนต์ที่ผลิตในประเทศในทวีป
ยุโรป จะใช้มาตรฐาน J2284[5] ในการส่งข้อมูลจากรถยนต์เข้าสู่อินเตอร์เฟส OBD โดยมีรายละเอียดการท างาน
ของแต่ละช่องจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์ ซ่ึงคอมพิวเตอร์สามารถตรวจจับอุปกรณ์ช้ิน
นี้ในลักษณะของอุปกรณ์ Serial Interface ท าให้สามารถอ่านข้อมูลโดยใช้ไลบรารี Java Communication API [6] 
ได้ทันที  

5.1.2 ภาพจ าลองสถาปัตยกรรมของระบบ PC in Car 
ดังภาพที่ 4 สถาปัตยกรรมของระบบ PC in Car สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

Authenticate Users ซ่ึงในส่วนนี้จะเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ขับขี่ โดยที่ผู้ขับขี่จะต้องยืนยันตัวตนผ่าน
การกรอกรหัสผ่านก่อนเข้าใช้งานรถ และ Sensor Detector ส่วนนี้จะเป็นการใช้ ข้อมูลที่ดึงได้จากอุปกรณ์
ตรวจสอบการท างานของเครื่องยนต์ (OBD) ซ่ึงเซ็นเซอร์ที่น ามาใช้ในระบบ PC in Car นี้ เช่น Start Engine 
Controller หรือ Speed Detector เป็นต้น 
 5.1.3 ภาพจ าลองสถาปัตยกรรมของระบบ Home Car Controls 
ดังภาพที่ 5 สถาปัตยกรรมของ ระบบ Home Car Controls สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
  

ภาพที่ 3 ต าแหน่งของขาที่ใช้ในการเชือ่มต่อของอินเตอร์เฟส OBD 
 

ภาพที่ 2 อุปกรณ์การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับรถยนต์ (OBD Interface) 
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ระบบ Home Car Controls จะติดต่อระบบ PC in Car โดยการรับส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi ซ่ึงภายในไฟล์จะ
ประกอบไปด้วย ตัวอย่างเช่น ค่าของ Policy Alert ก าหนดค่าต่างๆ ให้กับผู้ขับขี่ เช่น ความเร็วสูงสุดในการขับขี่ 
ระยะทางสูงสุดในการขับขี่ เป็นต้น เมื่อผู้ปกครองก าหนดค่าให้แล้ว ระบบจะส่งข้อมูลเพื่อติดต่อไปยัง Sensor 
Detector เพื่อที่จะให้ระบบทราบ และ ส่งเสียงเตือนออกมาหากกระท าผิดตามที่ผู้ปกครองก าหนด 

 
5.1.4 วิธีการรับ-ส่งไฟล์ 

 
 
 
จากภาพที่ 6 ภาพรวมของระบบส่งไฟล์ สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 โปรแกรมประยุกต์นี้มีฐานข้อมูลด้วยกัน 2 ชุด คือ ฐานข้อมูลฝั่งเว็บไซต์ และฐานข้อมูลภายในรถยนต์ 
ซ่ึงในฐานข้อมูลในรถยนต์จะประกอบไปด้วยข้อมูลส าคัญๆ ได้แก่ ช่ือผู้ขับขี่ พาสเวิร์ด ความเร็วสูงสุด ระยะทาง
สูงสุด พิกัดที่ก าหนดไว้ และอื่นๆอีกมากมาย ฐานข้อมูลนี้จะไว้ส าหรับการประมวลผลภายในรถยนต์ ซ่ึงการส่ง
ข้อมูลระหว่างเวบไซต์ และรถยนต์ จะส่งผ่านชุดค าส่ัง xml ที่ได้ก าหนดไว้ และได้ใช้ xml parser ส าหรับการอ่าน
ค่าของชุดค าส่ังต่างๆ 

5.2 การออกแบบระบบ 
ระบบนี้ติดต่อกบั Electronic Control Unit (ECU) ของรถยนต์ผ่านอินเตอรเ์ฟส OBD II ในส่วนของการ

น าเซ็นเซอร์ทั้งหมดมาประมวลผล และประกอบไปด้วยสองส่วนหลัก ดังนี ้
ส่วนแรก คือ ระบบ Home Car Controls จะเป็นการคิดขั้นตอนการท างานของระบบทั้งหมด ไม่ว่าจะ

เป็นส่วนของการสร้างบัญชีผู้ขับขี่ใหม่ การยืนยันตัวตนของผู้ขับขี่ และการติดต่อรับ-ส่งไฟล์ระหว่าง Home Car 
Controls กับแท็บเล็ตที่ติดตั้งภายในรถยนต์  

ภาพที่ 4 สถาปัตยกรรมของระบบ PC in Car 

ภาพที่ 6 ภาพรวมของระบบส่งไฟล์ 

ภาพที่ 5 สถาปัตยกรรมของระบบ Home Car Controls 
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ส่วนที่สอง คือ ระบบ PC in Car ส าหรับดูโปรไฟล์ของผู้ขับขี่ วิธีการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้
ขับขี่ และตรวจสอบสถานที่ผ่านระบบจีพีเอส หากผู้ขับขี่ไปยังสถานที่ ที่ต้องห้าม หรือขับรถยนต์เร็วเกินกว่า
ก าหนด หรือขับรถยนต์มากกว่าระยะทางที่ก าหนด ระบบจะแสดงการเตือนที่หน้าจอแท็บเล็ตภายในรถยนต์ และ
เมื่อกลับบ้าน ระบบจะส่งบันทึกไฟล์กลับไปยังระบบ Home Car Control เพื่อให้ผู้ปกครองทราบถึงพฤติกรรมการ
ขับขี่ของบุตร หลาน 

ขั้นตอนการท างานของระบบ Home Car Controls และระบบ PC in Car 
Sequence Diagramของระบบทัง้หมด

 
 
 
จากภาพที่ 7 น ามาเขียนเป็นล าดบัขั้นตอนของระบบทั้งหมดไดด้ังนี้ 

 ผู้ปกครองท าการสมัครสมาชิกให้กับผู้ขับขี่ผ่าน Home Car Controls ซ่ึงหากต้องการก าหนดค่าต่างๆ 
(ความเร็วสูงสุด ระยะทางสูงสุดในการขับขี่) เกี่ยวกับผู้ขับขี่จะต้องก าหนดในส่วนนี้ 

 จากเครื่องแม่ข่าย หรือ Home Car Controls จะส่งข้อมูลไปยังเครื่อง PC ที่ติดตั้งอยู่ในรถยนต์ผ่าน
ระบบ Wi-Fi โดยรถที่จะรับข้อมูลจะต้องอยู่ในระยะรัศมีของ Wi-Fi ด้วยเช่นกัน 

 เมื่อผู้ปกครองท าการสมัครให้เสร็จแล้ว ผู้ขับขี่สามารถกรอกรหัสผ่านเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ขับขี่ได้
ผ่านทาง PC in Car  

 หากกรอกรหัสผ่านถูกต้องระบบจะท าการติดเครื่องยนต์ให้โดยอัตโนมัติ 
 ในขณะที่รถก าลังแล่นอยู่บนถนน หากผู้ขับขี่ท าผิดกับกฏที่ผู้ปกครองตั้งไว้ ระบบ จะส่งเสียงเตือน

ออกมาเพื่อให้ผู้ขับขี่ทราบ 
 หากผู้ขับขี่ได้กลับมากระท าตามกฏที่ผู้ปกครองได้ตั้งไว้อีกครั้ง ระบบส่งเสียงเตือนจะเงียบ 

อัตโนมัติ 
 เมื่อผู้ขับขี่ส้ินสุดการขับขี่ในแต่ละวัน ระบบจะท าการประมวลผล และเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล 

หากถึงระยะเวลาที่ผู้ปกครองก าหนด ระบบจะส่งรายงานให้ผู้ปกครองทราบโดยอัตโนมัติ 

ภาพที่ 7 Sequence Diagram ของระบบทั้งหมด 
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5.3 การพัฒนาระบบ 
5.3.1 ทดลองต่ออุปกรณ์ OBD เข้ากับรถยนต์ 
 การทดสอบการอ่านข้อมูลของรถยนต์ จะท าการทดสอบด้วยรถยนต์ Toyota Fortuner 3.0V ปี 

2007 โดยมีมาตรฐาน OBD-II และ ISO9141-2 ติดตั้งมาจากโรงงาน ดังภาพที่ 8 ซ่ึงอินเตอร์เฟส OBD ของรถยนต์
ที่ใช้ในการทดสอบจะติดตั้งอยู่บริเวณใต้คอนโซลในส่วนของผู้ขับขี่  แต่ยังไม่ได้ท าการน าข้อมูลออกมา
ประมวลผล 

5.3.2 Home Car Controls 
 Home Car Controls เป็นเว็บแอพพลิเคชัน ที่ท างานร่วมกับระบบ PC in Car ในส่วนของ 

Parenting Control โดยระบบที่ท างานร่วมกับระบบ Parenting Control แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ด้วยกัน ได้แก่ 
- Admin หรือ ผู้ปกครอง หาก admin หรือ ผู้ปกครอง ได้เข้าสู่ระบบ ระบบจะเข้าสู่โหมดการ

ท างานของผู้ปกครอง โดยผู้ปกครองสามารถเลือกท ารายการต่างๆได้ ตัวอย่างเช่น สมัครผู้ขับขี่ใหม่ ก าหนดค่า
ต่างๆ หรือดูข้อมูลผู้ขับขี่ 

- Drivers หรือผู้ขับขี่เมื่อท าการเข้าสู่ระบบ ผู้ขับขี่สามารถเลือกท ารายการต่างๆได้ ตัวอย่าง 
เช่น View My Profile ส าหรับแสดงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับผู้ขับขี่เมื่อได้ท าการล๊อกอินเข้าสู่ระบบ เป็นต้น 

ภาพที่ 8 ทดลองต่ออุปกรณ์ OBD กับรถยนต์ 
 

ภาพที่ 9 แผนผังโครงสร้างของระบบ Home Car Controls 
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ดังภาพที่ 9 เป็นแผนผังโครงสร้างของระบบ Home Car Controls โดยจะแสดงให้เห็นว่า หากผู้ใช้งาน
เข้าสู่ระบบ จะมีเพียง 2 ทางเลือก คือ Drivers และ Admin โดยการท างานต่างๆ สามารถดูได้จากแผนผังของระบบ 
5.3.3 PC in car: Parenting Control 
 PC in Car ในส่วนของ Parenting Control ระบบจะท างานเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนของผู้ขับขี่ โดยที่ผู้ขับ
ขี่จะต้องสมัครใช้งานผ่านระบบ Home Car Control ก่อน หากท าการสมัครเรียบร้อยแล้ว ผู้ขับขี่สามารถเข้าใช้งาน
ระบบได้ทันที โดยในระบบ Parenting Control ที่ติดตั้งในรถยนต์ สามารถท ารายการต่างๆได้ ยกตัวอย่างเช่น 

- View My Profile ผู้ขับขี่สามารถดูรายละเอียดของตัวเองได้ผ่านระบบ Parenting Control  
- Changed Password ผู้ขับขี่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านในการเข้าใช้งานได้ ผ่านการท างานส่วนนี้ 
5.4 การออกแบบส่วนปฏิสมัพันธก์ับผู้ใช้ 

 การจ าลองการออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ทั้งในส่วนของ PC in Car และ Home Car Controls  
ระบบ PC in Car 

 
 

จากภาพที่ 10 หากผู้ขับขี่ต้องการที่จะใช้งานรถยนต์ ผู้ขับขี่จะต้องกรอกรหัสผ่านก่อนเข้าใช้งานระบบ 
หากรหัสผ่านถูกต้อง ระบบจะติดเครื่องยนต์ให้กับผู้ขับขี่อัตโนมัติ หรือผู้ขับขี่สามารถเข้าสู่ฟังก์ชัน Entertainment 
เพื่อเข้าสู่โหมดเพื่อความบันเทิงได้เลยทันที 

จากภาพที่ 11 เมื่อผู้ขับขี่กดปุ่มเลือกดูโปรไฟล์ของตนเอง ระบบจะแสดงช่ือผู้ใช้ ค่าความเร็ว และอื่นๆ 
ให้ผู้ขับขี่เห็น แต่ผู้ขับขี่ไม่สามารถแก้ไขค่าต่างๆ ได้ หากต้องการแก้ไข จะต้องให้ผู้ปกครองเป็นผู้แก้ไขข้อมูล 

ระบบ Home Car Controls 

 

ภาพที่ 15 ผู้ปกครองกรอกบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่านเพ่ือเข้าใช้งานระบบ ภาพที่ 13 กรอกข้อมูลส าหรับสร้างบัญชีผู้ขับขี่ใหม ่ภาพที่ 12 ผู้ปกครองกรอกบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานระบบ 

ภาพที่ 10 เมื่อล๊อกอินเข้าสู่ระบบ 
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จากภาพที่ 12 เมื่อผู้ปกครองต้องการจะเข้าสู่ระบบ Home Car Controls ผู้ปกครองจะต้องกรอกช่ือผู้ใช้ 
และรหัสผ่าน ในส่วนการท างานของ PICP 

ดังภาพที่ 13 ซ่ึงผู้ปกครองสามารถก าหนดค่าต่างๆ เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถใช้งานเกี่ยวกับเซ็นเซอร์ต่างๆ 
ของรถคันนั้นๆได ้

 
6. สรุปผลการด าเนินงาน 
 บทความวิจัยนี้เป็นการกล่าวถึงการวิเคราะห์ และออกแบบ ระบบแจ้งเตือนพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์
ในด้านความเร็ว และระยะทางในการขับขี่ของบุตรหลาน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนน ระบบนี้
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ระบบ Home Car Controls จะเป็นเว็บแอพพลิเคชัน ส าหรับผู้ปกครองเพื่อใช้ก าหนด
ข้อบังคับ (Policy) ต่างๆ เช่น ความเร็วสูงสุด หรือระยะทางสูงสุดในการขับขี่ก่อนที่จะมีเสียงเตือนได้ และระบบ 
PC in Car จะมีอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในรถยนต์ ซ่ึงจะดึงข้อมูลด้านเซ็นเซอร์จากรถยนต์ด้วยอินเตอร์เฟส OBD เพื่อ
ท าการประมวลผล และระบบนี้จะบันทึกการขับขี่ในแต่ละวันแบบอัตโนมัติในรูปแบบ Log File และจะสรุปผล
ให้ผู้ปกครองทราบ โดยผู้ปกครองสามารถเรียกดูพฤติกรรมการขับขี่ย้อนหลังได้ ซ่ึงการติดต่อระหว่าง 2 ระบบจะ
ใช้เครือข่ายไร้สาย และส่งไฟล์ระหว่างระบบเป็นภาษา XML โดยใช้ XML Parser ส าหรับอ่านและเขียนไฟล์
ดังกล่าว  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแบบประเมินออนไลน์โดย 

พัฒนาระบบโดยใช้ภาษา PHP และใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูล ผู้ตอบแบบประเมิน สามารถตอบบบสอบถาม
ผ่านเว็บ และระบบสามารถประมวลผลการประเมินได้ ระบบนี้ครอบคลุมผู้ใช้งานจ านวน 3 กลุ่มได้แก่ ผู้สร้าง
แบบประเมิน  ผู้ตอบแบบประเมิน และผู้ตรวจสอบแบบประเมิน ในขั้นตอนการประเมินผลได้ท าการประเมิน
ทางด้านประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 4 คน และประเมินผลความพึงพอใจของระบบจากกลุ่ม
ตัวอย่างการใช้งานจ านวน 40  คน ประกอบด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ซ่ึงผลการประเมินสรุปว่า ด้าน
ประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เช่ียวชาญมีความพึงพอใจในระดับดี  มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.48 และผลความพึง
พอใจของระบบจากกลุ่มตัวอย่างการใช้งานอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.34 ซ่ึงสามารถน ามาใช้งานได้
อย่างแท้จริงและตรงตามความต้องการ 

 

ค าส าคัญ : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการแบบประเมินออนไลน์ 
 

ABSTRACT  
 This research is aimed at development of information systems for managing evaluation online which 
was developed using PHP language and a database management system. The participants could answer the 
research questionnaires on the website provided with the use of an evaluation system. This system includes 3 
groups of people, 1) questionnaire producers,2) participants, and  3) evaluation makers. During the system 
evaluation procedure, the efficiency of the system was assessed by four experts using 40 samples. It can be 
concluded from these results that the efficiency of the evaluation system was satisfactory with the average point 
of 4.48. The result also showed that the efficiency of the evaluation system evaluated by the researcher samples 
was in a good level whose average point was 4.34. The results show the possibility of the actual usage and 
accorded to the real necessity. 

mailto:somjainmc@gmail.com
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บทน า 

เทคโนโลยีการส่ือสารในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  การส่ือสารผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินงานการปฏิบัติงานไม่ว่าจะภาครัฐหรือเอกชน ตลอดจนธุรกิจ 
ท าให้มีการแข่งขันกันมากขึ้น แต่ละองค์กรนั้นจะต้องการเทคโนโลยีที่มีความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัยมาใช้
ในการวางแผนกลยุทธ์และน าข้อมูลมาปรับปรุงและบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการแบบประเมินออนไลน์เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ได้ข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้ใน
การวางแผนและพัฒนางานองค์กร ในหลายเว็บไซต์จะมีแบบประเมิน ไว้ส าหรับผู้ที่สนใจเพราะการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีมากขึ้น การสร้างและตอบแบบประเมินผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ 

การสร้างแบบประเมิน ให้แก่ผู้ตอบแบบประเมิน โดยใช้กระดาษ เป็นวิธีการที่ส้ินเปลืองทรัพยากร 
เนื่องจากต้องใช้กระดาษเป็นจ านวนมาก และต้องใช้แรงงานคนในการแจกแบบประเมิน การป้อนแบบประเมิน 
เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อท าการประมวลผลทางสถิติ นอกจากนี้แบบประเมิน ที่จ่ายแจกออกไปมักจะได้กลับมา
ไม่ครบจ านวนและผู้ตอบแบบประเมิน อาจจะตอบไม่ครบถ้วน และเขตพื้นที่ที่แจกแบบประเมิน มักจะมีบริเวณที่
จ ากัด หากเพิ่มเขตพื้นที่ในการแจกแบบประเมิน ค่าใช้จ่ายก็จะสูงตามไปด้วยเช่นกัน 

จากปัญหาดังที่กล่าวมาจึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแบบประเมินออนไลน์เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการสร้างแบบประเมิน  โดยผู้สร้างแบบประเมินสร้างข้อค าถามและค าตอบได้อย่างไม่จ ากัด
จ านวนอีกทั้งให้ผู้ตอบแบบประเมินผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ข้อมูลที่ได้ระบบท าการประมวลผลด้วยโปรแกรม
ทางด้านสถิติอัตโนมัติเกิดความสะดวกรวดเร็วประหยัดทรัพยากรกระดาษและแรงงานคนในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
 

กรอบแนวคิดและทฤษฎี 
 ทฤษฎีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ  การวิเคราะห์ระบบงานเดิม และออกแบบระบบงานใหม่ 
(System Analysis and Design)คือ วิธีการที่ใช้ในการสร้างระบบสารสนเทศขึ้นมาใหม่ในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง หรือ
ระบบย่อยของธุรกิจ นอกจากการสร้างระบบสารสนเทศใหม่แล้ว การวิเคราะห์ระบบช่วยในการแก้ไขระบบ
สารสนเทศเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นด้วยก็ได้ การวิเคราะห์ระบบคือ การหาความต้องการ(Requirements) ของระบบ
สารสนเทศว่าคืออะไร หรือต้องการเพิ่มเติมอะไรเข้ามาในระบบ และการออกแบบก็คือ การน าเอาความต้องการ
ของระบบมาเป็นแบบแผน หรือเรียกว่าพิมพ์เขียวในการสร้างระบบสารสนเทศนั้นให้ใช้ในงานได้จริง ผู้ที่ท าหน้า
นี้ก็คือ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis: SA) ได้น าวิธีการพัฒนาระบบงาน SDLC (System 
Development Life Cycle) [1] มาใช ้

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินงานทั้งระดับ
องค์กรและอุตสาหกรรม ธุรกิจต้องการระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการด ารงอยู่และเจริญเติบโตของ
องค์กร โดยที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยให้ธุรกิจประสบผลส าเร็จ  และสามารถแข่งขันกับธุรกิจอื่นใน
ระดับสากล เพื่อให้การท างานมีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องท าความเข้าใจถึงวิธีใช้งานและโครงสร้างของ
ระบบสารสนเทศ  
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
สุธาทิพย์ ศรีหาวงศ์ และ กฤษณะ นภดลลดาภรณ์ [16] ได้เสนอผลงานวิจัยเรื่อง โปรแกรมช่วยสร้าง

แบบสอบถามผ่านเว็บ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้กล่าวว่าโปรแกรมช่วยสร้างแบบสอบถามบนเว็บ  เป็น
โปรแกรมที่สร้างขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการสร้างแบบสอบถาม โดยไม่ส้ินเปลืองทรัพยากร ผู้สร้าง
แบบสอบถามจะได้รับข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามจากผู้ตอบแบบสอบถามในวงกว้าง และง่ายต่อการติดตาม
ผลสรุป เพราะโปรแกรมสามารถค านวณผลสรุปจากการตอบแบบสอบถามเมื่อถึงเวลาหรือครบตามจ านวนที่
ก าหนดด้วยความถูกต้อง และเช่ือถือได้ ตลอดจนสามารถแสดงผลจากการตอบแบบสอบถามด้วยแผนภูมิได้
ชัดเจน จากการทดสอบการใช้งานของโปรแกรมโดยอาจารย์ และนักศึกษา ซ่ึงแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานออกเป็น 3 กลุ่ม 
คือ กลุ่มผู้สร้างแบบสอบถาม กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม และกลุ่มผู้ที่ต้องการดูผลสรุป โดยให้ผู้ใช้แต่ละกลุ่มใช้
งานโปรแกรมตามสิทธ์การใช้งาน และผลการทดสอบโปรแกรมโปรแกรมสามารถท างานได้ตามขอบเขตที่
ก าหนดไว้ในขอบเขตการศึกษา โปรแกรมช่วยสร้างแบบสอบถามบนเว็บ ที่พัฒนาขึ้นนี้ท าให้ผู้ที่ต้องการสร้าง
แบบสอบถามได้รับความสะดวกในการสร้างแบบสอบถาม และช่วยประหยัดทรัพยากร ซ่ึงถือว่าเป็นโปรแกรมที่
ช่วยลดปัญหาต่างๆและแบ่งเบาภาระของผู้ที่รับผิดชอบได้มาก 

นารีวรรณ สรงสุวรรณ [9] ได้เสนอผลงานวิจัย เรื่อง ระบบการสร้างแบบสอบถามและเก็บรวบรวม
ข้อมูลงานติดตามและประเมินผลผ่าน Web ของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้กล่าวว่าในทุก
วันนี้มีแบบสอบถามมากมายที่ใช้ส าหรับการประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรเพื่อการพัฒนาองค์กรให้ดี
ยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาทั้งหลายที่ใช้แบบสอบถามที่เป็นกระดาษซ่ึงจะมีต้นทุนการผลิตที่สูง และเกิด
ความไม่สะดวกทั้งในด้านของการจัดเก็บและการประเมินผลก็ยังท าได้ยากอีกด้วย  ฉะนั้นเพื่อขจัดปัญหาและท า
ให้ระยะเวลาของการด าเนินการส้ันลง จึงท าให้โครงการนี้เกิดขึ้นโดยมีจุดประสงค์ที่จะน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้เหมาะสมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยี กับระบบแบบสอบถาม  

วิฑูร สนธิปักษ์ และ บัณฑิต ทรัพย์ประมวล [14] ได้เสนองานวิจัยเรื่อง ระบบช่วยสร้างแบบสอบถาม
การวิจัยออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้กล่าวไว้ว่าการพัฒนางานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
พัฒนาระบบช่วยสร้างแบบสอบถามการวิจัยออนไลน์ ให้แก่ส านักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ โดยระบบมีการจัดเก็บข้อมูลประมวลผลข้อมูล แสดงผลข้อมูลในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ และ
สามารถท างานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ซ่ึงภายในระบบได้แบ่งการท างานออกเป็นสามกลุ่ม คือ กลุ่มที่หนึ่ง
ผู้สร้างแบบสอบถาม สามารถสร้างแบบสอบถาม แก้ไขข้อมูลแบบสอบถาม แก้ไขข้อมูลส่วนตัว และสามารถ
ติดตามผลการประมวลผลข้อมูลค าตอบของค าถามช้ันต้นได้  กลุ่มที่สอง ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถค้นหา
แบบสอบถามและตอบค าถามในแบบสอบถามการวิจัยเรื่องที่ต้องการได้ กลุ่มที่สามผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการ
ข้อมูลสมาชิก ข้อมูลหมวดหมู่แบบสอบถาม และข้อมูลแบบสอบถามได้ โดยการท าวิจัยครั้งนี้ได้ท าแบบ
ประเมินผลเพื่อวัดความประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เช่ียวชาญที่มีต่อระบบมีการแบ่งระดับความพึงพอใจ
ออกเป็นห้าระดับ ซ่ึงผลการประเมินผลได้ดังนี้ การวัดความประสิทธิภาพของผู้เช่ียวชาญด้านการติดต่อกับผู้ใช้
ระบบ (Usability test) ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.04 การวัดวัดความประสิทธิภาพของ
ผู้เช่ียวชาญด้านการประมวลผลของระบบ (Performance test) ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
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4.28 และการวัดความประสิทธิภาพของผู้เช่ียวชาญด้านผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ  (Function test) ความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.35 

จิรัฏฐา ภูบุญอบ [7] ได้ท าการศึกษาเรื่องการออกแบบและพัฒนาระบบการประเมินผลการสอนของ
อาจารย์โดยนิสิตผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการส าหรับประเมินการสอนของอาจารย์
โดยนิสิตผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และอาจารย์ผู้สอนจะได้รับผลประเมินการสอนจากนิสิตด้วยความถูกต้อง 
และรวดเร็ว โดยท าการศึกษาข้อมูลการท างาน และประเมินการสอนของคณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เป็นกรณีศึกษา ระบบได้จัดแบ่งการให้บริการสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ ประกอบด้วยข้อมูลส่วน 
นิสิต อาจารย์ และผู้ดูแลระบบ ผลที่ได้จากการประเมินระบบปรากฏว่าสามารถช่วยในการประเมินการสอนของ
อาจารย์โดยผ่านอินเทอร์เน็ต และผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

สุมินตรา ตรีเนตร [16] ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีจุดมุ่งหมาย 3 ข้อคือ ข้อแรกศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ ข้อสองพัฒนาระบบ
สารสนเทศวิชาการ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อระบบสารสนเทศ ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาโดยรวม
อยู่ในระดับที่ดี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มีความต้องการระบบสารสนเทศวิชาการอยู่ในระดับดีมาก ระบบ
สารสนเทศที่พัฒนาขึ้น ครอบคลุมงานวิชาการและบัณฑิตศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลและสอบถามผู้เช่ียวชาญที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหารวมถึงการออกแบบหน้าจอที่สะดวกในการใช้งานและสืบค้นข้อมูล  ซ่ึงท าให้ผู้ใช้มีความ
สนใจเป็นพิเศษ ช่วยในการท างานของระบบมีประสิทธิภาพสูง ผู้ใช้สามารถโต้ตอบและแสดงผลให้ผู้ใช้ทราบได้
ทันทีจากงานวิจัยที่น าเสนอพอสรุปได้ดังนี้ 

1) การพัฒนาระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตเปน็ที่ต้องการอย่างกว้างขวาง 
2) ลักษณะที่เหมาะสมในการน าเสนอสารสนเทศ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะต้องค านึงถึงส่ิงต่อไปนี้ 

คือ ขนาดตัวอักษร กราฟิก สี ส่ือในการน าทาง และองค์ประกอบทั่วไปของโปรแกรมเพื่อท าให้การใช้งานระบบมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นข้อเสนอแนะและจุดบกพร่องของงานวิจัยข้างต้น ตลอดจนแบบประเมินผลประสิทธิภาพ
ของระบบของงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยก็ได้น ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการแบบประเมินออนไลน์ 
2. เพื่อประเมนิคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการแบบประเมินออนไลน ์ 
3. เพื่อประเมนิความพึงพอใจของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแบบประเมนิออนไลน ์
 

วิธีการด าเนินวิจัย 
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแบบประเมินออนไลน์หลังจาก

พัฒนาระบบแล้วผู้วิจัยได้ใช้แบบประเมิน เป็นเครื่องมือในการประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อระบบจากกลุม่ผูใ้ช้ 
รวมทั้งให้ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศประเมินประสิทธิภาพของระบบด้วย สามารถสรุปขั้นตอน
การวิจัย ได้ดังนี้ 
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1. ศึกษาความต้องการและวิเคราะห์ระบบงานก าหนดขอบเขตของปัญหาที่จะเป็นส าหรับการพัฒนา
ระบบ 

2. ศึกษาความเป็นไปไดใ้นแต่ละด้านของระบบทีจ่ะพัฒนา 
3. วิเคราะห์ระบบงานเพื่อน าโครงสร้างของระบบงานเดิมมาก าหนดรูปแบบของระบบงานใหม่ที่จะ

พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยให้ระบบการท างานมีประสิทธิภาพ 
4. ออกแบบระบบออกแบบเริ่มจากการก าหนดความต้องการทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  ที่จะ

น ามาพัฒนาระบบการออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบจอภาพส าหรับบันทึกหรือแก้ไขข้อมูลและการรายงานผล
ในลักษณะต่างๆ ที่ต้องการ  

5. การพัฒนาโปรแกรม เป็นขั้นตอนของการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างระบบงานและการจัดท าคู่มือการ
ใช้งานโปรแกรม 

6. การทดสอบระบบ เพื่อทดสอบระบบก่อนที่จะน าไปใช้งานจริง อีกทั้งให้ผู้เช่ียวชาญด้าน 
การพัฒนาระบบสารสนเทศประเมินคุณภาพของระบบ 

7. ออกแบบประเมิน ส าหรบัประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มตี่อระบบสารสนเทศ 
8. ติดตั้งระบบเพื่อให้ผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยน าไปใช้งานจริงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

แบบประเมินออนไลน์  
 

สรุปผลการวิจัย 
ผลจากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแบบประเมินออนไลน์ พบว่าจากผลของการประเมิน

ระบบโดยผู้เช่ียวชาญ ระดับคุณภาพเฉลี่ยในแต่ละด้านของกระบวนการท างานของระบบ  มีค่าเท่ากับ 4.48 นั่น
หมายความว่า โดยรวมแล้วผู้เช่ียวชาญมีความพึงพอใจต่อกระบวนการท างานของระบบในระดับดี  และเมื่อ
พิจารณาจากรายการที่ผู้เชี่ยวชาญพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านการออกแบบหน้าจอระบบ มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.32  
นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจในด้านความสามารถของระบบในระดับดีระดับคุณภาพเฉลี่ยด้านการติดต่อ
กับระบบงาน มีค่าเท่ากับ 4.55 นั่นหมายความว่า โดยรวมแล้วผู้เช่ียวชาญมีความพึงพอใจในด้านความสามารถ
ของระบบอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณารายการที่ผู้เชี่ยวชาญพึงพอใจมากที่สุด 2 อันดับแรก ได้แก่ ความสามารถ
ในการน าเสนอผลการตอบแบบประเมิน  มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.75  ความสามารถในการสร้าง ลบ และแก้ไข
แบบประเมิน  มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.34 ตามล าดับจากผลของการประเมินระบบโดยผู้ใช้งาน ระดับคุณภาพเฉลี่ย
ในแต่ละด้านของกระบวนการท างานของระบบ มีค่าเท่ากับ 4.34 นั่นหมายความว่าโดยรวมแล้วผู้ใช้ระบบมีความ
พึงพอใจต่อกระบวนการท างานของระบบในระดับดี และเมื่อพิจารณารายการที่ผู้ใช้ระบบพึงพอใจมากที่สุด 2 
อันดับแรก ได้แก่ ด้านการออกแบบหน้าจอ ในส่วนของความเหมาะสมในการจัดองค์ประกอบของหน้าจอ  และ
ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.50 ความเหมาะสมในการออกแบบสีตัวอักษรและพื้น
หลัง มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.40 ตามล าดับอีกทั้งผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อการติดต่อกับระบบงานในระดับดี  ระดับ
คุณภาพเฉลี่ยในด้านการใช้งานระบบ มีค่าเท่ากับ 4.37 นั่นหมายความว่า โดยรวมแล้วผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจ
ในด้านการใช้งานระบบ ในระดับดี และเมื่อพิจารณารายการที่ผู้ใช้ระบบพึงพอใจมากที่สุด 2 อันดับแรก ได้แก่ 
ความรวดเร็วของการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.70 มีความรวดเร็วในการรายงานผลการตอบ
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แบบประเมิน และความง่ายในการเข้าใช้งานระบบ มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.40 ตามล าดับ ดังนั้นจากผลการสรุป
โดยภาพรวมแล้วระบบสารสนเทศเพื่อจัดการแบบประเมิน ออนไลน์ พัฒนาขึ้นนี้มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 

 

 
 

ภาพประกอบ 1.  ตัวอย่างการสรุปผลการตอบแบบส ารวจความพึงพอใจ 
 

อภิปรายผล 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการแบบประเมินออนไลน์  และช่วย

แก้ปัญหาระบบงานเดิมที่ประสบปัญหา เช่น ความล่าช้าในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากชุดแบบประเมิน  การ
ท างานไม่เป็นระบบ การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า ข้อมูลที่ได้อาจมีความผิดพลาด เป็นต้น และเมื่อพิจารณาจากผล
การประเมินของผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาระบบและค่าความพึงพอใจของผู้ใช้ทุกฝ่าย  สามารถอภิปราย
ผลการวิจัยออกเป็น 2 ประเด็นดังนี้   

ประเด็นที่ 1 คุณภาพของระบบสารสนเทศ จากการประเมินคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญทั้ง 4 ด้านสามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้ 

1) ด้านความสามารถของระบบ จากผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญในด้านความสามารถของ
ระบบ พบว่าความสามารถในการน าเสนอผลการตอบแบบประเมิน  และความสามารถในการสร้าง ลบ และแก้ไข
แบบประเมิน  มีความเหมาะสมในการน าไปใช้งานรวมทั้งความสามารถในการรายงานผลการตอบแบบประเมิน  
ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ระบบช่วยลดขั้นตอนและเวลาในการรวบรวมผลการตอบแบบประเมิน  และผลที่ได้มีความ
น่าเชื่อถือ โดยภาพรวมในด้านความสามารถของระบบอยู่ในระดับที่ดี  

2) ด้านการประมวลผลของระบบจากผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญในด้านการประมวลผลของ
ระบบ พบว่า ความถูกต้องของล าดับการท างานและความถูกต้องของการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลและความถูกต้อง
ของการรายงานข้อมูลที่เหมาะสมในการใช้งาน ผู้วิจัยมีความเห็นว่าความถูกต้องของล าดับการท างานของระบบ
และความถูกต้องเมื่อมีการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลมีความส าคัญในการท างานของระบบ  ซ่ึงท าให้การท างาน
ของระบบมีความน่าเช่ือถือและมีความถูกต้องของข้อมูล โดยสอดคล้องกับงาน วิจัยของ วิฑูร สนธิปักษ์ และ
บัณฑิตทรัพย์ประมวล [14] ได้ท าการวิจัยเรื่องระบบช่วยสร้างแบบประเมิน การวิจัยออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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นครสวรรค์ ที่พบว่าการวัดประสิทธิภาพของผู้เช่ียวชาญด้านการประมวลผลของระบบ(Performance test) ความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

3) ด้านการออกแบบหน้าจอ จากผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญในด้านการออกแบบหน้าจอ 
พบว่า การออกแบบหน้าจอที่สวยงาม การออกแบบให้มีปฏิสัมพันธ์สะดวกและใช้งานง่าย รูปแบบหน้าจอของแต่
ละกระบวนการมีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถเพิ่มความน่าสนใจให้กับผู้ใช้ระบบได้มากอีกทั้งท าให้เกิด
แรงจูงใจในการท างานให้ดีขึ้น ช่วยเพิ่มความสนใจในการใช้งานระบบได้มากขึ้น โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุมินตรา ตรีเนตร [17] ที่กล่าวว่า ลักษณะที่เหมาะสมในการน าเสนอสารสนเทศ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะต้อง
ค านึงถึง ขนาดตัวอักษร ภาพกราฟิก สี ส่ือในการน าทาง และองค์ประกอบทั่วไปของโปรแกรม เพื่อท าให้การใช้
งานของโปรแกรมมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

4) ด้านความปลอดภัยของระบบ จากผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญในด้านความปลอดภัยของ
ระบบ พบว่า ความเหมาะสมของการก าหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านในการตรวจสอบผู้เข้าใช้ระบบและความ
เหมาะสมในการตรวจสอบสิทธิการใช้งานของผู้ใช้ระบบในระดับต่างๆ  และ ความสามารถในการตรวจสอบ
ความผิดพลาดของข้อมูล ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การก าหนดสิทธิในการใช้งานของผู้ใช้ในระบบ ท าให้ระบบมีความ
ปลอดภัยในการใช้งาน โดยสามารถลดความผิดพลาดที่จะเกิดกับระบบ และมีความน่าเช่ือถือ ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นารีวรรณสรงสุวรรณ [9] ที่พบว่า ระบบการสร้างแบบประเมิน และเก็บรวบรวมข้อมูลงานติดตาม
และประเมินผลผ่าน Web ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ท าโครงการนี้ขึ้นมาท าให้ข้อมูลที่
ได้มีความน่าเช่ือถือ และผลของการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี จึงตอบสนองความต้องการได้อย่าง
แท้จริง 

ประเด็นที่ 2  ความพึงพอใจของผูใ้ช้งานระบบ จากการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานทั้ง 4 
ด้านสามารถอภิปรายผลได้ดังนี ้

1) ด้านความสามารถของระบบ จากการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานด้านความสามารถของระบบ 
พบว่า ความสามารถในการสร้างแบบประเมินออนไลน์และความสามารถในการรายงานผล มีความถูกต้องของ
ข้อมูล และเชื่อถือได ้เหมาะสมในการใช้งาน ซ่ึงช่วยลดระยะเวลาในการจัดการข้อมูล ท าให้ใช้งานง่าย  

2) ด้านการใช้งานระบบ การประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ช้งานดา้นความสามารถของระบบ พบว่า มี
ความรวดเร็วและความสะดวกของการเข้าใช้ โดยมีความเป็นสัดสว่นของเมนูท าให้การเข้าใช้งานง่ายขึ้น ผู้วิจัยมี
ความเห็นว่า การเพิ่มประสิทธิภาพความรวดเร็วในการจัดการข้อมลู ท าให้ระบบมคีวามคล่องตัว 

3) ด้านการออกแบบหน้าจอ การประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานด้านความสามารถของระบบ พบว่า 
ความเหมาะสมในการจัดองค์ประกอบหน้าจอ และความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การจัด
องค์ประกอบของสารสนเทศ ท าให้การใช้งานสารสนเทศมีความน่าสนใจ  และเมื่อสารสนเทศมีการจัด
องค์ประกอบที่เป็นสัดส่วนท าให้ง่ายต่อการใช้งานของผู้ใช้ โดยสอดคล้องกับทฤษฏีของ กิดานันท์ มลิทอง [2] ได้
กล่าวถึงการออกแบบเว็บเพจที่ดีว่า ควรพิจารณาถึงข้อมูลและวิธีการน าเสนอว่าต้องการให้ออกมาในรูปแบบใด  
เช่นตัวอักษร ภาพ หรือเสียง 

4) ด้านการรักษาความปลอดภัย การประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานด้านการรักษาความปลอดภัย 
พบว่า ความเหมาะสมของการก าหนดรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านในการตรวจสอบผู้เข้าใช้ และความเหมาะสมในการ
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ตรวจสอบสิทธิการใช้งานของผู้ใช้ระบบในระดับต่างๆ   ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ความปลอดภัยของสารสนเทศมี
ความส าคัญต่อระบบ เพราะเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่ระบบ และอาจจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
ของระบบอีกด้วย โดยสอดคล้องกับทฤษฏีของ กิตติ ภักดีวัฒนกุลและ ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ [3] ที่กล่าวไว้ว่า 
ระบบสารสนเทศเป็นทรัพยากรที่ส าคัญอีกอย่างขององค์กร  ถ้าสารสนเทศบางประเภทรั่วไหลออกไปสู่
บุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งขัน อาจท าให้เกิดความเสียโอกาสทางการแข่งขัน หรือสร้างความเสียหายแก่ธุรกิจ 
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์  หรือการก่อการร้ายต่อระบบ จะมีผลโดยตรงต่อ
ประสิทธิภาพและความเป็นอยู่ขององค์กร 

 

ข้อเสนอแนะ 
จากการพัฒนาโครงการระบบสารสนเทศเพื่อจดัการแบบประเมิน ออนไลน์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ

ส าหรับผู้ต้องการน าระบบไปใช้ ดังนี ้
1) ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการแบบประเมิน ออนไลน์ เป็นระบบที่ผ่านการประเมินคุณภาพ โดย

ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ และผ่านการประเมินความพึงพอใจการใช้งานจากกลุ่มผู้ใช้ระบบ 
โดยเป็นที่ยอมรับต่อผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี 

2) ควรมีการพัฒนาให้สามารถสร้างประเภทของค าถามให้มีความลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้ระบบมีความสมบูรณ์ และสามารถใช้งานได้มากขึ้น 

3) ควรมีการออกแบบระบบให้สามารถประมวลผลในรูปแบบของสถิติได้ทันที  เพื่อให้ง่ายต่อการดูผล
ของข้อมูล และประมวลผลข้อมูล 
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การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านโปรแกรมประยุกต์
เว็บ กรณีศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวรพัฒน์ จังหวัดสงขลา 
PARTICIPATION OF PARENTS TO LEARNING OF STUDENTS THROUGH 
A WEB APPLICATION CASE STUDY OF PRATHOMSUKSA 1 STUDENTS, 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแนวทางการใช้โปรแกรมประยุกต์เว็บในการเพิ่มช่องทางการมี

ส่วนร่วมของผู้ปกครองในกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวรพัฒน์ อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2) ประยุกต์ใช้แนวทางดังกล่าวเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ที่แสดงผลได้ดีทั้งบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และแท็บเล็ต ซ่ึงงานวิจัยในอดีตยืนยันว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ส าคัญต่อความส าเร็จของนักเรียน สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาได้อย่างชัดเจน โดยเลือกใช้โอเพนซอร์
สเข้ามาจัดการเพื่อลดต้นทุนในการพัฒนาระบบ ผลการทดสอบคุณภาพของระบบโดยผู้วิจัยปรากฏว่า 1) ด้านการ
เชื่อมต่อส่วนย่อยๆ ภายในระบบ (Integration Testing) สามารถท างานร่วมกันได้อย่างราบรื่น 2) ด้านการเช่ือมต่อ
ภายนอกระบบ (System Testing) ปรากฏว่าสามารถแสดงผลได้ดีในโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆ และทุกๆ เว็บ
เพจสามารถเปิดได้ภายใน 10 วินาที ซ่ึงยืดหยุ่นและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครองในสังคมปัจจุบัน 

 
ค าส าคัญ : ผู้ปกครอง การมีส่วนร่วม โปรแกรมประยุกต์เว็บ 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research was: 1) To study the way for communicating between parents of primary 

shool 1, Warraphat School Hatyai Songkhla in using web technology. 2) Apply the way to implement website 
for suitable with PC, Mobile Phone and Tablet. Which choose open source for decrease the cost when 

mailto:watcharawalee.t@psu.ac.th
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imprement the system.  The result of improve system quality is found that 1) Integration Testing is merge 
smoothly and perfect 2) System Testing can show beautiful and compatible browsers and every page can be 
access within 10 seconds,  it's very easy and comfortable.  In the past, lots of researches confirm that parent’s 
participation have lots of impact to the student successful. 

 
KEYWORDS : parent, participation, web application 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติ

สาระที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง องค์กรหน่วยงานต่างๆ ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา และ
พัฒนาด้านการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการให้สังคมได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้สถานศึกษามีการประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชมทุกๆ ฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ ซ่ึงการพัฒนาการศึกษามีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่หลายๆ ฝ่ายต้องร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐและชุมชนควรมีบทบาทช่วยเหลือครอบครัวและ
ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซ่ึงบทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองกับการศึกษาได้ถูกวิจัย
มาแล้วว่ามีบทบาทส าคัญต่อความส าเร็จของนักเรียน สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาให้สูงขึ้นได้อย่าง
ชัดเจน ก่อให้เกิดการพัฒนาทัศนคติและการแสดงพฤติกรรมของนักเรียนที่ดีขึ้น (สราวดี เพ็งศรีโคตร และ จันทร์
ชลี มาพุทธ, 2554) 

การจัดกิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองกับทางโรงเรียนนั้น เพื่อให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยในด้าน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียน พัฒนาครู และเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองด้วยกันเอง ซ่ึงช่องทางที่ทาง
โรงเรียนได้จัดให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมได้นั้น จะมีทั้งรูปแบบการส่ือสารทางเดียวและรูปแบบการส่ือสารสอง
ทาง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ได้แก่ กิจกรรมโรงเรียน เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วม กิจกรรมส่ือสารสนเทศ กิจกรรมนี้จะเน้นให้ผู้ปกครองเป็นผู้รับข้อมูลเป็นหลัก เป็นต้น (สุธีรา จีรติวรา, 2546) 

ผลการวิจัยที่ผ่านมาได้พบว่า โรงเรียนกับผู้ปกครองยังขาดความร่วมมือและความสัมพันธ์กัน คือ มี
ผู้ปกครองบางส่วนไม่ได้ให้การสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรหลานเท่าที่ควร การเลี้ยงดูบุตรหลานยังไม่เหมาะสม
และไม่ได้ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ แก่โรงเรียนที่บุตรหลานของตนก าลังเรียนอยู่ สาเหตุเหล่านี้เกิดจาก
ผู้ปกครองบางท่านไม่เห็นคุณค่าทางการศึกษา บางท่านไม่มีเวลาให้กับบุตรหลาน บางท่านไม่รู้ไม่เข้าใจพัฒนาการ
ของบุตรหลาน และผู้ปกครองบางท่านไม่มีโอกาสได้เข้าถึงโรงเรียนได้อย่างเต็มที่ (อภิญญา เวชยชัย, 2544) 

ยิ่งไปกว่านั้นการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถือว่าแตกต่างจากช้ันอนุบาลเป็นอย่าง
มาก ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเรียนในช้ันเรียน การบ้าน หรือกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนที่มากขึ้น จากการส ารวจและ
สังเกตเบื้องต้นพบว่า โรงเรียนที่เป็นกรณีศึกษาจะมอบหมายการบ้านให้กับนักเรียน โดยคุณครูจะแจ้งการบ้านแก่
นักเรียน และให้นักเรียนจดใส่สมุดการบ้าน ซ่ึงมีโอกาสสูงที่นักเรียนจดไม่ทันหรือจดผิด ผู้ปกครองก็จะโทรศัพท์
มาสอบถามกับคุณครูอีกครั้งหนึ่ง ท าให้เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่าย ซ่ึงทางโรงเรียนจะให้คุณครูเขียนและแจ้ง
การบ้านบนกระดานประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งแก่ผู้ปกครอง จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบของเทคโนโลยี
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สารสนเทศ เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

จากประเด็นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการน าเทคโนโลยีโปรแกรมประยุกต์เว็บ เป็น
เครื่องมือเพื่อสร้างช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 

 

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาแนวทางการใช้โปรแกรมประยุกต์เว็บในการเพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน

กระบวนการเรียนรูข้องนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1 โรงเรียนวรพัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
2.2 ประยุกตใ์ช้แนวทางดงักล่าวเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ที่แสดงผลได้ดทีั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ และแท็บเล็ต 
 

3. ทฤษฎีและหลักการ 
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมของประชาชนนี้ องค์กรท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วม

จัดการศึกษาจะพัฒนาได้ดี เกิดผลต่อการพัฒนานักเรียนได้อย่างแท้จริง ถ้าทุกฝ่ายทุกคนในชุมชนมีความรู้สึกเป็น
เจ้าของโรงเรียน รักโรงเรียน ถ้ามาร่วมคิด ร่วมท า ร่วมจัดการศึกษา และพัฒนาโรงเรียน รวมทั้งช่วยสนับสนุนทั้ง
บุคลากรและงบประมาณ 

การจัดการศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2538 - 2540 ได้ก าหนดแนวทางปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว
ประชาชนต้องได้รับการศึกษาพื้นฐานอย่างน้อย 12 ปี เป็นการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล การจัดการ
ศึกษาที่ผ่านมาในอดีตมีความล้มเหลว ไม่สนองตอบความต้องการของประชาชนและท้องถิ่น เพราะถูกก าหนด
นโยบายมาจากส่วนกลางที่ไม่เข้าใจสภาพความเป็นอยู่และวิถีการด ารงชีวิตของประชาชนโดยแท้จริง จึงต้องมีการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนระบบการจัดการศึกษาทั้งระบบ อันเป็นที่มาของการเกิดกฎหมายการศึกษาขึ้นใน
ปัจจุบันที่เราเรียกกันว่า พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ที่มีบทบัญญัติในหลาย
มาตราที่มุ่งเน้นให้ประชาชนในชุมชนและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อให้ตรงตามความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ (ศึกษาธิการ กระทรวง, 2542) 

3.2 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
การจัดกิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและโรงเรียนนั้น มีทั้งกิจกรรมที่ผู้ปกครองลงมือปฏิบัติ

เองจนถึงเป็นผู้รับเพียงข้อมูลข่าวสาร วิธีการที่โรงเรียนจะจัดกิจกรรมให้ง่าย และสะดวกในการให้ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วม ดังนี้ กิจกรรมโรงเรียน เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม โดยทางโรงเรียนเป็นฐานของการจัด
กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการฝึกอบรมและกิจกรรมการแสดง เป็นต้น กิจกรรมส่ือสารสนเทศ กิจกรรมนี้จะเน้นการ
ให้ผู้ปกครองเป็นผู้รับข้อมูลเป็นหลัก ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน เช่น นโยบายการจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมของโรงเรียน และกิจกรรมเพื่อให้ผู้ปกครองเห็นภาพรวมของโรงเรียน เห็นภาพการเรียนของเด็ก 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสารสนเทศในรูปแบบอื่นอีก ได้แก่ โฮมเพจ  โซเชียลเน็ตเวิร์ค และกระดาษสนทนา เป็นต้น 
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โรงเรียนจะเลือกวางแผนจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมแบบใดจึงจะเหมาะสมนั้นต้องประเมินจากสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม การเปลี่ยนแปลงของสภาพครอบครัว สภาพทางเศรษฐกิจสังคม การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี เจตคติและความเช่ือของผู้ปกครอง นโยบายรัฐและข้อก าหนดทางกฎหมายมาเป็นแนวทางก าหนด
เป้าหมายและวางแผน ซ่ึงจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมโรงเรียนควรใช้หลายๆ กิจกรรมประกอบกัน เพื่อให้ผู้ปกครอง
มีโอกาสเลือกและเข้าร่วมกิจกรรมได้ง่ายขึ้น อีกประการหนึ่งกิจกรรมที่ก าหนดต้องให้ความสะดวกง่ายส าหรับ
ผู้ปกครอง เนื่องจากผู้ปกครองมักจะมีทัศนคติต่อครูและโรงเรียนในฐานะหน้าที่หลักในการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนั้น
จึงจ าเป็นที่ครูและโรงเรียนต้องพฒันากิจกรรมการมีส่วนร่วมที่มีค่าและมีความหมายกับความรู้สึกที่ดีของผู้ปกครอง
มากยิ่งขึ้น (สุธีรา จีรติวรา, 2546) 

3.3 โปรแกรม Joomla คือ 
Joomla เป็นระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ หรือที่เรียกว่า (Content Management Systems : CMS) ที่อ านวย

ความสะดวกสบายในการจัดการบริหารข้อมูลบนเว็บไซต์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย Joomla เป็น CMS 
แบบ Open Source สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี ด้วยความหลากหลายของ Joomla เราจึงน าไปประยุกต์ใช้
งานได้หลายรูปแบบ อีกทั้งผู้พัฒนา Joomla ยังออกแบบระบบบริหารจัดการมาให้ใช้งานได้ง่าย ท าให้ผู้ใช้งาน
สามารถติดตั้งและเปิดเว็บไซต์ได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ช่วยในการประหยัดเวลาในการดูแลรักษาเว็บไซต์ และ
ลดค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับการจัดท าเว็บไซต์ด้วยตนเอง 

Joomla ได้มุ่งเน้นเพื่อใช้ในการพัฒนา Coporate Website หรือเว็บไซต์ของบริษัท และองค์กรต่างๆ รวม
ไปถึงเว็บ Intranet ภายในหน่วยงาน โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ความสวยงามของรูปแบบที่ดูเป็นสากล รวมถึงความง่ายต่อ
การใช้งานของผู้พัฒนาและผู้เข้าชมเว็บไซต์ ซ่ึงให้ความรู้สึกแตกต่างจาก CMS ทั่วไป ตรงที่คุณสามารถออกแบบ
และสร้างหน้าตาของเว็บไซต์ได้ตามความต้องการ และเนื่องจากการพัฒนา Joomla ที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้
ปัจจุบันมีเครื่องมือเสริมหลายตัวที่ช่วยในการน าไปใช้สร้างเว็บไซต์ได้หลายประเภทมากขึ้น อาทิ การสร้างเว็บไซต์
เชิงพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Commerce, การสร้างเว็บไซต์เพื่อใช้งาน Community และเว็บไซต์ประเภทอื่นๆ 
หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้ หากต้องการที่จะสร้างเว็บไซต์ แต่ไม่มีความรู้ว่าจะต้องท าอย่างไร 
Joomla สามารถช่วยได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมอย่าง HTML, XML, DHTML, PHP 
หรือแม้แต่ MySQL ซ่ึงสามารถเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเนื้อหา โดยไม่จ าเป็นต้องเสียเวลาไปกับการแก้ไข
โปรแกรม รวมถึง Joomla ไม่มีขีดจ ากัดในเรื่องการออกแบบ ท าให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนหน้าตาเว็บไซต์ได้
สวยงามตามความต้องการ (จิตรดา โยธาศรี, 2554) 

 

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
4.1 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรม เรื่อง การสร้างเว็บไซต์โรงเรียนด้วยโปรแกรม Joomla 

แบบฝึกปฏิบัติ ส าหรับครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 (วรุตตม์ พวงสมบัติ
, 2553) 

วรุตตม์ พวงสมบัติ (2553) พบว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีและวิทยาการทางด้านคอมพิวเตอร์ได้เจริญก้าวหน้า
ไปอย่างรวดเร็ว ฉะนั้นการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและก้าวทันเทคโนโลยีในด้านนี้จึงถือเป็นความจ าเป็น
อย่างยิ่ง การจัดการศึกษาระบบเปิดและการเรียนการสอนรายบุคคล จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นและเริ่มเข้ามาทดแทน
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การเรียนการสอนแบบปกติดั้งเดิมภายใต้การควบคุม คุณภาพทางวิชาการอย่างเป็นระบบทุกขั้นตอน เทคโนโลยีที่
น าสมัยต่าง ๆ อาทิ เช่น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการส่ือสาร และเทคโนโลยีด้านการจัดการ จะถูกน ามา
ประยุกต์ใช้การจัดการศึกษามากขึ้น โดยผสมผสานกันอย่างกลมกลืน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 โดยศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร การศึกษา (ICT) ได้จัดอบรมโปรแกรม Joomla ให้กับครูภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มา 5 ครั้ง ในระยะเวลา 2 ปี แต่ก็ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควรเนื่องมาจากครูที่
เข้ารับการอบรมค่อนข้างมีความรู้ในด้านเทคโนโลยีน้อยมาก ประกอบกับเนื้อหาในการสร้างเว็บไซต์นั้น
ค่อนข้างมาก ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรมต่างกัน จึงเป็นเหตุให้ผู้เข้ารับการอบรมไม่สามารถเรียนรู้ได้
ทั้งหมดภายในระยะเวลาอันส้ัน 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรม เรื่อง การสร้างเว็บไซต์โรงเรียน
ด้วยโปรแกรม Joomla แบบฝึกปฏิบัติ ขึ้นมา เพื่อให้ครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 สามารถสร้างเว็บไซต์โรงเรียนได้หลังจากได้รับการฝึกอบรม และหลักสูตรที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
น่าจะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ให้ครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 น าไปจัดท าเว็บไซต์
โรงเรียนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของศูนย์ ICT ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมนครสวรรค์ เขต 1 

จากการศึกษางานวิจัยช้ินนี้ พบว่าโปรแกรม Joomla สามารถที่จะสร้างช่องทางการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองได้อย่างตรงประเด็น เนื่องจากสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ระบบข่าวสาร ระบบ
เว็บบอร์ด หรือช่องทางการติดต่อกับโรงเรียน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีรูปแบบที่สวยงาม 

4.2 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
(บุญณภัทร์ เดือนกลาง, 2552) 

บุญณภัทร์ เดือนกลาง (2552) พบว่า การศึกษาในปัจจุบัน ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างเข็มแข็งระหว่าง
ครอบครัว โรงเรียน และฝ่ายต่างๆ ในสังคม เพื่อร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน การมีส่วนร่วมของพ่อแม่
ผู้ปกครองนับว่ามีความส าคัญอย่างมาก ผลการวิจัยของหลายประเทศพบว่า การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครอง ทั้ง
ในด้านการอบรมเลี้ยงดูและการศึกษาของลูก ส่งผลให้ลูกมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อีกทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อ
การเรียน การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครอง ในสังคมไทยที่ผ่านมาถือว่ายังค่อนข้างน้อย พ่อแม่ผู้ปกครองส่วน
ใหญ่ยังคงใช้แนวทางการมีส่วนร่วมแบบเดิมๆ อย่างมากคือ มาร่วมประชุม ร่วมพัฒนากายภาพของโรงเรียน และ
บริจาคทรัพย์สินให้ การมีส่วนร่วมในฐานะหุ้นส่วนทางการศึกษายังมีน้อยมากและโรงเรียนส่วนใหญ่ก็ยังไม่เปิด
โอกาส ในขณะที่ระบบระเบียบต่างๆ ก็ไม่เอื้ออ านวยประโยชน์ ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย 

ด้วยเหตุนี้เองผู้วิจัยจึงมองเห็นความจ าเป็นที่ต้องศึกษา การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ซ่ึงการศึกษานี้ สามารถน าไปปรับใช้ประโยชน์กับการพัฒนา
และส่งเสริมการศึกษาในโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการส่งเสริมการศึกษา น าไปพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษาต่อไป 
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จากการศึกษางานวิจัยช้ินนี้ พบว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง จะส่งผลสัมฤทธ์ิผลทางการศึกษาของ
นักเรียนให้สูงยิ่งขึ้น จึงมีความคิดที่จะเพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครอง หรือการติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น 

 

5. ขอบเขตของการวิจัย 
5.1 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 
ศึกษาผู้ปกครองของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนวรพัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

โดยกลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
- กลุ่มทดลอง คือ ผู้ปกครองของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1/1 จ านวน 35 คน 
- กลุ่มควบคุม คือ ผู้ปกครองของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1/2 จ านวน 36 คน 
กลุ่มทดลองจะเป็นกลุ่มที่ใช้งานระบบ ส่วนกลุ่มควบคุมจะเป็นกลุม่ที่ไม่ได้ใช้งานระบบ โดยเลือกจาก

การสุ่มง่ายๆ 
5.2 ด้านเครื่องมือในการวิจัย 
ใช้เทคโนโลยีโปรแกรม Joomla เข้ามาจัดการสร้างช่องทางในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวรพัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 

6. ระเบียบวิธีวิจัย 
โดยใช้หลักการออกแบบของ ADDIE Model 
6.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis) 
- วิเคราะหง์านวิจัยทีเ่กี่ยวข้องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และเทคโนโลยีโปรแกรม Joomla 
- วิเคราะหเ์ทคโนโลยีและทฤษฏตี่างๆ เพื่อน ามาใช้ในการแก้ปัญหา 
- วิเคราะห์และรวบรวมเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
- ทวนสอบวิเคราะหข์้อมูลอีกครั้ง 
6.2 ขั้นตอนการออกแบบ (Design) 
- ออกแบบระบบให้มีรปูแบบตามโครงสร้างงานวิจัยที่จะน ามาแสดงผลในการใช้งานระบบ เช่น ขอ้มูล

ผู้ปกครอง ข้อมูลนักเรียน การดูแลรักษา ผลการทดสอบ บันทึกและผลการเรียน และสาขาวิชา เป็นต้น 
- ทวนสอบรูปแบบของระบบอีกครั้ง 
6.3 ขั้นตอนการพัฒนา (Development) 
- พัฒนาระบบให้มรีูปแบบตามโครงสร้างงานวิจัยที่ได้ออกแบบไว้ 
- พัฒนาทดสอบและปรับปรุงแก้ไขระบบ โดยการน าระบบที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้ว มาทดสอบระบบ

เพื่อหาข้อผิดพลาด และท าการปรับปรุงแก้ไขให้ระบบมีคุณภาพก่อนน าไปใช้งานจริง โดยการควบคุมคุณภาพ ซ่ึง
ถือเป็นการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนโดยการ ทดสอบคุณภาพของระบบโดยผู้วิจัย ประกอบด้วย 1) ทดสอบการ
เช่ือมต่อส่วนย่อยๆ ของระบบ (Integration Testing) 2) ทดสอบการเช่ือมต่อหรือติดต่อส่ือสารกันระหว่างระบบ
หรือโปรแกรมอื่นๆ (System Testing) 
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- น าไปใหผู้้เช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมและประสิทธิภาพ 
- ทวนสอบข้อผิดพลาดและปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง 
6.4 ขั้นตอนการน าไปใช้ (Implementation) 
- น าระบบที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้วให้ผู้ปกครองน าใช้งานจริง ภายในเดือนมกราคม 2557 
- ทวนสอบประสิทธิภาพการใช้งานอีกครั้ง 
6.5 ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation) 
- ประเมินผล โดยการเปรียบเทียบจ านวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุม โดยสอบถามจากครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ของทัง้ 2 กลุ่ม ผ่านแบบสัมภาษณ์ 
- ประเมนิผล ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) 5 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบประเมนิความพึ่งพอใจ ดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพ่ึงพอใจอยู่ในระดบัมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพ่ึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มคีวามพึ่งพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มคีวามพึ่งพอใจอยู่ในระดบัไมพ่อใจมาก 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มคีวามพึ่งพอใจอยู่ในระดบัไมพ่อใจมากที่สุด 
 

7. ผลการทดลอง 
ผลจากการทดลองจ าแนกตามวัตถุประสงคข์องการวิจัยมี ดังนี ้
7.1 แนวทางการใช้โปรแกรมประยุกต์เว็บในการเพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน

กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวรพัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้ที่จะ
พัฒนาระบบต้องให้ความส าคัญทั้งทางด้านกิจกรรมการมีส่วนร่วมและเครื่องมือที่ใช้พัฒนา ประกอบกับแนวคิด
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมเพื่อเป็นแนวทางเดียวกับพระราชบัญญัติการศึกษา ดังนี้ 

- กิจกรรมการมีส่วนร่วม ต้องมีทั้งรูปแบบการส่ือสารทางเดียว และรูปแบบการส่ือสารสองทาง เพื่อให้
เกิดการแลกเปลี่ยนและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี  เช่น กิจกรรมการแสดงของนักเรียน จะเป็นการส่ือสารสองทาง คือ 
ผู้ปกครองต้องเข้ามามีส่วนร่วมกับนักเรียนและโรงเรียนในการท ากิจกรรมร่วมกัน ส่วนการส่ือสารทางเดียว จะ
เป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้ปกครองเพื่อรับทราบข้อมูลฝ่ายเดียว 

- เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ต้องสามารถใช้งานได้หลากหลายสภาวะแวดล้อมไม่ว่าจะเป็น 
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือแท็บเล็ต เช่น รูปแบบการใช้งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยการใช้ 
Extension Joomla Mobile เข้ามาช่วยจัดการในการแสดงผลที่ดียิ่งขึ้น 

- แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม มีบทบาทส าคัญต่อความส าเร็จของนักเรียน สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษาให้สูงขึ้นได้อย่างชัดเจน ซ่ึงตรงกับพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2) โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง ดังแสดงในรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 แนวทางการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เว็บเพื่อเพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
  

7.2 ผลจากการประยุกตใ์ช้แนวทางดังกล่าวเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ที่แสดงผลได้ดทีั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะ โทรศัพทเ์คลื่อนที่ ดังแสดงในรปูที่ 2 

                             

รูปที่ 2 Layout เว็บไซต์ที่แสดงผลผ่านคอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะและและอุปกรณ์ส่ือสารเคลื่อนที ่
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8. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
แนวทางที่จะเพิ่มการมีส่วนร่วมนั้นต้องค านึงถึง 1) การจัดกิจกรรมเพื่อการให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วน

ร่วมในกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน ทั้งแบบการส่ือสารทางเดียวและสองทาง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี 2) เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ต้องมีรูปแบบทันสมัยและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครองใน
สังคมปัจจุบัน 3) สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม จะสามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของ
นักเรียนให้สูงขึ้นได้อย่างชัดเจน ตรงตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ที่
มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดต้นทุนในการพัฒนาระบบนั้น ควรเลือกโปรแกรมโอเพน
ซอร์สที่แสดงผลและใช้งานได้ดีกับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายเพื่อตอบสนองรูปแบบการด าเนินชีวิตของ
ผู้ปกครองในสังคมปัจจุบัน 
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บทคัดย่อ 
จุดมุ่งหมายของการศึกษานี้เพื่อประเมินระดับของสารบิสฟีนอลเอ ในกลุ่มของผู้หญิงที่ อยู่ในพื้นที่  

เกษตรกรรม โดยเก็บตัวอย่างจาก 3 จังหวัดจ านวน 51 คน คือจังหวัดอ านาจเจริญ 17 คน จังหวัดกาญจนบุรี 30 คน 
และนครสวรรค์ 4 คน ซ่ึงท าการเก็บปัสสาวะเพื่อวิเคราะห์หาสารบิสฟีนอลเอในปัสสาวะ  โดยเทคนิค ไฮเพรส
เชอร์ลิควิดโครมาโทกราฟี ซ่ึงผลจากการตรวจวัดพบว่าเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ดื่มน้ าจากขวดพลาสติก
จ านวน 18 คน กับกลุ่มที่ไม่ได้ดื่มน้ าจากขวดพลาสติกจ านวน 33 คน ซ่ึงกลุ่มที่ดื่มน้ าจากขวดพลาสติกมีระดับสาร
บิสฟีนอลเอสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ดื่มน้ าจากขวดพลาสติก แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.229)  

 
ค าส าคัญ:  บิสฟีนอลเอ บิสฟีนอลเอในปัสสาวะ บีพีเอ บีพีเอในปสัสาวะ 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this study was to assess Bisphenol A (BPA) exposure in women in agricultural areas 
in three provinces, Amnat Charoen (n=17), Kanchanaburi (n=30) and Nakorn Sawan (n=4). The women were 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2556 วันที ่24 ธันวาคม 2556 
 
 

1495 

categorized into two groups; those who usually drank water from plastic bottles (n=18) and those who drank 
water from other sources(n=33). The urinary BPA was analyzed by High Pressure Liquid Chromatography 
(HPLC). The study found that the urinary BPA of women who drank water from plastic bottle was higher than 
those did not but it was not statistically significant (p=0.229). 
 
KEYWORDS : Bisphenol A Bisphenol A in urine BPA  BPA in urine 
 

1. INTRODUCTION 
 Bisphenol A (BPA, CAS number 80-05-7) was found in 1891 by a Russian chemist, Aleksandr 
Dianin. The chemical property of BPA is similar to estrogen which was found in the early 1930s by the British 
chemist, Charles Edward Dodds. Since then, BPA was used as an artificial estrogen replacement for woman in 
the mid of 1930s. A synthesized estrogen or Diethystillbestrol (DES) was used for solving female problems; 
menstruation, menopause, nausea during pregnancy and for the prevention of miscarriages. Another property of 
DES was to increase meat production by injection of DES directly to the animals. After that, it was researched 
by chemists at Bayer and General Electric to use as a compound to harden polycarbonate plastic and to produce 
epoxy resin, and use for inner lining of food and beverage metal containers. 
 People can expose to BPA in different ways. Firstly, BPA was ingested and absorbed in the 
gastrointestinal tract which is called first-pass-metabolism that occurs in the gut wall and liver. The first 
metabolism was conjugated with glucuronic acid in the liver also called Phase II metabolism. After this process, 
the glucuronidation made free BPA more soluble in water, and then the form of bisphenol A - glucuronide was 
eliminated from the blood by pass through the kidney in the form of urine (Völkel et al., 2007).  The free BPA 
which is not bind with glucuronic acid was metabolized in the body to form bisphenol A – sulphate. Both 
metabolites can be detected in urine. Especially in the female, BPA acts as an endocrine disruptor, an estrogen 
mimic. It binds as an agonist to estrogen receptor β, albeit with a much lower affinity (>1000-fold) than 
estradiol, and has been observed to have both agonist and antagonist activity at the estrogen receptor α in vitro. 
BPA also binds to the arylhydrocarbon receptor, and to the thyroid hormone receptor where it has the additional 
role of inhibiting the transcriptional activity stimulated by triiodothyronine (T3) (James et al., 2013). There are 
many studies showed that BPA contaminated in food when heating food containers (e.g. metal food can, 
tableware container). After heating the metal can for 30 minutes the result showed that the level of BPA 
migrated to food at a high concentration (Takao et al., 2002). The levels of BPA contaminated in food 
depended on the pH of food (Schecter et al., 2010). BPA concentrations were found in several kinds of 
containers ranging from 0.1 ng/mL (lemon soft drink) to 38 ng/g (ready-to eat soup from Thailand) which were 
significantly lower than the European Union migration limit of 0.6 mg of BPA/kg of food (Braunrath et al., 
2005). 
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2. METHODOLOGY 
 The objective of this study is to measure BPA concentrations in urine of women living in agricultural 
areas. The subjects were 51 women at 3 provinces; Amnat Charoen, Nakorn Sawan and Kanchanaburi 
provinces.  
 Subjects 
 Fifty-one women from Amnat Charoen, Nakorn Sawan and Kanchanaburi provinces participated in 
the study. The inclusion criteria of the subjects were set as follows: 

1. Adult female, age ranging from 20 to 35 years. 
2. They do not have health problems, namely high blood pressure and diabetes.  

  
 Data collection 
 The subjects were interviewed about general characteristic and types of food and drink they consumed 
in the past week. The urine samples were collected from these subjects. The urine samples were frozen at              
-45º C.  

 Analysis of urine sample 
 Urine sample (500 μL) was added with 30 μL of 2.0 M sodium acetate buffer (pH 5.0) and was 
hydrolyzed enzymatically with β-glucuronidase (4,414 U/μL) for 3 hr at 37°C in a shaking water bath. After 
hydrolysis, 100 μL of 2N HCl was added, and the hydrolysate was extracted once with 5 mL of ethyl acetate 
with 10 μg/L bisphenol B (internal standard). After centrifugation, 4 mL of supernatant was transferred to a 
new tube and evaporated to dryness with N2 gas. The residue was dissolved with 200 μL of 60% acetonitrile in 
water, and 40 μL of the solution was injected onto the high-performance liquid chromatography (HPLC). The 
HPLC Agilent 1100 Series system operating at a 1.0 mL/min flow rate; the mobile phases were prepared by 
mixing acetonitrile and water (35 : 65). The samples were injected 20 μL of the processed sample into the 
system; a J’sphere ODS-H80 column (4.6 mm inner diameter × 150 mm length). The system was equipped with 
an Ultraviolet detector (G1315B; serial# DE23917671) at 226 nm. 
 Statistical analysis 
 Descriptive statistic was used to analyze the results using mean, mode, median, and standard 
deviation. The urinary bisphenol A data is skewed; Mann Whitney U test was used to analyze the difference of 
urinary bisphenol A between the two groups.  
 

3. RESULTS 
 General characteristics of subjects 
 Subjects were classified into two groups: the first group drank water from plastic bottles (G1) and the 
second group drank water from other sources, such as rain water, wells in the community.  The purpose of this 
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study was to assess the urinary Bisphenol A (BPA) in women living in agricultural areas in Amnat Charoen 
(n=17), Kanchanaburi (n=30) and Nakorn Sawan provinces (n=4). As shown in the Table 1, the   subjects in 
group 2 (n=33)had higher level of education than those in group 1(n=18). However, risk habit of group 2 
(smoking and drinking alcoholic beverage habit) were higher too. 
 

Table 1 General characteristic of subjects 
Characteristic Group1 (n=18) Number (%) Group2 (n=33) Number (%) 
Marital status 
Married 
Single 

 
18(100.0) 

- 

 
32(97.0) 

1(3.0) 
Education   
Primary school 2(11.1) 9(27.3) 
Secondary school 7(38.9) 15(45.5) 
High/ Vocational school 2(11.1) 7(21.2) 
Diploma/Bachelor degree  1(5.6) 2(6.1) 
Smoking cigarette   
Yes - 1(3.0) 
No 18(100.0) 32(97.0) 
Drinking alcoholic beverage   
Yes 1 (5.6) 1(3.0) 
No 17 (94.4) 32(97.0) 
 

 Urinary bisphenol A in two groups of women 
 Surprisingly, the urinary Bisphenol A of group 1 was higher than group 2. The results found that 
women who drank water from plastic bottle (35.4 µg/g creatinine) have urinary bisphenol A concentrations 
higher than the other group who did not (27.3 µg/g creatinine) ( Table 2). However, it was no statistically 
significant as shown in Table 2 (Mann-Whitney U test p-value = 0.229). 
 

Table 2  Urinary bisphenol A(nmole/gcreatinine) in the two groups of subjects 
Parameter Urinary bisphenol A(nmole/gcreatinine) 

Group1 (n=18) Group2 (n=33) 
Mean (SD) 31.1 (35.4) 19.6 (27.3) 
Median 14.9 0.6 
IQR 0.4-68.9 0.22-34.5 
p-value  (Mann-Whitney U test)         = 0.229 
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4. DISCUSSION 
 This study was designed to use only glucuronidase enzyme to digest the glucuronide form of BPA. As 
in the study of Matsumoto et al., 2003, urinary BPA has many forms, BPA glucuronide, BPA free form, BPA 
sulfatase. The BPA-glucuronide is the most found approximately 57 to 98 percent, 0-4 % sulfatase and 1-12% 
in free form. Dekant et al., 2002 found that orally dose of 5 mg of BPA was completely transferred to 
glucuronide and excreted into urine within 24 hour in human subjects.  
 The results showed that women who drank water from plastic bottles (G1) had higher urinary 
bisphenol A level than the group that did not use plastic bottle (G2) but not statistically significant. Therefore, 
this can conclude that drinking water container may affect to the urinary bisphenol A level as the study of 
Matsumoto et al., 2003. 
   

5. RECOMMENDATION 
 The results from this study are only use one enzyme activity; β-Glucuronidase, to hydrolyze the 
major form of BPA-glucuronide. As mentioned before, BPA-sulfatase form is only found about 4 percent. 
Therefore, it might not show the total concentration of BPA in urine. 
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บทคัดย่อ 
เครือข่ายส าหรับการส่ือสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโหนดที่สามารถเคลื่อนที่ได้มีช่ือเรียกว่า 

เครือข่ายแอดฮอก เครือข่ายนี้เป็นเครือข่ายที่ไม่มีโครงสร้าง มีการใช้งานส าหรับการส่ือสารของทหารในสนามรบ 
ระบบฉุกเฉินในพื้นที่ภัยพิบัติ และเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย เป็นต้น เครือข่ายนี้จะท างานด้วยโพรโทคอลหลาย
แบบ ท างานในช้ันเครือข่ายตามโอเอสไอโมเดล(OSI Model) ที่จะเช่ือมโยงการส่ือสารจากโหนดต้นทางผ่าน
โหนดกลางทางจนกระทั่งสามารถส่งข้อมูลถึงโหนดปลายทางได ้การพิจารณาเลือกโพรโทคอลแบบใดไปใช้งาน
ต้องเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะต่างๆของเครือข่ายโดยค านึงถึง จ านวนของโหนด อัตราการส่งข้อมูล(จ านวน
แพกเก็ตข้อมูลต่อวินาที) และคุณสมบัติของการเคลื่อนที่ซ่ึงหมายถึง ความเร็วของแต่ละโหนด หรือขนาดของ
พอชไทม์(Pause Time) โดยใช้รูปแบบการเคลื่อนที่แบบสุ่ม บทความนี้น าเสนอผลจากการทดลองเพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพของโพรโทคอล 3 แบบคือ ดีเอสดีวี(DSDV) เอโอดีวี(AODV) และดีเอสอาร์(DSR) ซ่ึงแต่ละโหนด
ไม่จ ากัดขนาดของแบนด์วิธของการส่ือสาร การวิเคราะห์เป็นแบบเชิงปริมาณจากการใช้ค่าเฉลี่ยของอัตราการรับ
ต่อการส่งข้อมูล และปริมาณข้อมูลที่ใช้ในการค้นหาเส้นทาง ในสภาวะแวดล้อมของเครือข่ายที่มีการเปลี่ยนขนาด
ของพอชไทม์ โดยเลือกใช้รูปแบบการเคลื่อนที่แบบสุ่มและการส่ือสารเป็นแบบขนาดข้อมูลคงที่ ผลการทดลอง
พบว่า  โพรโทคอล AODV มีประสิทธิภาพที่มีอัตราการรับข้อมูลต่อการส่งข้อมูลสูงที่สุดที่ขนาดพอชไทมต์่ า และ
โพรโทคอล DSR มีประสิทธิภาพที่มีอัตราการรับข้อมูลต่อการส่งข้อมูลสูงที่สุดที่ขนาดพอชไทม์สูง   โดยที่ผล
การทดลองทั้งสองอย่างเกิดขึ้นจากเครือข่ายแอดฮอกที่ไม่มีการจ ากัดขนาดของแบนด์วิธ 
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ABSTRACT 
Network for mobile computer or mobile node communication or MANET (Mobile ad-hoc 

network). These networks shall be non-structure network, have applications for military communication in 
battlefield, emergency system in disaster-affected areas and wireless sensor networks. These networks shall 
operate with many types of routing protocol (OSI model layer 3) link together from source node through 
intermediate nodes can transmit the data until they reach the destination node. The consideration to choose 
appropriated routing protocol shall depend on the number of mobile nodes, data packet rate (packet/second) and 
mobility of mobile node i.e. nodes speed, or the pause time by using the random way-point movement pattern 
model (The movement pattern shall mean direction). In this paper, we offer the result of an experiment for 
efficiency studying of three routing protocols: DSDV, AODV and DSR that each mobile nodes shall not have 
bandwidth limits. A quantitative analysis was based on average amount of packets received per delivery ratio 
and amount of data communication for route discovery, in network environment with varying the value of 
pause time. In the movement pattern model for this experiment, we experiment on random way point model and 
the traffic sources are constant bit rate (cbr). The experimental results showed that AODV protocol performed 
best for high packet received per delivery ratio, and was appropriate for ad-hoc network environment with low 
pause time. The DSR protocol performed best for high packet received per delivery ratio, and was appropriate 
for ad-hoc network environment with high pause time, and the both results was experimented for ad-hoc 
network environment with no bandwidth limits. 

 
KEYWORDS :  Manet, Dsdv, Aodv, Dsr, Pause Time 
 

บทน า 
เทคโนโลยีการส่ือสารไร้สายของอุปกรณ์ส่ือสารเคลื่อนย้ายไม่ประจ าที่ มีการน ามาใช้งานมากขึ้น

โดยเฉพาะเครือข่ายที่ไม่มีการจัดการที่เป็นโครงสร้างชัดเจน มีการท างานร่วมกันระหว่างโหนด โดยการส่งต่อ
ข้อมูลจากโหนดต้นทางเป็นทอดๆผ่านโหนดกลางทางจนการส่ือสารข้อมูลส่งถึงโหนดปลายทาง เครือข่ายนี้
เรียกว่า เครือข่ายแอดฮอก ซ่ึงการส่ือสารชนิดนี้จะใชโ้พรโทคอลในช้ันเครือข่ายของโอเอสไอโมเดล 

 

กรอบความคิดและทฤษฎี 
เครือข่ายแอดฮอก (Anand & Gupta.,  2012) เป็นเครือข่ายที่มีการท างานร่วมกัน ตัวกลางที่ใช้ในการ

ส่ือสารคือคลื่นวิทยุ มีข้อจ ากัดเรื่องแหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้าและแบนด์วิธที่ใช้ในการส่ือสาร มีกระบวนวิธีการส่ือสาร
ที่เรียกว่า มัลติฮอบเร้าติ้งโพรโทคอล มีความหมายว่า เมื่อโหนดต้นทางไม่สามารถติดต่อโดยตรงกับโหนด
ปลายทางได้จะต้องพึ่งพาโหนดกลางทางช่วยถ่ายทอดต่อจนถึงโหนดปลายทาง มีการท างานในช้ันเครือข่าย โดย
สามารถแบ่งหลักการท างานออกเป็นสองแบบคือ แบบโปรแอกทีฟ (proactive) และแบบรีแอกทีฟ (reactive)   
แบบโปรแอกทีฟมีหลักการท างานที่ใช้การสร้างตารางเส้นทาง พร้อมกับการปรับปรุงตารางเป็นจังหวะเวลา ที่
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ตารางเส้นทางประกอบด้วย เลขโหนดปลายทาง โหนดถัดไป จ านวนโหนดกลางทาง  เลขล าดับความทันสมัยของ
โหนดปลายทาง สถานะของโหนดที่ยังใช้ได้ในเส้นทาง เพื่อให้การส่ือสารใช้จ านวนโหนดน้อยที่สุดจะมีการส่ง
ข้อมูลควบคุมตรวจสอบความทันสมัยเป็นจังหวะเวลา (Perkins & Bhagwat.,  1994)   อีกแบบหนึ่งคือแบบรีแอค
ทีฟหรือออน-ดีมานด์ มีหลักการท างานคือ เมื่อต้องการใช้งาน จะมีการค้นหาเส้นทางเฉพาะเมื่อต้องการจะส่ง
ข้อมูลเท่านั้น   เร้าติ้งโพรโทคอลมีหลายแบบแต่ที่สนใจศึกษาในงานวิจัยนี้คือ  DSDV   DSR และ  AODV  

โพรโทคอล DSDV (Perkins & Bhagwat.,  1994, Murthy & Manoj.,  2004) ใช้หลักการท างานแบบ         
โปรแอกทีฟ ที่มีการสร้างตารางเส้นทาง       มีการปรับปรุงตารางเส้นทางเป็นจังหวะเวลาโดยการประกาศร้องขอ
ข้อมูลจากโหนดข้างเคียง เมื่อโหนดข้างเคียงตอบกลับมา    ก็จะมีการตรวจสอบเลขล าดับความทันสมัยของโหนด
ปลายทาง หากเลขล าดับความทันสมัยของโหนดปลายทางที่มามีค่าสูงกว่าค่าในตารางที่เก็บไว้ก็จะใช้ข้อมูลใหม่นี้
แทนเส้นทางเดิมในตารางเส้นทาง นอกจากนี้เลขล าดับดังกล่าวยังเป็นการแก้ไขปัญหาการนับขนาดเส้นทางไป
เป็นอินฟินิที(count to infinity) เมื่อต้องการส่งข้อมูลก็เพียงแต่ตรวจสอบในตารางเส้นทางที่โหนดต้นทางว่ามี
เส้นทางไปยังโหนดปลายทางที่ต้องการส่งหรือไม่ หากมีก็ท าการส่งข้อมูลไปยังโหนดถัดไปที่แสดงในตาราง
เส้นทางได้เลยไม่ต้องหาเส้นทางใหม่ก่อนส่งข้อมูล โพรโทคอลชนิดนี้จะใช้เวลาในการส่งข้อมูลน้อยแต่ใช้
พลังงานมากและแบนด์วิธในการส่ือสารมากเช่นกันเพราะต้องคอยตรวจสอบความทันสมัยของเส้นทางไปยัง
โหนดปลายทางต่างๆเป็นจังหวะเวลา 

โพรโทคอล DSR (Murthy & Manoj.,  2004, Maltz, Broch, Jetcheva & Johnson.,  1999) ใช้หลักการ
ท างานแบบรีแอกทีฟ ที่ใช้การบันทึกล าดับเลขโหนดต้นทางไว้ที่ที่เก็บเส้นทางหรือแคซของเร้า เตอร์ของแต่ละ
โหนด เมื่อโหนดต้นทางตรวจสอบในแคซของเร้าเตอร์ว่า ไม่มีเส้นทางไปยังโหนดปลายทาง โหนดต้นทางจะ
สร้างเลขประจ าตัวเฉพาะของการค้นหาเส้นทางเป็นแพกเก็ตค้นหาเส้นทาง  ที่ประกอบด้วยที่อยู่ของโหนดต้นทาง
และของโหนดปลายทาง แล้วส่งต่อไปยังโหนดข้างเคียง หากโหนดข้างเคียงที่ได้รับไม่ใช่โหนดปลายทางหรือไม่
มีเส้นทางที่ไปยังโหนดปลายทางในแคซของเร้าเตอร์ ก็จะเพิ่มที่อยู่ของตัวเองลงไปในแพกเก็ตค้นหาเส้นทางแล้ว
ส่งต่อ กรณีที่โหนดข้างเคียงที่ได้รับเป็นโหนดปลายทางหรือมีเส้นทางที่สามารถส่งข้อมูลไปถึงโหนดปลายทาง
ได้ โหนดนั้นจะใส่ที่อยู่ของตัวเองและ/หรือเส้นทางที่ไปยังโหนดปลายทางนั้น ส่งกลับไปยังโหนดต้นทาง
ตามล าดับเส้นทางย้อนกลับ เมื่อโหนดต้นทางได้เส้นทางก็ด าเนินการส่งข้อมูลไปตามเส้นทางที่ได้รับนั้นไปยัง
โหนดปลายทาง โดยข้อมูลเส้นทางทั้งหมดจะเก็บไว้ในแพคเก็ตข้อมูลทุกแพกเก็ตด้วย โพรโทคอลนี้ออกแบบมา
เพื่อรองรับการท างานที่มีแบนด์วิธจ ากัด และเครือข่ายที่มีการเคลื่อนที่น้อย(ค่าพอชไทมม์ากหรือขนาดเวลาที่หยุด
มาก) (Murthy & Manoj.,  2004) 

โพรโทคอล AODV (Murthy & Manoj., 2004, Perkins & Royer.,1999) ใช้หลักการท างานแบบ           
รีแอกทีฟ ที่มีการเก็บเส้นทางไว้ในตารางเส้นทางเหมือนกับ  DSDV  แต่วิธีการค้นหาเส้นทางหรือการปรับปรุง
เส้นทางจะใช้วิธีการเดียวกันกับ DSR  แต่การตรวจดูข้อมูลเส้นทางไม่ได้อ่านข้อมูลในแคซของเร้าเตอร์เหมือน
ของ DSR  แต่จะตรวจสอบจากตารางเส้นทางของโหนดข้างเคียงนั้นๆ เมื่อตารางเส้นทางนั้นมีเส้นทางไปยัง
โหนดปลายทางก็จะส่งข้อมูลเส้นทางย้อนกลับด้วยวิธีการโหนดถัดไปจนถึงโหนดต้นทาง  หลักการนี้เหมือน 
DSR และใช้เส้นทางนั้นส่งข้อมูลไปยังโหนดปลายทางต่อไป (Ahmad, Aftab, 2005) โดยเส้นทางทั้งหมดของ 
AODV จะอยู่ในตารางเส้นทางของโหนดนั้นๆที่ให้ข้อมูลเป็นโหนดถัดไป ในขณะที่เส้นทางทั้งหมดของ DSR จะ
เก็บไว้ใน    แพกเก็ต (Murthy & Manoj.,  2004) 
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พอชไทม์ (Pause Time) (Sunita Sahu.  2013) หมายถึงช่วงเวลาซ่ึงโหนดที่เคลื่อนที่อยู่ที่ต าแหน่งเดิม 
ในการทดลองมีหน่วยเป็นวินาที หรือเรียกว่า ค่าช่วงเวลาการหยุดของโหนด ในทางปฏิบัติเกิดจากสาเหตุที่เป็นไป
ตามรูปแบบการเคลื่อนที่หรือ Mobility Pattern ตัวอย่างของการเกิดขึ้นของค่าช่วงเวลาการหยุดของโหนดหรือ 
pause time (Fujimoto Richard, Perumalla Kalyan & Riley George.  2007) เช่น การเคลื่อนที่ของทหารในสนาม
รบที่ต้องหยุดเป็นจังหวะๆ (ทหาร 1 คนหรือรถถัง 1 คันคือ 1 โหนด) หรือการเดินของนักศึกษาภายในสถาบัน 
(เครื่องมือส่ือสารของนักศึกษาแต่ละคนคือ 1 โหนด) หรือการเข้าถึงจุดช่วยเหลือของชุดกู้ภัยในพื้นที่ๆเกิดภัยพิบัติ
ธรรมชาติ เป็นต้น 

รูปแบบการเคลื่อนที่แบบสุ่ม(random way point mobility model) (Djenouri, Derhab & Badache,  
2006) เป็นรูปแบบการเคลื่อนที่ที่ใกล้เคียงการเคลื่อนที่ตามธรรมชาติมากที่สุด ซ่ึงเป็นการเคลื่อนที่ที่สุ่มเลือก
ปลายทางภายในพื้นที่ที่ก าหนดและเคลื่อนที่ไปถึงปลายทางที่สุ่มนั้น 

คุณสมบัติของการเคลื่อนที่ (Mobility) (Djamel Djenouri, Abdelouahid Derhub & Nadjib Badache.  
2006.) เป็นคุณสมบัติที่เกิดจากขนาดความเร็วของโหนด หรือขนาดพอชไทม์เมื่อใช้รูปแบบการเคลื่อนที่แบบสุ่ม 
องค์ประกอบของคุณสมบัติของการเคลื่อนที่เรียกว่า Mobility Factor (mob) ที่มีความสัมพันธ์กับทั้งความเร็วของ
โหนด และรูปแบบการเคลื่อนที่ (ทิศทาง) 

โปรแกรมเน็ตเวอร์คซิมูเลเตอร์ทู (Issariyakul & Hossain,  2012) เป็นโปรแกรมที่อนุญาตให้ใช้ได้
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นเครื่องมือที่ใช้จ าลองการท างานของเครือข่าย เป็นโปรแกรมที่ประกอบด้วยภาษาซีพลัสพ
ลัส(C++)และภาษาโอทีซีเอล(OTcl: Object-oriented Tool Command Language) โดยมีการแบ่งการท างานของ
ภาษาซีพลัสพลัสเป็น ส่วนที่ก าหนดการท างานเบื้องหลัง(ภายในโปรแกรมซ่ึงผู้ใช้ทั่วไปไม่ต้องเกี่ยวข้อง) ขณะที่
ภาษาโอทีซีเอลเป็นส่วนที่ก าหนดการท างานที่ผู้ใช้งานทั่วไปใช้ก าหนดความต้องการและข้อก าหนดหรือข้อจ ากัด
ต่างๆเพื่อจ าลองการท างาน ด้วยการเขียนแบบบรรยายหรือในรูปสคริปท์ โดยทั้งสองส่วนนี้จะเช่ือมโยงการ
ท างานด้วยภาษาทีซีเอลซีแอล(TclCL: Tool Command Language with classes) ซ่ึงผู้ใช้ทั่วไปไม่ได้เกี่ยวข้อง
เช่นกัน 

สาเหตุที่ใช้ NS-2 (Issariyakul & Hossain,  2012) เพราะเป็น open-source software, อนุญาตให้ใช้โดย
ไม่มีค่าใช้จ่าย แม้มีข้อจ ากัดเรื่องขนาดของเครือข่ายที่ขยายได้น้อยแต่ยังเพียงพอที่จะทดลอง(Hussain & Saeed, 
2013) นอกจากนี้ยังมีโปรแกรม GloMoSim เป็นโปรแกรมให้ใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับ NS-2 แต่ข้อจ ากัด
เรื่องขนาดของเครือข่ายสามารถขยายได้มาก   โปรแกรมนี้ได้รับการพัฒนาที่ University of California, Los 
Angelis (UCLA)   อีกหนึ่งโปรแกรมคือ QualNet เป็นโปรแกรมซ่ึงได้รับการพัฒนาที่ University of California, 
Los Angelis เช่นเดียวกับโปรแกรม GloMoSim แต่เป็นรุ่นจะต้องซ้ือ   และโปรแกรม Opnet ที่ต้องซ้ือเช่นกัน มี
เครื่องมือให้ใช้มากรวมทั้ง parallel processing   ขณะนี้มีโปรแกรม NS-3 เช่นรุ่น NS-3.18 (30 กย.2556) ได้รับ
การพัฒนาแนวทางเดียวกับ NS-2 โดยที่สคริปต์จากโปรแกรม NS-2 จะไม่สามารถใช้งานร่วมกับ NS-3 ได้ แต่
ยังคงเขียนด้วยภาษา C++ เหมือนเดิม   แนวคิดหลักของการพัฒนา NS-3(Sebastian,  2013) คือการที่สามารถ
จ าลองการท างานพร้อมกัน 2 ระบบ(Parallel computation of network simulations) 

ล าดับการจ าลองการท างานของแต่ละการทดลอง(Issariyakul & Hossain,  2012) ด้วยเครื่องมือที่มีใน 
NS-2 เริ่มด้วยการสร้างพฤติกรรมการเคลื่อนที่โดยใช้ Mobility generation utility “setdest”   ต่อไปสร้าง
พฤติกรรมการส่ือสารข้อมูลโดยใช้ Traffic generation utility “cbrgen.tcl” สุดท้ายของการเตรียมการจะเป็นการ
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ก าหนดตัวแปรต่างๆเป็น tcl script ส าหรับโพรโทคอลแต่ละแบบ   โดยล าดับการท างานทุกขั้นตอนก าหนดไว้ใน
รูปแบบของ Command line interface (CLI) ของ shell script ที่ท างานบนระบบปฏิบัติการลินุกส์ (Linux) โดย
เครื่องมือที่ใช้ในการค านวณค่าต่างๆจากผลการทดลองคือ โปรแกรมเพอร์ล (Perl) 

ค่าเฉลี่ยอัตราการรับต่อการส่งข้อมูลหรือพีดีอาร์(average packet delivery ratio : pdr) (Murthy & 
Manoj.,  2004) เป็นขนาดของอัตราปริมาณรวมของข้อมูลที่รับต่อปริมาณรวมของข้อมูลที่ส่งไปถึงแต่ละโหนด
ปลายทางที่ก าหนด ที่ชั้นส่ือสาร 

ค่าเฉลี่ยขนาดข้อมูลที่ใช้ค้นหาเส้นทางหรืออาร์ทีดี(route discovery or route overhead : rtd) เป็น
ขนาดของปริมาณข้อมูลที่ส่งทั้งหมดที่ใช้ในการค้นหาเส้นทางของแบบรีแอคทีฟ ที่ชั้นเครือข่าย(routing layer) 

ช่วงเวลาสร้างการเช่ือมต่อ (The connection setup delay)( Tony Eyers & Henning Schulzrinne.  
2000.) เป็นช่วงเวลาที่นับเริ่มตั้งแต่การส่งสัญญาณการติดต่อเพื่อการเชื่อมต่อจนกระทั่งการเชื่อมต่อส าเร็จ  

การตั้งสมมติฐานด้วยการไม่จ ากัดขนาดแบนด์วิธ เนื่องด้วยต้องการทดลองว่า โพรโทคอล DSDV ที่
เป็น Pro-active ที่มีความต้องการที่จะ update routing table เป็นจังหวะเวลาซ่ึงต้องการแบนด์วิธที่ปริมาณมาก 
มากกว่าโพรโทคอลอื่นที่เป็น Re-active เช่น AODV และ DSR เป็นต้น    ในทางปฏิบัติไม่มีเครือข่ายใดจะมี
แบนด์วิธที่ไม่จ ากัดได้ การเกิดขึ้นของขนาดแบนด์วิธจะเป็นไปตามทฤษฎีของ Shannon (Andrew Tanenbaum & 
David Wetherall.  2010.) ซ่ึงได้แสดงขนาดของ maximum data rate (bits/sec) ของการส่ือสารที่มีการรบกวนท า
ให้ได้สัดส่วนของสัญญาณเป็น Signal-to-noise ratioหรือ S/N (ไม่มีหน่วย และไม่ใช่มีหน่วยเป็น dB)โดยที่มี
ขนาดของแบนด์วิธเป็น B เฮอร์ช และเขียนเป็นสูตรได้ดังนี้ 

Maximum number of bit/sec = B log2(1 + S/N) 
ในการทดลองแม้นจะไม่ได้ก าหนดขนาดของแบนด์วิธไว้ที่ค่าใดค่าหนึ่ง ในการจ าลองการท างานของโปรแกรม
เน็ตเวอร์คซิมูเลเตอร์ทู ก็จะมีขนาดของแบนด์วิธที่เกิดขึ้นจากการทดลองครั้งหนึ่งๆด้วยขนาดที่ไม่คงที่ 

ผลการศึกษางานวิจัยในอดีต (Asma Tuteja, Rajneesh Gujral & Sunil Thalia.  2010.) ที่ตัวช้ีวัด
ค่าเฉลี่ยอัตราการรับต่อการส่งข้อมูลหรือพีดีอาร์ ใช้ตัวแปรควบคุม Mobility เท่ากับ 2000, 1000 และ500 ได้ล าดับ
ของค่าเฉลี่ยพีดีอาร์จากมากไปหาน้อยดังนี้ AODV,DSR และ DSDV 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาการท างานของโพรโทคอล DSDV, DSR, และ AODV ของเครือข่ายแอดฮอก โดยการ

เปลี่ยนขนาดของพอชไทม์ ซ่ึงไม่มีการจ ากัดขนาดของแบนด์วิธของการส่ือสาร ว่ามีผลต่อการท างานของโพรโท
คอลแต่ละแบบอย่างไร  

 

วิธีการด าเนินวิจัย 
การวิจัยนี้ใช้วิธีทดลองด้วยโปรแกรมจ าลองการท างานแล้ววิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ   การจ าลอง

การท างานเลือกค่าตัวแปรต้นที่เป็นตัวแปรควบคุมเป็นค่าพอซไทม์ 5, 20, 40 วินาที ค่าตัวแปรต้นที่เป็นตัวแปร
คงที่เป็นค่าจ านวนโหนด 140 จ านวนคู่การส่ือสารสูงสุด 20% ค่าอัตราการส่งข้อมูลเป็น 66.67 แพคเก็ตต่อวินาที 
และเลือกการส่งข้อมูลขนาดคงที่(constant bit rate: CBR) ผ่านรูปแบบการส่งข้อมูลแบบยูดีพี(User Datagram 
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Protocol: UDP) ขนาดของข้อมูล 512ไบท์ต่อแพกเก็ต ในพื้นที่ทดลองขนาด 1,000 เมตร คูณ 1,000 เมตร ด้วย
ความเร็วคงที่ 20 เมตรต่อวินาที แต่ละค่าตัวแปรควบคุมด าเนินการทดลอง 5 ครั้ง ในกรอบเวลาที่ทดลองแต่ละครั้ง
นาน 200 วินาที ค่าตัวแปรต้นที่เป็นตัวแปรอิสระเป็นการเคลื่อนที่ในทิศทางแบบสุ่ม การส่งข้อมูลให้สุ่มเวลาเริ่ม
และต าแหน่งโหนดทั้งที่จะส่งและรับ และไม่จ ากัดขนาดแบนด์วิธ ตัวแปรตามเป็นการน าผลการทดลองมา
ค านวณหาค่าเฉลี่ยโดยการเลือกค่าเฉลี่ยจะเลือกจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ต่ าที่สุดของการทดลอง 5 ครั้ง ได้เป็น
ค่าเฉลี่ยของ พีดอีาร์ และอาร์ทีดี 

 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยด้วยวิธีทดลองที่จะน ามาอภิปรายผลโดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ  พีดีอาร์ และอาร์ทีดี    

ในบทความนี้น าเสนอผลการทดลองที่ได้จากการเปลี่ยนช่วงเวลาการหยุดภายหลังจากการสุ่มการเคลื่อนที่หรือค่า
พอชไทม์ โดยควบคุมค่าตัวแปรของจ านวนโหนดเท่ากับ 140 โหนด ขนาดของจ านวนคู่ของการเช่ือมต่อสูงสุด
เป็นขนาด 20% อัตราการส่งข้อมูลไว้ที่ 66.67 แพกเก็ตต่อวินาที ดังรายละเอียดที่แสดงในตาราง 1 

 
ตาราง 1 ขนาดของตัวแปรทีใ่ช้ในการทดลอง 
ช่ือการทดลอง 

[ncrp-i] 
จ านวนโหนด 

[n] 
(โหนด) 

การเชื่อมต่อ 
[c] 
(%) 

อัตราการส่งข้อมูล 
[r] 

(แพ็กเก็ต/วินาที) 

พอชไทม ์
[p] 

(วินาท)ี 

ตัวช้ีวัด: ค่าเฉลี่ยของ 
[i] 
 

513p-pdr 140 20 66.67 5, 20, 40 พีดีอาร์ 
(packet delivery ratio) 

513p-rtd 140 20 66.67 อาร์ทีด ี
(Route discovery) 
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ภาพประกอบ 1 ผลการทดลองแสดงค่าเฉลี่ยอัตราการรับต่อการส่งข้อมูล(พีดีอาร)์ 

 

 
ภาพประกอบ 2 ผลการทดลองแสดงค่าเฉลี่ยปริมาณการส่งข้อมูลเพื่อหาเส้นทาง(อารท์ีด)ี 
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จากผลการทดลองของ 513p-pdr ตามภาพประกอบที่ 1 จะเห็นได้ว่า ที่ขนาดค่าพอชไทม์ 5, 20 วินาที
ที่ทดลองให้ผลการท างานของโพรโทคอลเป็นล าดับจากขนาดของค่าพีดีอาร์สูงไปยังค่าพีดีอาร์ต่ าคือ โพรโทคอล 
AODV DSDV DSR และที่ขนาดค่าพอชไทม์ 40 วินาทีโพรโทคอล DSR ให้ผลการท างานที่ดีที่สุดโดยมี AODV 
DSDV ลดลงมาที่ขนาดเท่าๆกัน จากผลการทดลองจึงบอกได้ว่า โพรโทคอล AODV ให้ประสิทธิภาพมากที่สุด
จากผลการทดลองของอัตราการรับต่อการส่งข้อมูลในกรอบเวลาที่ควบคุมมากที่สุดที่ค่าพอชไทม์ต่ า(p=5, 20)ที่
โหนดมีการเคลื่อนที่มาก และโพรโทคอล DSR ให้ประสิทธิภาพมากที่สุดที่ค่าพอชไทม์สูง(p=40)ที่โหนดมีการ
เคลื่อนที่น้อย 

จากผลการทดลองของ 513p-rtd ตามภาพประกอบที่ 2 น ามาศึกษาเพิ่มเติมโดยใช้ตัวช้ีวัดปริมาณ
ข้อมูลที่ใช้ส่งเพื่อค้นหาเส้นทางไปยังปลายทางหนึ่งๆของโพรโทคอลรีแอกทีฟ จะเห็นได้ว่า การทดลองที่ค่าพอช
ไทม ์5,20 วินาทีให้ผลการทดลองว่า โพรโทคอล DSR ต้องส่งข้อมูลจากต้นทางไปเพื่อหาเส้นทางหนึ่งๆมากกว่า
การท างานของโพรโทคอล AODV แต่เมื่อการทดลองที่ค่าพอชไทม์มีค่า 40 วินาทีให้ผลการทดลองว่า ปริมาณ
ข้อมูลที่ใช้เพื่อการค้นหาเส้นทางของทั้ง 2 โพรโทคอลมีขนาดที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้นเมื่อพิจารณาการท างานของ 
DSR จะพบว่า จะให้ผลการทดลองที่ดีที่ค่าพอชไทมสู์งหรือที่มีการเคลื่อนที่ต่ า 

 

อภิปรายผล 
เมื่อพิจารณาอัตราของปริมาณข้อมูลที่รับต่อปริมาณข้อมูลที่ส่ง จะเห็นว่า AODV ให้ผลการท างาน

มากที่สุดที่ค่าพอชไทม์ต่ าหรือเครือข่ายที่มีการเคลื่อนที่มาก สาเหตุที่ AODV ให้ผลการท างานดีที่สุด เป็นเพราะ 
AODV มีการท างานที่ใช้ตารางเส้นทางเหมือน DSDV แต่ไม่ต้อง update เป็นจังหวะเวลาเพราะเป็นการท างาน
แบบรีแอกทีฟ ท าให้อัตราดังกล่าวมีค่าสูงกว่า DSDV   และ DSR ให้ผลการท างานที่น้อยที่สุดเนื่องจาก การบันทึก
เส้นทางของ DSR เป็นการบันทึกข้อมูลโหนดกลางทางทุกโหนดลงในข้อมูลเส้นทาง ที่ใช้ประกาศสอบถาม
เส้นทางเพื่อไปยังโหนดปลายทาง ดังนั้นกรณีที่เครือข่ายมีการเคลื่อนที่มากจะต้องมีการค้นหาเส้นทางใหม่จ านวน
มากครั้งขึ้น หรืออาจเรียกว่า อายุของเส้นทางที่ได้มานั้นอายุส้ัน ก็จะท าให้ประสิทธิภาพตกลง สาเหตุที่การค้นหา
เส้นทางใหม่จ านวนมากครั้งขึ้นท าให้ผลการท างานของ DSR ตกลงคือ การได้เส้นทางครั้งหนึ่งๆของ DSR นั้น 
เริ่มที่แต่ละคู่โหนดมีวิธีสร้างการเช่ือมต่อซ่ึงใช้ระยะเวลาเริ่มสร้างการเช่ือมต่อ(Connection setup delay) (Tony 
Eyers & Henning Schulzrinne.  2000 & Murthy & Manoj.,  2004) ที่มากกว่าการ update ตารางเส้นทางของ 
AODV และ DSDV ซ่ึงหมายความว่า ประสิทธิภาพการท างานของ DSR จะตกลงอย่างรวดเร็ว เมื่อแต่ละโหนดใน
เครือข่ายมีการเคลื่อนที่มากขึ้นหรือที่ค่าพอซไทม์น้อย (Murthy & Manoj.,  2004) ในทางตรงข้ามเมื่อเครือข่ายมี
การเคลื่อนที่น้อยหรือที่ค่าพอชไทม์มากจะท าให้เส้นทางที่ DSR ได้มามีอายุยาวขึ้น จึงเห็นได้ว่า DSR ให้ผลการ
ท างานที่ดีที่สุด ค าอธิบายผลการท างานของตัวช้ีวัดอาร์ทีดีของ AODV และ DSR เป็นไปในท านองเดียวกันกับที่
ได้อธิบายแล้วข้างต้น คือผลการท างานของ DSR มีประสิทธิภาพเท่าๆกันกับของ AODV เมื่อเครือข่ายมีการ
เคลื่อนที่น้อยหรือที่ค่าพอชไทม์มาก 

เมื่อน าผลการทดลองที่ได้รับเปรียบเทียบกับผลการทดลองของงานวิจัยในอดีต(Asma Tuteja, 
Rajneesh Gujral & Sunil Thalia.  2010.) จะเห็นได้ว่า ได้ผลการทดลองไม่ตรงกัน ผลการทดลองของงานวิจัยนี้
กรณีที่ค่า Mobility สูง DSDV ได้ผลการท างานที่สูงกว่า DSR เกิดขึ้นเนื่องจากความพร้อมของ DSDV ที่สามารถ 
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update routing table ด้วยการทดลองที่ไม่จ ากัดขนาดของแบนด์วิธ แต่กรณีที่ค่า Mobility ต่ า DSDV ได้ผลการ
ท างานที่ต่ ากว่า DSR เกิดขึ้นเนื่องจากเส้นทางของ DSR ที่ค้นหาได้มีอายุยาวขึ้นไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหา
เส้นทางใหม่ ท าให้ผลการทดลองของ DSR ดีกว่าทั้ง DSDV และ AODV ผลจากงานวิจัยนี้เป็นการยืนยันได้ว่า 
โพรโทคอล DSR จะให้ผลการทดลองที่ดีที่สุด เมื่อเครือข่ายที่มีการเคลื่อนที่น้อย โดยไม่จ ากัดแบนด์วิธ ด้วย
ตัวช้ีวัดค่าเฉลี่ยพีดีอาร์ 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาสมบัติทางแม่เหล็กของแกนขดลวดโดยเน้นการจัดการทดลองที่มีต้นทุนต่ าและ
จัดหาอุปกรณ์ได้ง่าย ด้วยวงจรบีบอัดพัลส์เดี่ยวศักย์สูงตั้งแต่ 100V-3800V ซ่ึงป้อนพัลส์เดี่ยวเข้าสู่ขดลวด L ใน
วงจรอนุกรม CLR ที่มีถังประจุ C 10F 4.5kV เป็นตัวป้อนกลับสัญญาณ และมีตัวต้านทาน R 1 โอห์ม ต่อไว้เพื่อ
ตรวจวัดกระแส I(t) จากความต่างศักย์ที่คร่อมตัวต้านทาน  แรงเคลื่อนเหนี่ยวน าของขดลวด V(t) บันทึกจาก
ขดลวดทุติยภูมิหนึ่งรอบของขดลวดเหนี่ยวน า L ผ่านเข้าช่องสัญญาณของดิจิตอลออสซิลโลสโคป เนื่องจาก
สนามแม่เหล็ก H(t) ค านวณได้จากกระแส และการหาปริพันธ์เชิงเลขความต่างศักย์ V(t) เชิงเวลาในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ได้ผลลัพธ์เป็นสนามแม่เหล็กเหนี่ยวน า B(t) จึงแสดงฮีสเทอรีซีสลูปได้ โดยมี H(t) อยู่ในแนวนอน 
B(t) ในแนวตั้งของกราฟ และท าการประเมินค่า Bmax และ r จากฮีสเทอรีซีสลูปนี้ ผลการทดลองแสดงความ
เป็นไปได้ในการใช้ชุดทดลองนี้กับการศึกษาวัสดุแม่เหล็ก ผลการแสดงวงรอบถูกต้องดี ผลการประเมินค่า  Bmax 
และ r ใกล้เคียงกันกับค่าที่อ่านได้จากรหัสสีของแกน นอกจากนี้ยังพบว่าพื้นที่ภายในวงรอบฮีสเทอรีซีสเพิ่มขึ้น
ตามความต่างศักย์ที่ป้อนเข้าขดลวดเมื่อเข้าใกล้ภาวะอิ่มตัวของแกนขดลวดสอดคล้องกันกับทฤษฎี 
 
ค าส าคัญ: พัลส์เดี่ยว, ฮีสเทอรีซีสลูป, สมบัติเชิงแม่เหล็กของแกนขดลวด  
 

ABSTRACT 
 The magnetic properties of core materials for an induction coil were studied with a low cost and 
simple test stand. A high voltage compression pulse circuit, with output variable between 100V and 3800V, 
launched only a single pulse into an induction coil L connected in a CLR series circuit with a 10F 4.5kV 
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capacitor for signal reversing and 1 ohm resistor for current measurement. The current I(t)  through the coil is 
calculated from the voltage across the 1 ohm resistive load and the loop voltage V(t) is picked up into a digital 
oscilloscope via a single wire loop. H(t) was computed from the current I(t), while voltage-time integration over 
the time pulse by computer program gives B(t). The hysteresis loop, with H(t) on the horizontal axis and B(t) on 
the vertical axis, was plotted and Bmax and r of the core materials determined from this loop. Results show that 
this can be used in magnetic materials studies as it gives a good hysteresis loop, and Bmax and r are close to 
accepted values. In addition, the area of the loop increases with an increase in the voltage pulse near saturation 
of the core, agreeing with theory. 
 
KEYWORDS: single pulse compression, hysteresis loop, magnetic core properties  
 

1. บทน า  
การทดสอบสมบัติทางแม่เหล็กของแกนขดลวดมีความส าคัญยิ่งในด้านวัสดุเทคโนโลยี เพาะในปัจจุบัน 

ได้มีการพัฒนาแกนขดลวดให้อิ่มตัวที่ความต่างศักย์สูงๆ และตอบสนองความถี่สูงๆ ได้ถึงระดับ 100-500 MHz  
หรือมากกว่า เช่นวัสดุพวก nanocrystalline เป็นต้น การทดสอบสมบัติจึงพัฒนามากขึ้นด้วย(Burdt Russell, Curry 
Randy D., 2007) และพบข้อจ ากัดมากขึ้น  โดเฉพาะอย่างยิ่งกรณีการทดสอบด้วยพัลส์ความถี่สูง ซ่ึงจ าเป็นต้องมี
อุปกรณ์หรือวงจรปริพันธ์สัญญาณที่มีประสิทธิภาพสูงในการบันทึกผล  แต่เดิมวงจรบีบอัดพัลส์นิยมใช้เป็น
สวิตซ์แม่เหล็กซ่ึงจะต้องมีการสร้างวงจรรีเซ็ตสัญญาณเมื่ออยู่ในภาวะอิ่มตัว แต่ปัจจุบันวงจรบีบอัดพัลส์ถูก
น ามาใช้กับการทดสอบแกนที่ตอบสนองความถี่สูงด้วยพัลส์ศักย์สูงมากๆได้(Burdt Russell, Curry Randy D., and 
McDonald Kenneth F., 2006) ซ่ึงเป็นการบีบพัลส์ให้แคบลงได้ถึงระดับนาโนวินาที ด้วยความต่างศักย์ที่ป้อน
ขดลวดสูงหลายกิโลโวลต์ แตอุ่ปกรณ์บันทึกผลในแบบพัลส์บีบอัดต่อเนื่องนี้ยังจ าเป็นต้องมีประสิทธิภาพสูงและ
ตอบสนองความถี่สูงด้วยเช่นกัน(Branko Koprivica, Alenka Milovanovic b., Milic Djekic, 2009) ชุดทดลองแบบ
นี้จึงมีข้อจ ากัดในเรื่องราคา และประสิทธิภาพ ดังนั้นพัลส์เดี่ยวศักย์สูงจึงเป็นจุดสนใจที่จะน ามาศึกษาสมบัติแกน
ขดลวดเหนี่ยวน า แต่มีอุปสรรค์ส าคัญประการหนึ่งคือการบันทึกพัลส์เดี่ยวและการสร้างวงรอบฮีสเทอรีซีส  
เพราะต้องใช้ออสซิลโลสโคปที่มีประสิทธิภาพสูงและต้องสามารถตั้งบันทึกและประมวลผลผลพัลส์เดียวได้ด้วย
โปรแกรมจากเครื่องมือบันทึกผล(McDonald Kenneth, Randy Curry and O’Connell Robert, 2003)  
 ในงานวิจัยนี้จึงได้ทดลองออกแบบโปรแกรมการหาปริพันธ์เชิงเลขบน Microsoft office excel และจาวา 
เพื่อใช้ประมวลผลพัลส์เดียวจากการบันทึกแรงเคลื่อนเหนี่ยวน าและกระแสจาการทดสอบ ด้วยวงจรที่สร้างขึ้น
จากวงจร LCR แบบบีบอัดพัลส์ ซ่ึงใช้ดิจิตอลออสซิลโลสโคปเป็นอุปกรณ์บันทึกสัญญาณ จึงนับได้ว่าเป็นชุด
ศึกษาสมบัติของแกนขดลวดที่มีต้นทุนต่ า โดยวงจรไม่ยุ่งยากซับซ้อน และสามารถปรับความต่างศักย์ที่ป้อน
ขดลวดได้ตั้งแต่ 200V ถึง 4500V ท าการทดสอบแกนขดลวด 3 ชนิด ได้ผลการทดสอบที่สอดคล้องกับทฤษฎี 
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2. กรอบแนวคิดการวิจัยและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
แกนขดลวดแบบทอรอยด์มีหลายแบบหลายชนิดต่างกันไปตามประโยชน์ใช้งาน ซ่ึงสมบัติของวัสดุที่ท า

ก็ต่างกันด้วย บางชนิดใช้ในย่านความถี่กว้าง บางชนิดใช้งานได้ย่านความถี่แคบๆ บางชนิดให้ฟลักซ์แม่เหล็กสูง
มาก บางชนิดให้ฟลักสซ์ต่ า เป็นต้น แกนขดลวดมักมีค่า permeability(µ) ที่แตกต่างกันตามหน้าที่การใช้งาน แกน
ขดลวดบางชนิดนิยมใช้งานในวงจรความถี่สูง  ก าลังสูง เช่นแกนชนิดผงอัด ซ่ึงแบ่งออกเป็นแกนชนิด 
Molypermalloy Powder (MPP) ท าจากผงของอัลลอยด์ของนิเกิล เหล็ก และโมลิบดีนัม แกนชนิด High Flux ท า
จากผงอัลลอยด์ของนิเกิลและเหล็กในสัดส่วนเท่ากัน โดยมีช่องโพรงอากาศกระจายตัวทั่วแกน  ส่วนชนิด Kool 
Mµ ท าจากผง ferrous alloy มีช่องโพรงอากาศกระจายตัวทั่วแกน การสูญเสียฟลักซ์ต่ า  แกนทอรอยด์มีรหัสสีหรือ
ตัวเลขแสดงไว้ ซ่ึงอาจน าตัวเลขรหัสนี้ไปเปิดตารางตรวจสอบสมบัติต่างๆ เช่นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 
และภายนอกของแกน พ้ืนที่หน้าตัด ความหนา และ magnetic path length  

 
 
 
 
 

                                                                                             (ข) 
 
 

 
 

   (ก)                                 (ค) 
ภาพประกอบที่  1 (ก) แสดงวงจรบีบอดัพัลส์แม่เหลก็แบบขัน้เดียวที่ใช้ทดสอบสมบตัิของแกนขดลวด  ภาพ(ข)

กราฟแสดงพัลส์กระแสและความต่างศักย์ ส่วนภาพ(ค) แสดงกราฟความสัมพันธ์ B-H ของ
ลวดเหนี่ยวน า 

  
 การศึกษาสมบัติของแกนขดลวดด้วยวงจรบีบอัดพัลส์โดย Choi Jaegu และคณะใช้การจ าลองวงจรและ
แปลงผลการทดลองเป็นวงรอบฮีสเทอรีซีสลูปจากโปรแกรม Electromagnetic Transient Program (EMTP) ซ่ึง
ได้ผลการทดลองจากเครื่องมือมาตรฐานสอดคล้องกันกับการจ าลองผล (Choi Jaegu and et al, 2007) ส่วน Zhang 
D.D. และคณะไดศ้ึกษาสมบัติของแกนขดลวดเหนี่ยวน าโดยการจ าลองแบบวงจรจากโปรแกรม Pspice ตามวงจร
คล้ายๆ กันกับวงจรในภาพประกอบที่ 1(ก) (Zhang D.D. and et al, 2009) โดยทั้งสองการศึกษานี้มีการจัดอุปกรณ์
ทดลองตามผลการออกแบบวงจร ซ่ึงไดรู้ปพัลส์และวงรอบฮีสเทอรีซีสคล้ายภาพประกอบที่ 1(ข) และ(ค)    

ในงานวิจัยนี้ได้ใช้หลักการนี้ออกแบบวงจรบีบอัดพัลส์เช่นกัน แต่ใช้อุปกรณ์ทดลองที่เป็นค่าใกล้เคียง
การออกแบบ และยอมให้เกิดการสูญเสียก าลังเกิดขึ้นได้ เมื่อขดลวดมีฟลักซ์อิ่มตัวและเกิดค่า Bmax  กระแสสูงขึ้น
แต่พัลส์ถูกบีบอัดให้แคบลง โดยออกแบบการบีบอัดแบบขนานจาก Vc2max= nVc1max และ         และเลือก 

B 

H 

Bs 

-Bs 

- 

S1 

+ 

Lu 

Ls 

C1 

C2 

C3 

I1 
I2 

1:4 

VL 

R1 

I2 

t 

Vt It 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2556 วันที ่24 ธันวาคม 2556 

1512 

C2=C3 ซ่ึงจะได้            
  

   
 โดยที่ Lp เป็นค่าความเหนี่ยวน าของขดลวดปฐมภูมิซ่ึงมักมีค่าสูงท าให้

พัลส์กว้าง จึงต้องใช้ภาวะอิ่มตัวของหม้อแปลงด้วยเพื่อบีบอัดพัลส์จากระดับมิลลิวินาทีไปเป็นไมโครวินาทีก่อน
เข้าสู่วงจร LCR ซ่ึงจะมีการบีบอัดพัลส์จนถึงระดับ 10-50 ไมโครวินาที การเลือกใช้ภาวะอิ่มตัวของหม้อแปลง
นอกจากจะได้พัลส์แคบลงหนึ่งช่วงแล้ว ยังจะได้พลังงานสูงๆ ป้อนให้ขดลวดจนถึงภาวะอิ่มตัว  

การทดสอบขดลวดในงานวิจัยนี้ท าการทดลองตรวจวัดค่ากระแสและความต่างศักย์ของขดลวดเพียง
พัลส์เดียว โดยใช้วงจรบีบอัดพัลส์ดังภาพประกอบที่ 2(ก)  การทดลองเริ่มจากการอัดประจุที่ C1 ให้มีความต่าง 
ศักย์ระหว่าง 50 V- 1000V เมื่อเปิดสวิตซ์ S1 ให้กระแสไหลผ่านขดลวดปฐมภูมิของหม้อแปลงจนถึงภาวะอิ่มตัว 
เพื่อเพิ่มศักย์ไฟฟ้าและบีบพัลส์ให้แคบลงแต่มีศักย์ที่ทุติยภูมิสูงได้ 200-4000V และอัดประจุเข้า C2 โดยที่กระแส
ยังผ่านไปวงจร C3LR ได้น้อยมากจนกระทั่ง  C2 ถูกอัดเต็มด้วยช่วงเวลาประมาณ 100-300 ไมโครวินาที ซ่ึงเป็น
ช่วงเวลาที่พอดีกับขดลวด L จะเกิดการอิ่มตัว(ถูกออกแบบไว้ตามทฤษฏี) กระแสจึงผ่านไปเข้าสู่วงจร C3LR ได้
มากและรวดเร็ว โดยมกีระแส  IL ผ่านได้มากสุดในช่วงเวลาส้ันๆ ประมาณ 10-50 ไมโครวินาที  C3 จึงถูกอัดประจุ
จนเต็ม ก่อนที่จะคายประจุกลับไปยัง C2 ด้วยกระแสที่มีทิศตรงข้ามกับ IL  จึงได้พัลส์บีบอัดที่ผ่านขดลวด L ครบ

หนึ่งรอบพอดี วิธีการค านวณความเข้มฟลักซ์แม่เหล็ก B(t) พิจารณาจากสมการ (Choi Jaegu, 2010)    
     

   
 

เมื่อ Ns เปน็จ านวนรอบของขดลวดทุติยภูมิของขดลวดทดสอบซึ่งเท่ากับหนึ่งรอบ พันไว้เพื่อเป็นหวัวัดความต่าง
ศักย์   S เป็นพื้นทีห่น้าตดัของแกนที่ใช้พันขดลวด   VL เป็นความต่างศักย์ที่วัดไดจ้ากขดลวดทุติยภูมิ Ns ซ่ึงเป็น
ความต่างศักย์ของขดลวดที่เวลา t ใดๆ เมื่อการประมาณผลตามเทคนิควิธีหาปริพันธ์เชิงเลขดังสมการ 
                      

 
   

  

  
  (1) 

ข้อมูลของแรงเคลื่อนเหนี่ยวน า v(t) จากการตรวจบันทึกผลหนึ่งพัลส์มีข้อมูลทั้งหมด 4000 ค่า ส่วน ti 
ค านวณจาก Time/Div ของออสซิลโลสโคป ซ่ึงมีทั้งหมด 10 ช่องเต็มจอภาพ 
 กระแสที่วัดได้จะน าไปค านวณหาค่าสนามแม่เหล็ก H เปน็ไปตามสมการ (Choi Jaegu, 2010) 
     

    

  
 

     

    
            (2) 

เมื่อ NL คือจ านวนรอบของขดลวดทดสอบ  VRt เป็นความต่างศักยท์ี่วัดระหว่างขั้วตัวต้านทาน R1 = 1 โอห์ม 
    คือความยาวขดลวดที่พันรอบแกน  พลังงานที่สูญเสียที่แกนขดลวดขึ้นกับชนดิของแกนและช่วงการใช้งาน คือ
ยิ่งเข้าใกลจุ้ดอิ่มตัวพลังงานจะยิ่งสูเสียที่แกนมากขึ้น การค านวณหาค่าการสูญเสียพลังงานที่แกนใชส้มการ    
             ซ่ึงเท่ากับพื้นทีท่ี่ล้อมรอบโดยวงรอบ B-H  
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(ก)                                                                              (ข) 
ภาพประกอบที่  2   (ก) แสดงวงจรบีบอดัพัลส์แม่เหลก็แบบขัน้เดียวที่ใช้ทดสอบสมบตัิของขดลวดแบบแกน

อิ่มตัว (ข) แสดงวงจรพัลส์กระแสต่ าที่ใช้เปิดเกตของ SCR เป็นสวิตซ์ S1 

 

3. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อสร้างชุดทดสอบสมบตัิทางแม่เหล็กของแกนขดลวดเหนี่ยวน าโดยเน้นต้นทุนต่ า โดยใช้ประโยชน์

จากความสามารถในการบันทึกผลของดจิิตอลออสซิลโลสโคปร่วมกับการโปรแกรมประมวลผลเชิงเลข 
2 เพื่อสร้างต้นแบบโปรแกรมการหาปริพันธ์เชิงเลขส าหรับค านวณสนามแม่เหล็กเหนี่ยวน า B(t) ใน

ขดลวดทดสอบและค านวณหา H(t) เพื่อสร้างฮีสเทอรีซีสลูปข้อมลู V(t) และ I(t) ที่ตรวจวัดไดใ้นหนึ่งพัลส์ โดย
สร้างโปรแกรมจากจาวา และจากไมโครซอฟเอ็กเซลเปรียบเทียบกนั 

3. เพื่อตรวจสอบแนวโน้มความต่างศักย์อิ่มของขดลวด 
4. เพื่อศึกษาสมบัตขิองแกนขดลวดเหนี่ยวน าจากฮีสเทอรีซีสลูปที่สรา้งขึ้นนี ้

 

4. วิธีการด าเนินวิจัย   
การทดสอบขดลวดในงานวิจัยนี้ใช้การอัดประจุ C1 เพิ่มขึ้นครั้งละ 50V จนถึง 1000V ทุกครั้งได้ท าการ

บันทึกพัลส์กระแสและความต่างศักย์ในวงจรบีบอัดพัลส์แม่เหล็กดังภาพประกอบที่ 2(ก) อันประกอบด้วยวงจร
ต่างๆ เริ่มจากแหล่งจ่ายประจุ C1 จากตัวเก็บประจุ 450V 470F ส่ีตัวต่ออนุกรมกัน ส่วน C2 และ C3 มีขนาด
เท่ากันคือ 10 ไมโครฟารัด 4500  โวลต์ สร้างจากตัวเก็บประจุ 450V 100F ต่ออนุกรมกันชุดละ 10  ตัว รวมทั้ง
สองชุดเป็น 20 ตัว (ในงานวิจัยนี้ได้สร้างวงจรอัดประจุศักย์สูงขึ้นมาอัดประจุด้วย ซ่ึงสามารถอัดประจุ 200 ไม
โครฟารัดได้สูงถึง 2kV) ส่วนวงจรสวิตซ์กระแสสูงดังภาพประกอบที่ 2 (ข) สร้างจาก SCR 1200V 500A ซ่ึงต้องมี
วงจรเปิดการท างานที่ขาเกตของ SCR เพื่อให้มีกระแสสูงไหลผ่านจาก A ไปยัง K ได้ โดยใช้สวิตซ์กระแสต่ า
ป้อนเข้าสู่วงจร LC ที่ด้านปฐมภูมิของขดลวด 1:4 จึงได้พัลส์มีความกว้างพัลส์ที่ถูกก าหนดโดยค่า C และ L ของ
ขดลวดปฐมภูมิ ความกว้างพัลส์นี้ออกแบบให้กว้างกว่าความกว้างพัลส์ที่ใช้ทดสอบขดลวด 

การทดลองแสดงไว้ตามแผนภาพประกอบที่ 3 เริ่มต้นจากการอัดประจุที่ C1 ให้มีความต่างศักย์เป็นค่า
ต่างๆ ที่ต้องการใช้ทดสอบ  เปิดสวิตซ์ S1 ให้กระแส I0 ไหลผ่านขดลวดปฐมภูมิของหม้อแปลงในภาวะที่แกน
หม้อแปลงอิ่มตัวจึงเกิดกระแส  I1 ความกว้างพัลส์ประมาณ 100- 300 ไมโครวินาที ที่ขดลวดทุติยภูมิ อัดประจุเข้า
ที่ C2 กระแส IL จะยังไม่สามารถผ่านไปยัง C3 ได้เนื่องจาก Lu ของขดลวดทดสอบมีค่าสูงมาก C2 จึงได้รับการอัด
ประจุมากสุดค่าหนึ่งก่อนที่จะคายประจุออกไปผ่านขดลวดทดสอบ จนกระทั่งขดลวดเกิดการอิ่มตัว กระแส
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ส่วนมากจึงผ่านขดลวด L ไปยัง C3 อย่างรวดเร็ว จึงได้พัลส์กระแส IL แคบลงไปจนถึงประมาณ 10-50 
ไมโครวินาที การบันทึกค่ากระแสท าได้โดยการวัดความต่างศักย์ระหว่างขั้วตัวต้านทาน 1 โอห์ม เข้าสู่
ช่องสัญญาณที่สองของดิจิตอลออสซิลโลสโคป  ส่วนความต่างศักย์ของขดลวดบันทึกจากแรงเคลื่อนเหนี่ยวน า
ของลวดทุติยภูมิ(รอบเดียว)ของขดลวดทดสอบ ต่อเข้ากับดิจิตอลออสซิลโลสโคปที่ช่องที่หนึ่ง ทั้งกระแสและ
ความต่างศักย์ถูกบันทึกเพียงพัลส์เดี่ยว และแสดงผลซ้อนกันทั้งสองช่องบนออสซิลโลสโคป ข้อมูลทั้งสอง
สามารถจัดเก็บเป็นแบบภาพและข้อมูลแบบแฟ้มข้อมูล CVS แยกเป็น 2 แฟ้มตามช่องสัญญาณซ่ึงจะน าไป
ค านวณหา B และ H โดยใช้โปรแกรมเอ็กเซลประมวลผลหาค่า B(t) จากค่าความต่างศักย์ที่วัดได้ และค านวณหา 
H(t) จากกระแส และน าไปแสดงผลเป็นวงรอบฮีทเทอรีซีส โดยให้ H(t) อยุ่ในแกนนอน ส่วน B(t) อยุ่ในแกนตั้ง 
ต่อจากนั้นจึงหา Bmax และ µr จากกราฟวงรอบฮีทเทอรีซีส ในการทดลองได้เพิ่มความต่างศักย์ที่อัดให้กับ C1 ไป
เรื่อยๆ ทุกครั้งที่เก็บผล ท าให้ศักย์ไฟฟ้าที่ C2 เปลี่ยนไปทีละประมาณ 100-200 โวลต์ จนถึง 3800 โวลต์ ซ่ึง
ขดลวดหนึ่งอัดจะมีผลการทดลองมากกว่า 10 ครั้ง   ในการทดลองต้องตั้งโหมดการท างานของดิจิตอล
ออสซิลโลสโคปเป็นแบบ trigger เลือกบันทึกพัลส์เดี่ยวที่ปุ่ม single โดยตั้ง ch1 เป็นช่องสัญญาณ trig ในตัว เลือก
การ trig เป็นขอบขาขึ้นของพัลส์  

 

 
 

ภาพประกอบที ่3  แสดงชุดทดสอบแกนขดลวดด้วยวงจรบีบอดัพัลส์เดี่ยว 
 

5. ผลการศึกษา  
ผลการตรวจวัดจากดิจิตอลออสซลิโสสโคป 
ตัวอย่างสัญญาณพัลส์ของกระแสและความต่างศักย์ที่ได้จาการบันทึกผลแสดงไว้ตามภาพประกอบที่ 4 

โดยแสดงพัลส์ของความต่างศักย์ที่ช่องสัญญาณที่หนึ่ง(เส้นกราฟสีส้ม) บันทึก 5V/ช่อง ส่วนกราฟของกระแส
บันทึกความต่างศักย์ของตัวต้านทาน 1 โอห์ม ที่ช่องสัญญาณที่ 2 (สีฟ้า) บันทึก 500V/ช่อง  

จากผลการทดลองจะพบว่าสัญญาณพัลส์กระแสและความต่างศักย์แตกต่างกันมากระหว่าง
ภาพประกอบที่ 4(ก) ซ่ึงเป็นพัลส์ที่ได้จากภาวะที่แกนไม่อิ่มตัว กับภาพประกอบที่ 4(ข) ที่ภาวะแกนอิ่มตัว และ
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พบว่าในภาพ 4(ก) มีช่วงเวลาระหว่างพัลส์ป้อนขดลวดด้านบวกและพัลส์ป้อนกลับด้านลบมากกว่าในภาพ 4(ข)  
และยอดพัลส์ในภาพ 4(ข)  สูงกว่าภาพ 4(ก) ด้วย   แต่ความกว้างพัลส์ภาพ 4(ข) แคบกว่าภาพ 4(ก) มาก  ซ่ึงแสดง
ถึงผลที่สอดคล้องกันกับหลักการบีบอัดพัลส์แม่เหล็ก และจากการทดสอบกับแกนทั้งสามแบบหลายครั้งได้ผล
แบบเดียวกัน ซ่ึงในที่นี้เลือกมาแสดงเพียงตัวอย่างเดียวเท่านั้น 

 

                                 
(ก)                                                                            (ข)    

ภาพประกอบที ่4  แสดงสัญญาณพัลส์กระแสและความต่างศักย์ที่ได้จากการทดลองศึกษาแกน MS130125-2            
รูป (ก) เป็นผลที่ได้จากการทดสอบในภาวะที่ยังไม่เกิดการอิ่มตัว รูป (ข) เป็นผลที่ได้จากการ
ทดที่ภาวะเกิดการอิ่มตัว 

 
ผลการวิเคราะห์กราฟ B-H 

 จากการน าสัญญาณที่บันทึกทั้งสองช่องสัญญาณค านวณหาค่า B จากความต่างศักย์ โดยหาผลรวมแต่ละ
ช่วงเวลาย่อยของสมการ (1) และ วิเคราะห์หาค่า H ตามสมการ (2) ด้วยโปรแกรม Microsoft office excel และจา
วา ส่วนข้อมูลของพื้นที่ภาคตัดขวางขดลวด Ae และmagnetic path length (l)  เปิดข้อมูลตามรหัสและรหัสสีของ
แกน ซ่ึงแกน MS130125-2 Ae=0.672 mm2 และ    = 8.147cm   T80-26 มี Ae = 0.231mm2 และ    = 5.14cm  ส่วน 
T130125-2 มี Ae=0.659mm2 และ    = 6.49cm ตัวอย่างผลการวิเคราะห์กราฟ B-H ด้วย Microsoft office excel ดัง
ภาพประกอบที่ 5  และด้วยโปรแกรมจาวาดังภาพประกอบที่ 6 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ทุกชุดที่ทดลอง 
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(ก)                                                                     (ข) 

ภาพประกอบที ่5  แสดงผลการวิเคราะห์ฮีสเทอรีซีสลูป(กราฟ B-H) ของแกน T130-26 ด้วย Microsoft office 
excel  (ก)ที่ภาวะแกนยังไม่เกิดการอิ่มตัว (ข) ที่ภาวะแกนเกิดการอิ่มตัว 

 

    
                                         (ก)                                                                                                     (ข) 
ภาพประกอบที ่6  แสดงผลการวิเคราะห์ฮีสเทอรีซีสลูป(กราฟ B-H)ของแกน MS130125-2 ด้วยโปรแกรมจาวา  

โดยรูป(ก)ที่ภาวะไม่อ่ิมตัว และรูป(ข) ที่ภาวะอิ่มตัว 
 

ตารางแสดงผลการประมาณค่า Bmax  
จากการทดสอบที่ความต่างศักย์ต่างๆ ที่ป้อนให้กับขดลวดทดสอบที่มีแกนต่างกันสามชนิด ตั้งแต่ 100V 

จนถึง 4000V ได้ผล Bmax เฉลี่ยใกล้จุดเริ่มอิ่มตัวของขดลวดดังตารางที่ 1 และ 2  ซ่ึงพบว่าค่า Bmax ที่ได้จากการ
ทดลองใกล้เคียงกับค่าจริง แต่ความต่างศักย์ขีดเริ่มอิ่มตัวสูงมากในทุกแกน อาจแป็นผลมาจากการสูญเสียก าลังใน
ขดลวดเนื่องจากการพันขดลวดขึ้นใช้เอง 
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ตาราง 1 แสดงค่า Bmax ที่ระดับศกัย์ต่างๆ ที่ป้อนให้กบัขดลวดที่มแีกนเป็น MS130125-2 จ านวนรอบ 120 รอบ 
ศักย์ไฟฟ้าที่ป้อนขดลวด Vin(kV) Bmax ของขดลวด 

1.80 0.62 
2.16 0.64 
2.72 0.65 
3.00 0.70 
3.52 0.69 

 
ตาราง 2 แสดงค่า Bmax และขีดจ ากัดศักย์ต่ าสุดที่เกิดการอิ่มตัวของขดลวดทีท่ าการทดสอบ 
แกนขดลวด ศักย์ไฟฟ้าขีดเริ่มตน้การอิ่มตัว Vin(kV) Bmax จากการทดลอง(T) Bmax จากค่าจริง(T) 
MS130125-2 3.0 0.70 0.85 
T80-26 1.2 1.5 1.38 
T130-26 2.8 1.5 1.38 

 
การประมาณค่า µr สูงสุด  
ข้อมูลผลการจ าลองวงรอบฮีสเทอรีซีส(กราฟ B-H) ถูกจัดเก็บในแฟ้มซ่ึงเปิดอ่านด้วยโปรแกรมเอ็กเซล

ซ่ึงท าให้ง่ายต่อการประมาณสมบัติอื่นๆ ของแกนขดลวดเช่น ค่า µr สูงสุด เป็นต้น ในการประมาณค่าµr สูงสุดจาก
กราฟ B-H ตรงช่วงที่มีความชันสูงสุด  จากการประมวลหาค่า µr สูงสุดของแกนวัสดุ MS-130125-2 (µr สูงสุด
เท่ากับ 125 ) จากการทดลองทั้งหมดได้ผลเฉลี่ยเท่ากับ 121 เท่า คลาดเคลื่อน 3 %   

 

6. การอภิปรายผล   
ผลการทดลองบันทึกพัลส์จากดิจิตอลออสซิลโลสโคป  แสดงความแตกต่างของพัลส์ก่อนและหลังการ 

บีบอัดหลายประการ เช่น ความคว้างพัลส์ ยอดสูงสุดของกระแสและความต่างศักย์ ช่วงเวลาหน่วงระหว่างพัลส์
บวกและพัลส์ลบ เป็นต้น ความแตกต่างนี้สอดคล้องกันในทุกๆ แกนที่ใช้ทดสอบ ซ่ึงมีผลต่อการทดสอบสมบัติ
ของขดลวดในประเด็นของพลังงานที่ใช้ทดสอบ การทดสอบที่ภาวะบีบอัดพัลส์พลังงานสูงๆ มีความส าคัญมาก
ในการศึกษาสมบัติของวัสดุแกนขดลวด เพราะที่ภาวะดังกล่าวจะมีค่า B เป็นค่าที่สูงสุด ดังจะเห็นได้ผลจากการ
แสดงวงรอบฮีสเทอรีซีสในภาพประกอบที่ 5 และ 6 ซ่ึงเป็นผลการประมวลข้อมูลจากการทดลองและน ามาสร้าง
วงรอบฮีสเทอรีซีสนี้ ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่าแนวคิดในการศึกษาสมบัติของแกนขดลวดด้วยวิธีนี้เป็นไป
ได้ แม้จะมีการสูญเสียพลังงานมากจากการพันขดลวดก็ตาม ทั้งยังมีต้นทุนต่ า เพราะจะเห็นว่าสามารถทดสอบและ
แสดงวงรอบฮีสเทอรีซีสได้ด้วยชุดการทดลองง่ายๆ ซ่ึงไม่ต้องมีวงจรหาปริพันธ์สัญญาณที่มีราคาแพง ส่วนผล
การหาค่า Bt ด้วยการหาปริพันธ์เชิงเลขด้วยข้อมูล Vt และการค านวณ Ht ด้วยโปรแกรมสามารถกระท าได้ดีใน
ระดับการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้โปรแกรม excel จะช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ของตัวแปร I(t) กับ H(t) 
และ V(t) กับ B(t) มากขึ้นด้วย  
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 ผลการตรวจบันทึกและประมวลผลที่กล่าวถึงข้างต้นนี้มีความน่าเช่ือถือได้ในระดับหนึ่ง ซ่ึงจะเห็นได้
จาก Bmax  และค่า µr ที่ประมาณได้จากฮีสเทอรีซีสลูปจากผลการทดลอง ใกล้เคียงกันกับค่าจริงจากตารางข้อมูล
ของแกนขดลวด ข้อจ ากัดประการหนึ่งส าหรับการศึกษาแกนขดลวดด้วยวิธีนี้คือ ต้องมีการออกแบบวงจรและ
คุณลักษณะของพัลส์ให้เหมาะสมดังจะเห็นได้จากการทดลองเปลี่ยนค่า LpC1 ของวงจร จะส่งผลต่อศักย์อ่ิมตัวและ
คาบเวลาของพัลส์ด้วย 
 

7. สรุปและข้อเสนอแนะ  
1. วงจรพัลส์เดี่ยวที่ออกแบบขึน้สามารถสร้างพัลส์บีบอัดขึ้นได้และใช้ทดสอบสมบัตขิองแกน

ขดลวดได้ดใีนระดับการศึกษา 
2. สามารถสร้างวงรอบฮีสเทอรีซีสจากข้อมูลพัลส์เดี่ยวบีบอัดทีท่ดสอบนี้ได้ด้วยโปรแกรม Microsoft 

excel และโปรแกรมจาวาที่สร้างขึ้น 
3. วงรอบฮีสเทอรีซีสจากการทดลองสามารถใช้ประมาณสมบัติวัสดุแม่เหล็กคือค่า µr และ Bmax ได ้
4. ค่า Bmax เข้าใกล้ค่าจริงเมื่อศักย์ทีป่้อนวงจรเข้าใกล้ภาวะอิ่มตัวของแกนขดลวด 
5. การออกแบบวงจรเป็นข้อจ ากัดส าคัญในการศึกษานี้ 
ชุดทดลองนีใ้ช้ได้ดีในระดบัการศึกษาสมบัติวัสดุแม่เหล็ก ซ่ึงอาจยังไม่ดีพอส าหรับการวิจัยขั้นสงูหรือ

การใช้งานจริงในเชิงการทดสอบเพื่อการผลิตวัสดุ เนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ไม่ตรงตามผลการ
ออกแบบทัง้หมด โดยเป็นการเลอืกใช้อุปกรณ์เช่นตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวน าที่มีใช้จากงานวิจัยเดิมมาประยุกต ์
จึงท าให้เกิดข้อจ ากัดในเรื่องพลังงานที่ใช้ทดสอบ และการสูญเสยีพลังงานที่แกนขดลวด ในงานวจิัยนี้ยังอาจต้อง
พัฒนาปรับปรุงต่อไปอีกโดยจะตอ้งมีการตรวจสอบการสูญเสียพลังงานของแกนวัสดุเพิ่มขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม
ผลการวิจัยนี้อาจเป็นประโยชน์อย่างมากในระดับปฏบิัติการวัสดุแม่เหล็ก และอาจมปีระโยชน์ในแง่การน าแกน
ขดลวดเหนี่ยวน า ทีเ่ป็นวัสดุเหลอืทิ้งในวงจรเก่าๆ มาทดสอบเพื่อใช้งานใหม่ต่อไปอีกได้ด้วย 
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การสังเคราะหซิ์ลิกาที่มีรูพรุนหลายขนาดโดยใช้หางน ้ายางธรรมชาติเป็นสารแม่แบบ
และเตตระเอธิลออโทซิลิเกตเป็นแหล่งซิลิกา: ระยะเวลากวนของผสมก่อนการบ่ม  

วิธีการบ่ม และ อุณหภูมิแคลซิเนช่ัน 
SYNTHESIS OF HIERARCHICAL POROUS SILICA USING SKIM 

NATURAL RUBBER AS A TEMPLATE AND TETRAETHYL 
ORTHOSILICATE AS A SILICA SOURCE: THE MIXING TIME BEFORE 

AGING, THE AGING TECHNIQUE, AND THE CALCINATION 
TEMPERATURE 
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บทคัดย่อ 
ซิลิกาที่มีรูพรุนหลายขนาด (Hierarchical porous silica, HPS) ถูกสังเคราะห์โดยมีเตตระเอธิลออโทซิลิ

เกตเป็นแหล่งซิลิกา 3-อะมิโนโพรพิลไตรเอทอกซีไซเลน  เป็นสารก าหนดโครงสร้าง  และหางน  ายางธรรมชาติ
เป็นสารแม่แบบ  บทความนี รายงานสภาวะที่ใช้ในการสังเคราะห์ HPS ด้วยการหาค่าของระยะเวลากวนของผสม
ก่อนการบ่มผลของวิธีการบ่มต่อลักษณะสัณฐานและรูพรุน รวมทั งอุณหภูมิแคลซิเนช่ัน ผลพบว่า  ระยะเวลากวน
ของผสมที่เหมาะสมคือ 3 นาที  วิธีการบ่มที่ใช้ส่งผลต่อโครงสร้างรูพรุนเล็กน้อย แต่ส่งผลมากต่อลักษณะทาง
สัณฐาน  นอกจากนี อุณหภูมิแคลซิเนช่ันที่สามารถก าจัดยางออกจากตัวอย่างซิลิกาได้หมดคือ 550 องศาเซลเซียส 
ซ่ึงยืนยันได้ด้วยการวัดการสลายตัวด้วยความร้อนของตัวอย่างและฟูเรียร์ทรานฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี 

 
ค้าส้าคัญ :หางน  ายางธรรมชาติ ซิลิกาที่มีรูพรุนหลายขนาด การบ่ม กระบวนการโซล-เจล   
 

ABSTRACT 
Hierarchical porous silica (HPS) was synthesized using Tetraethyl Orthosilicate as a silica source, (3-

aminopropyl) triethoxysilane as a co-structure directing agent, and skim natural rubber as a template.  This 
work reports the conditions for synthesis of HPS, which were the mixing time before aging, the effect of aging 

mailto:Salinthip862012@gmail.com
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techniques on morphology and pores, and calcination temperature.  The results showed that the suitable mixing 
time  was 3 min, different aging techniques slightly influenced the porous structure of the resulting HPS, but 
significantly affected the morphology.  In addition, the calcination  temperature that can completely degrade 
natural rubber was 550 C, confirmed by the thermal degradation test and the Fourier Transform Infrared 
spectroscopy. 
 

KEY WORDS:  Skim natural rubber, Hierarchical Porous silica,  Aging, Sol-gel process 
 

1. บทน้า 
ซิลิกาที่มีรูพรุนหลายขนาด (Hierarchical porous materials, HPS) คือซิลิกาที่มีขนาดรูพรุนอยู่ในระดับ

ไมโคร (<2 นาโนเมตร) เมโซ (2-50 นาโนเมตร) หรือ มาโคร (>50 นาโนเมตร) เชื่อมกัน  การที่มีรูพรุนขนาดใหญ่
ปนอยู่กับขนาดเล็กท าให้วัสดุที่มีรูพรุนหลายขนาดสามารถช่วยแก้ไขปัญหาด้านการถ่ายโอนสารที่เกิดขึ นในรู
พรุนขนาดเล็ก รวมไปถึงการสะสมพลังงานความร้อนที่เกิดขึ น จึงมีการใช้งานได้หลากหลายมากขึ น (อรอนงค์ 
และคณะ, 2554)  ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ HPS คือ  ตัวดูดซับ ตัวรองรับปฏิกิริยา (Abellán et al., 2009; Tao et 
al., 2011)  ด้านการแพทย์ (Jones et al., 2010) และงานด้านตรวจจับแก๊สพิษ (Lee, 2009) 

การสังเคราะห์ HPS สามารถท าได้ด้วยวิธีโซล-เจล (Sol-gel process) ร่วมกับการใช้สารแม่แบบที่ได้จาก
การสังเคราะห์ขึ น  เช่น ไตรบล็อกโคพอลิเมอร์ (Triblock copolymer) (Sen et al., 2004) พอลิเมทิลเมทาคริ
เลต (poly- methyl methacrylate) (Li et al., 2010) โซเดียมพอลิอะคริเลต (sodium polyacrylate) (Zhang et al., 
2012) และพอลิสไตรลีน (polystyrene) (Wang et al., 2011) เป็นต้น  หรือสารแม่แบบที่ได้จากธรรมชาติ เช่น  ไค
โตซาน (Witoon and Chareonpanich, 2012) เยื่อไม้ (Liu et al., 2005) และ ยางธรรมชาติ (Nurfatihah et al., 2012) 
เป็นต้น โดยแหล่งซิลิกาที่มีใช้ เช่น  เตตระเมทิลออโทซิลิเกต (Tetramethyl orthosilicate, TMOS)  เตตระเอธิลออ
โทซิลิเกต  (Tetraethyl orthosilicate, TEOS)   เป็นต้น  ซ่ึง TEOS จัดเป็นแหล่งซิลิกาที่นิยมใช้มากเพราะว่องไวใน
การเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสและการควบแน่นสูง (Brinker, 1988) 

บทความนี รายงานความเป็นไปได้ของการสังเคราะห์ HPS โดยใช้หางน  ายางธรรมชาติเป็นสารแม่แบบ 
และใช้ TEOS เป็นแหล่งซิลิการ่วมกับสารก าหนดโครงสร้างคือ 3-อะมิโนโพรพิลไตรเอทอกซีไซเลน (3-
Aminopropyltriethoxy silane, APES) โดยหาระยะเวลาที่ใช้กวนผสมสาร  อุณหภูมิของการแคลซิเนช่ันและผล
ของวิธีการบ่มที่มีต่อลักษณะสัณฐานและโครงสร้างรูพรุน โดยประโยชน์ของการใช้หางน  ายาง  ซ่ึงเป็นสารเหลือ
ทิ งจากโรงงานอุตสาหกรรมยาง  จะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้  และยังได้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมมากขึ น  
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1  เพื่อศึกษาการสังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุนหลายขนาด โดยใช้ TEOS เป็นแหล่ง silica และ APES เป็น

สารก าหนดโครงสร้างผ่านกระบวนการโซล-เจล (sol-gel process) โดยใช้หางน  ายางธรรมชาติเป็นสารแม่แบบ 
2.2 เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ที่คาดว่ามีผลต่อโครงสร้างรูพรุนของซิลิกา 
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4. วิธีการด้าเนินการวิจัย 
น  ายางธรรมชาติสดที่ผสมกับแอมโมเนียเข้มข้น 25 เปอร์เซ็นต์ (Dry rubber content = 50 เปอร์เซ็นต์)  3-

อะมิโนโพรพิลไตรเอทอกซีไซเลน (3-Aminopropyltriethoxy silane (APES): 98% SiO2,  ALDRICH)  เตตระ
เอทิลออร์โทซิลิเกต (Tetraethyl orthosilicate (TEOS): 99% SiO2, ALDRICH)  กรดไฮโดรคลอริก (HCl: 36.5-
38.0 wt% purity, J.T. Baker) และโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH: 99 wt% purity, MERCK) 

4.1 การสังเคราะห์ HPS 
หางน  ายางเตรียมได้จากวิธีของ  Sansatsadeekul et al. (2011) ซ่ึงใช้การเหว่ียงแยกเพื่อเอาของเหลวจาก

ชั นล่างออกมาผสมกับของผสมที่เตรียมจาก APES  TEOS และน  า  โดยระยะเวลากวน  1 และ 3 นาที  ให้
อัตราส่วนโดยน  าหนักของน  า:ซิลิกา:เนื อยาง เป็น 15:8:1  จากนั นปรับพีเอชจนได้พีเอช 8 ตั งทิ งไว้ที่อุณหภูมิห้อง
เป็นเวลา  0  12  และ 24  ช่ัวโมง (เรียกว่าการบ่มที่อุณหภูมิห้องและความดัน 1 บรรยากาศ) (Zhang et al., 2007)  
จากนั นน าเข้าปฏิกรณ์ทนแรงดันสูงภายใต้สภาวะไอน  าอิ่มตัวเป็นเวลา 24 ช่ัวโมงที่อุณหภูมิ  80  องศาเซลเซียส 
(เรียกว่า การบ่มภายใต้สภาวะไอน  าอิ่มตัว) กรองและล้างของแข็งที่ได้ด้วยน  าปราศจากไอออน อบแห้งที่อุณหภูมิ 
50 องศาเซลเซียสจนน  าหนักคงที่ ท าการแคลซิเนช่ันด้วยการเผาของแข็งที่ได้นี ที่อุณหภูมิที่  550 องศาเซลเซียส 
นาน 6 ช่ัวโมง 

4.2 การวิเคราะห์สมบัติของตัวอย่างที่สังเคราะห์ได้ 
 โครงสร้างของรูพรุนและพื นผิวของวัสดุวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพด้วยอิเล็คตรอนแบบส่องกราด 
(Scanning electron microscope, SEM) (JSM-5410 LV, JEOL, ญี่ปุ่น) รูพรุนและพื นที่ผิวจ าเพาะ(SBET) วิเคราะห์
ด้วยเทคนิคการดูดซับด้วยก๊าซไนโตรเจน (N2-sorption)  (AUTOSORB-1, QUANTACHROME, อเมริกา)  การ
สลายตัวด้วยความร้อนของวัสดุวิเคราะห์ด้วย Thermogravimetric Analysis (SDT 2960 Simultaneous DSC-TGA, 
TA Instrument, อเมริกา) ภายใต้สภาวะอากาศ อัตราการเพิ่มอุณหภูมิเท่ากับ 5 องศาเซลเซียสต่อนาที 
 

5. ผลการทดลอง 
5.1 อิทธิพลของระยะเวลากวนของผสม   

 จากการทดลองพบว่า เมื่อเพิ่มระยะเวลาการกวนสารจาก 1 เป็น 3 นาที (ก่อนน าไปผสมกับหางน  ายาง) 
ท าใหค้่าพื นที่ผิวจ าเพาะของ HPS ที่ได้เพิ่มขึ นจาก 285.37 เป็น 329.2 ตร.ม.ต่อกรัม  ซ่ึงที่เวลา 3 นาทีได้ค่าพื นทีผ่ิว
จ าเพาะที่สูงกว่าและเปน็เวลาที่ไม่สั นมากจนไม่สะดวกในการเตรยีมสารขั นต่อไป ดังนั นจึงใช้เวลากวนสารเป็น 3 
นาทีในการเลือกสภาวะการสังเคราะห์ซิลิกา 
  5.2 อิทธิพลของการบ่ม 

การบ่มส่งผลต่อโครงสร้างของซิลิกา (Witoon et al., 2010; Zhang et al., 2007)  โดย  Zhang et al. 
(2007) ได้ศึกษาการบ่มที่อุณหภูมิห้องและความดัน 1 บรรยากาศ โดยเมื่อเพิ่มระยะเวลาการบ่มให้นานขึ น จะได้
โครงสร้างแบบเมโซพอร์ที่มีความเป็นระเบียบมากขึ น ในขณะที่ Witoon et al. (2010) ศึกษาการบ่มภายใต้สภาวะ
ไอน  าอิ่มตัวเพื่อศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิขณะบ่ม  อย่างไรก็ตามในงานปัจจุบันนี  ไดพ้บว่าการบ่มที่อุณหภูมิห้อง
และความดัน 1 บรรยากาศ เพียงอย่างเดียวนั น ท าให้เกิดการแยกเฟสของยางกับซิลิกาและโครงสร้างของซิลิกาก็
ไม่แข็งแรง (ถูกท าลายได้ง่ายขณะกรองและล้าง)  ซ่ึงตรงกับที่ (Yousefpour and Taherian, 2013) ได้รายงานไว้ว่า
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การบ่มที่ความดันสูงช่วยเพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้างซิลิกา ดังนั นบทความนี จึงเปรียบเทียบได้เพียงผลการ
บ่มภายใต้สภาวะไอน  าอิ่มตัวเพียงอย่างเดียว (ระยะเวลาการบ่ม 0 ช่ัวโมง) และการบ่มที่ท าทั งสองแบบ คือ การบ่ม
ที่อุณหภูมิห้องและความดัน 1 บรรยากาศ และตามด้วยการบ่มภายใต้สภาวะไอน  าอิ่มตัว  (โดยเปลี่ยนแปลงเวลา
การบ่มที่อุณหภูมิห้องและความดัน 1 บรรยากาศเป็น 12 และ 24 ช่ัวโมง) ผลการวิเคราะห์ HPS ที่ได้เป็นดัง ภาพที่ 
1 และ ตารางที่ 1   

ภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่าการบ่มที่อุณหภูมิห้องระยะเวลาต่างๆ นั น (0  12 และ 24 ช่ัวโมง)  ไม่ท าให้
กราฟไอโซเทอมเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ  โดยไอโซเทอมที่ได้เป็นส่วนผสมระหว่างแบบที่ 2 และ 4 (Sing et 
al., 1985; Witoon and Chareonpanich, 2012) ซ่ึงบ่งบอกว่า HPS มีโครงสร้างทั งแบบเมโซพอร์และมาโครพอร์  
ซ่ึงขนาดรูพรุนระดับมาโครพอร์ที่ได้จากการบ่มแบบต่างๆ นี  (ดู ตารางที่ 1) มีขนาดใกล้เคียงกันและยังใกล้เคียง
กับขนาดของอนุภาคยางที่ใช้เป็นสารแม่แบบ (Hsu et al., 2011)  อย่างไรก็ตามจากตารางเดียวกันนี ได้พบว่า  การ
บ่มส่งผลต่อขนาดรูพรุน “ระดับเมโซพอร์” โดยพบว่าขนาดรูพรุนระดับเมโซพอร์ลดลงเมื่อเพิ่มจาก 0 เป็น 12 
ช่ัวโมง และไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเพิ่มระยะเวลาในการตั งทิ งไว้เป็นสองเท่า 

ภาพที่ 2 แสดงลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ HPS ที่ได้จากการบ่มที่ระยะเวลาต่างๆ กัน  ซ่ึงพบว่าการ
เพิ่มระยะเวลาการบ่มให้มากขึ นส่งผลให้ HPS ที่ได้จากที่มีรูปร่างทรงกลมปนอยู่กับ HPS ที่มีรูปร่างที่ไร้ระเบียบ 
(Irregular shape) (0  และ 12  ช่ัวโมง) ไปเป็น HPS ที่มีรูปร่างที่ไร้ระเบียบเพียงอย่างเดียว  (24 ช่ัวโมง)  โดยมี
ขนาดเล็กลงด้วย     

 

ตารางท่ี 1  ลักษณะสมบัติทางกายภาพของ  HPS  โดยท าการตั งทิ งไว้ที่อุณหภูมิห้องที่ระยะเวลาแตกต่างกัน  

pH 
Aging time  

(hr) 
SBET 
(m²/g) 

Mesopore 
diameter (nm) 

Macropore 
diameter (nm) 

Total pore volume 
(cc/g) 

8 
0 
12 
24 

329.2 
349.6 

     332.8 

12.19 
 9.53 

                  9.55 

80-200 
80-200 
70-200 

1.17 
1.01 
0.88 

 

5.3 การหาอณุหภมูิของการแคลซเินชั่น 
 ภาพที่ 3(a) แสดงการสลายตัวด้วยความร้อนในอากาศของยางที่ได้จากตกตะกอนหางน  ายางที่เริ่มขึ นที่
ประมาณ 200 องศาเซลเซียส และสลายตัวหมดสิ นที่อุณหภูมิสูงกว่า 500 องศาเซลเซียส   ดังนั นอุณหภูมิแคล
ซิเนช่ันที่เหมาะสมควรสูงกว่า 500 องศาเซลเซียส  ซ่ึงในที่นี ได้เลือกไว้ที่ 550 องศาเซลเซียส เพื่อให้มั่นใจว่าได้
ก าจัดยางออกไปหมดสิ น  หมายเหตุ การสลายตัวของยางเกิด 2 ลักษณะคือ การลดลงของน  าหนักอย่างรวดเร็ว
ในช่วง 200–400 องศาเซลเซียส และช้าในช่วง 400–500 องศาเซลเซียส 
 5.2 อิทธิพลของการบ่ม 
 การตรวจสอบความเหมาะสมของอุณหภูมิแคลซิเนช่ันที่ได้เลือกนี ท าได้โดยศึกษาการสลายตัวด้วยความ
ร้อนของตัวอย่างก่อนและหลังการแคลซิเนช่ันที่ 550 องศาเซลเซียส (เลือกใช้เวลาการกวนเป็น 3 นาที และเวลา
ในการบ่มที่อุณหภูมิห้องที่ความดัน 1 บรรยากาศ และตามด้วยการบ่มภายใต้สภาวะไอน  าอิ่มตัวที่ 80 องศา
เซลเซียส 24 ช่ัวโมง)  ซ่ึงผลเป็นดัง ภาพที่ 3(a)  คือ ตัวอย่างก่อนการแคลซิเนช่ัน (ยังไม่ผ่านการแคลซิเนช่ัน) เกิด
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(b) ระยะเวลาการบ่ม  = 12 ชั่วโมง (b) ระยะเวลาการบ่ม  = 12 ชั่วโมง 

การสลายตัว 2 ครั ง  คือ ครั งที่ 1 น  าหนักลดลงเล็กน้อยในช่วง อุณหภูมิห้อง–100 องศาเซลเซียส  ซ่ึงเป็นผลจาก
การระเหยน  าที่ได้ท าพันธะกับหมู่ไฮดรอกซิลของซิลิกา  ครั งที่ 2 น  าหนักของสารลดลงอย่างมากในช่วงประมาณ 
200-600 องศาเซลเซียส ซ่ึงตรงกับช่วงการสลายตัวของยาง จึงเป็นหลักฐานชัดเจนว่าการสลายตัวครั งที่สองนี เป็น
การสลายตัวของยาง  นอกจากนี  Wang et al. (2011) ได้รายงานไว้ว่าที่ช่วงอุณหภูมินี ยังเกิดการสลายตัวของหมู่
ฟังก์ชันไฮดรอกซิล (-OH) และหมู่ฟังชัน (-OR) ของ TEOS  ส าหรับตัวอย่างหลังการแคลซิเนช่ัน  พบว่า เกิดการ
สลายตัวเพียงครั งเดียวที่ อุณหภูมิห้อง–100 องศาเซลเซียส  ซ่ึงเป็นผลจากการระเหยของน  า  หลังจากนั นน  าหนัก
ค่อนข้างคงที่ไปตลอดช่วง 
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ในตัวอย่างก่อนการแคลซิเนช่ัน ภาพที่ 3(b)  FTIR สเปคตรัมแสดงพีคของโปรตีนในหางน  ายางธรรมชาติ ที่ 
3287  1686 และ 1541 cm-1 

 สอดคล้องกับ N-H stretching  C=O stretching (amide I) และ N-H bending (amide II) 
ตามล าดับ  (Kalapat et al., 2009) นอกจากนี ยังมีพีคของไอโซพรีนพบที่ 2924 cm-1 

 และ 2853 cm-1  สอดคล้องกับ C–H 
stretching ของ CH2 และ CH3 ด้วย (Rippel et al., 2003) ในตัวอย่างเดียวกันนี ยังพบพีคของซิลิกาด้วยที่  3439 และ 1631 
cm-1 สอดคล้องกับ stretching vibration และ bending vibration ของไฮดรอกไซด์ (-OH) ตามล าดับ และพีคที่ 1092   804  
และ  471 cm-1  ที่เกิดจาก stretching vibration ของ Si-O , โครงสร้างวงแหวนของ SiO4 และ vibration ของ Si-O-Si 
ตามล าดับ (Zhou et al., 2012)  ซ่ึงพีคของซิลิกาเหล่านี ยังปรากฏให้เห็นในสเปคตรัมของตัวอย่างที่ผ่านการแคลซิเนช่ันแล้ว
ด้วย(ภาพที่ 3b)   แตไ่ม่พบพีคที่ลักษณะเฉพาะของยาง (3287  2924 และ 2853 cm-1)  บ่งบอกความเหมาะสมของอุณหภูมิ
แคลซิเนช่ันที่เลือกใช้ 

 
6. สรุปผลการวิจัย 

การสังเคราะห์ HPS จาก APES และ TEOS โดยใช้หางน  ายางธรรมชาติเป็นสารแม่แบบสามารถเกิดขึ นโดยใช้
ระยะเวลาในการกวนของผสม  APES TEOS และ H2O ที่ 3 นาที โดยวิธีการบ่มที่อุณหภูมิห้องที่ความดัน 1 บรรยากาศเป็น
ระยะเวลา 0  12  และ 24 ช่ัวโมง และตามด้วยการบ่มภายใต้สภาวะไอน  าอิ่มตัว นาน 24 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิ 80 องศา
เซลเซียส ส่งผลต่อลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่ต่างกัน โดยที่เวลาในการบ่มที่อุณหภูมิห้องต่ า จะท าให้ได้รูปร่าง HPS ที่เป็น
ทรงกลมหลายขนาดมากกว่าที่จะได้รูปร่างแบบไร้ระเบียบ    และลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่ตรงข้ามเมื่อเพิ่มเวลาในการ
บ่มที่อุณหภูมิห้อง  นอกจากนี ยังพบว่าอุณหภูมิของการแคลซิเนช่ันที่สามารถก าจัดยางให้ออกไปหมดคือ 550 องศา
เซลเซียส  และยังคงต้องปรับปรุงวิธีการสังเคราะห์เพื่อให้ได้รูปร่างที่ใกล้เคียงกันมากกว่านี   เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน
ในด้านขนส่งยาและโปรตีน  โครมาโตรกราฟี  ดูดซับของเสีย  เป็นต้น (Misran et al., 2013)      
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การหาพีเอชและอุณหภูมิแคลซิเนช่ันของการสังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุนหลายขนาด 
จากโซเดียมซิลิเกตโดยใช้หางน ้ายางธรรมชาติเป็นสารแม่แบบ 

DETERMINATION OF PH AND CALCINATION TEMPERATURE FOR 
SYNTHESIS OF HIERARCHICAL POROUS SILICA FROM SODIUM SILICATE 

USING SKIM RUBBER AS A TEMPLATE 
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บทคัดย่อ 
 จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อคัดเลือกพีเอชและอุณหภูมิแคลซิเนช่ันส าหรับการสังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุน
หลายขนาดจากโซเดียมซิลิเกต โดยใชห้างน้ ายางธรรมชาติ (อนุภาคยาง) เป็นสารแม่แบบ ในการศึกษานี้ได้ใช้เทคนิค
การวัดประจุที่ผิวและการสลายตัวด้วยความร้อนในการหาค่าเหล่านั้น นอกจากนี้ยังได้ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา
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และโครงสร้างรูพรุนของผลิตภัณฑ์ที่ได้นี้ด้วย ซ่ึงผลการทดลองได้แสดงให้เห็นว่าพีเอชและอุณหภูมิแคลซิเนช่ันที่
เหมาะสมคือ 2.5 และ 550 องศาเซลเซียส ตามล าดับ ซิลิกาที่ได้มีรูพรุนหลายขนาดคือ 3.8 และในช่วง 89-185 นาโน
เมตร พื้นที่ผิวจ าเพาะและปริมาตรรูพรุนเป็น 163.5 ตารางเมตรต่อกรัม และ 0.51 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อกรัม 
ตามล าดับ 
 
ค้าส้าคัญ : อนุภาคยาง หางน้ ายางธรรมชาติ ซิลิกาที่มีรูพรุนหลายขนาด โซเดียมซิลิเกต สารแม่แบบ 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this work were to select suitable pH and calcination temperature for the synthesis of 
hierarchical porous silica (HPS) from sodium silicate using skim natural rubber (rubber particles) as a template. The 
selection was based on the zeta potential values and thermal degradation of the rubber particles. In addition, 
morphology and pore structure of the obtained samples were studied.  The results showed that the suitable pH and 
calcination temperature were 2.5 and 550 degree Celsius, respectively. In addition to having the specific surface area 
and the pore volume of 163.5 m2/g and 0.51 cc/g, respectively, the resulting HPS has a pore size of 3.8 and those in 
the range of 89–185 nm.  
 

KEYWORDS : rubber particles, skim natural rubber, hierarchical porous silica, sodium silicate, template 
 

บทน้า 
 ซิลิกาที่มีรูพรุนหลายขนาด (Hierarchical porous silica, HPS) คือซิลิกาที่มีขนาดรูพรุนมากกว่าหนึ่งขนาด 
โดยขนาดรูพรุนนี้อาจอยู่ในระดับไมโคร (<2 นาโนเมตร) เมโซ (2-50 นาโนเมตร) หรือมาโคร (>50 นาโนเมตร) เชื่อม
กัน  ซ่ึงรูพรุนขนาดเล็กท าให้พื้นที่ผิวสัมพัทธ์สูง รูพรุนขนาดใหญ่ช่วยท าให้การถ่ายโอนมวลสารดี  ด้วยเหตุนี้การ
สังเคราะห์วัสดุที่มีรูพรุนหลายขนาดจึงใช้ประโยชน์ไดห้ลายด้าน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับของเหลวและของไหลหนดื 
เช่น ตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยา (Louis et al., 2010) และการดูดซับ (Abellán et al., 2009) เป็นต้น รูพรุนขนาดเล็กใน 
HPS เป็นผลจากช่องว่างระหว่างอนุภาคซิลิกาที่เกิดขึ้นหรือการใช้สารแม่แบบขนาดเล็ก เช่น สารลดแรงตึงผิว เป็นต้น 
ร่วมกับการแคลซิเนช่ันที่จะสลายตัวสารลดแรงตึงผิวนี้ในภายหลัง ในขณะที่รูพรุนขนาดใหญ่ใน HPS เกิดขึ้นโดยใช้
สารแม่แบบขนาดใหญ่ขึ้น เช่น พอลิเมอร์ อีมัลช่ัน โฟมพอลิเมอร์ ผลึกเกลือ และไตรบล็อกโคพอลิเมอร์ เป็นต้น แล้ว
ตามด้วยแคลซิเนช่ัน (Drisko et al., 2012; Malfatti et al., 2009; Sun et al., 2003)  

งานวิจัยนี้สนใจการปรับปรุงการผลิต HPS ให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ด้วยการใช้สารแม่แบบจากธรรมชาติ 
และแหล่งซิลิกาที่สามารถสังเคราะห์ได้จากสารตั้งต้นที่มาจากธรรมชาติ ดังเช่น Witoon et al. (2008) และ Setyawan 
and Balgis (2011) ที่ใชไ้คโตซานและเจลลาตินเป็นสารแม่แบบ ตามล าดับ และใช้โซเดียมซิลิเกตเป็นแหล่งซิลิกา  ซ่ึง
แหล่งซิลิกานี้สามารถผลิตได้จากสารธรรมชาติ เช่น ชานอ้อย แกลบข้าว และดินขาว (นิตยา, 2550; ปิยะฉัตร, 2554; 
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พัชรินทร์, 2553)  นอกจากนี้ยังพบว่ามกีารใช้อนุภาคยางในน้ ายางธรรมชาติเป็นสารแม่แบบเพื่อผลิต HPS (Nurfatihah 
et al., 2012) แต่อนุภาคยางนี้ได้ผ่านการกร๊าฟท์กับสไตรีนและใช้ซิลิกาคอลลอยด์ (Colloidal silica) เป็นสารตั้งต้น  
ดังนั้นยังไม่พบว่ามีงานวิจัยที่ใช้อนุภาคยางธรรมชาติ(ที่ไม่ผ่านการดัดแปรทางเคมี) เป็นสารแม่แบบร่วมกับการใช้
โซเดียมซิลิเกตเป็นแหล่งซิลิกา 

อนุภาคยางในน้ ายางธรรมชาตินั้นมีรูปร่างค่อนข้างกลม มีการการกระจายตัวอยู่ในช่วง 0.04–4.0 ไมครอน 
(อดิศัย, 2554) โดยทั่วไปในอุตสาหกรรมที่ผลิตผลิตภัณฑ์จากยางต้องการใชน้้ ายางข้นที่มีเนื้อยาง (Dry rubber content: 
DRC) 60 เปอร์เซ็นต์  ซ่ึงวิธีที่นิยมใช้เตรียมน้ ายางข้นคือการเหว่ียงแยก โดยอนุภาคยางขนาดใหญ่จะลอยขึ้นสู่ผิว
ของเหลวกลายเป็นช้ันครีมข้น แต่อนุภาคยางขนาดเล็กอยู่ในเฟสของเหลวที่ก้นภาชนะ เรียกช้ันนี้ว่า หางน้ ายาง ซ่ึงมี 
DRC 3-10 เปอร์เซ็นต์และมีช่วงการการกระจายตัวของขนาดอนุภาคยางแคบกว่าอนุภาคยางในน้ ายางธรรมชาติ 
(Sansatsadeekul et al., 2011)  จึงเหมาะสมมากในการใช้เป็นสารแม่แบบผลิต HPS ทั้งนี้หางน้ ายางถือเป็นผลิตผล
พลอยได้ (ประมวล, 2545)  

จากที่กล่าวมา เพื่อให้ได้กระบวนการสังเคราะห์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม   งานวิจัยนี้จึงสนใจการสังเคราะห์ 
HPS โดยใช้หางน้ ายางธรรมชาติและโซเดียมซิลิเกต มาเป็นสารแม่แบบและสารตั้งต้นซิลิกา ตามล าดับ โดยสนใจหา
ค่าพีเอชและอุณหภูมิแคลซิเนช่ันที่เหมาะสมที่ท าให้เกิด HPS ที่บริสุทธ์ิสูง โดยใช้เทคนิคการวัดประจุที่ผิวและการ
สลายตัวด้วยความร้อน   รวมทั้งตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาและโครงสร้างรูพรุนของผลิตภัณฑ์ที่ได้ด้วย 

 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

สารเคมี 
น้ ายางธรรมชาติจากต้นยางพาราจังหวัดระยอง (Dry rubber content = 50%; ความเข้มข้นของแอมโมเนียคือ 

25 wt%) โซเดียมซิลิเกต (Sodium silicate: 29.12%wt. SiO2, PQ corporation) กรดไฮโดรคลอริก (HCl: 36.5-38.0 wt% 
purity, J.T. Baker) และโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH:99 wt% purity, MERCK)  
 การเตรียม HPS โดยใช้หางน ้ายางเป็นสารแม่แบบ 
 หางน้ ายางเตรียมได้จากวิธีของ Sansatsadeekul et al. (2011) โดยเหว่ียงแยกเพื่อเอาของเหลวจากช้ันล่างมา
ผสมกับสารละลายโซเดียมซิลิเกตในน้ าปราศจากประจุ (อัตราส่วนโดยน้ าหนักของน้ า:ซิลิกา:เนื้อยาง เป็น 120:2:1)    
ปรับพีเอชด้วยกรดและด่าง ท าการเอจจิงของผสมนี้โดยใช้ปฏิกรณ์ทนแรงดันสูงภายใต้สภาวะไอน้ าอิ่มตัว 
(Hydrothermal aging) นาน 24 ช่ัวโมงที่ 80 องศาเซลเซียส กรองและล้างของแข็งที่ได้ด้วยน้ าปราศจากประจุ อบที่ 50 
องศาเซลเซียสจนน้ าหนักคงที่ ท าการแคลซิเนชั่นด้วยการเผาของแข็งที่ได้ที่อุณหภูมิที่ต้องการนาน 6 ช่ัวโมง 
 การวิเคราะห ์
 วัดประจุที่ผิวของอนุภาคยางในหางน้ ายางด้วยเครื่อง Zetasizer (Nano-ZS90; Malvern) ที่ 25 องศาเซลเซียส 
ทั้งนี้หางน้ ายางจะถูกเจือจางด้วยสารละลายบัฟเฟอร์(ค่าความแรงของประจุ 0.05 )ที่พีเอช 1 2 3 4 และ 9 ศึกษาการ
สลายตัวด้วยความร้อนของเนื้อยางและ HPS ที่สังเคราะห์ได้ด้วยเครื่อง Thermogravimetric Analysis (TGA) (SDT 
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2960 Simultaneous DSC-TGA, TA Instrument) ภายใต้สภาวะอากาศ อัตราการเพิ่มอุณหภูมิเท่ากับ 5 องศาเซลเซียส
ต่อนาที เนื้อยางที่น ามาท าการศึกษาได้จากการตกตะกอนเนื้อยางในหางน้ ายางด้วยไอโซโพรพานอลและอบแห้งก่อน
วิเคราะห์  วิเคราะห์ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและโครงสร้างรูพรุนของ HPS ที่สังเคราะห์ได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบ
ส่องผ่าน (Scanning Electron Microscope, SEM) (JSM-5410 LV, JEOL) และเทคนิคการดูดซับคายซับก๊าซไนโตรเจน 
(N2 adsorption/desorption) (AUTOSORB-1, QUANTACHROME) ตามล าดับ 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 การคัดเลือกพีเอชและอุณหภูมิแคลซิเนชั่น  
 เนื่องจากค่าพีเอชส่งผลต่อประจุสุทธิบนพื้นผิวของอนุภาคยางและแหล่งซิลิกา (โซเดียมซิลิเกต) โดยประจุ
สุทธิของทั้งสองสามารถเป็นบวกหรือลบได้ (Chaiyasat, 2012; Knoblich and Gerber, 2001; Sarawade et al., 2006) 
และเนื่องจากการสังเคราะห์ HPS โดยใช้สารแม่แบบสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายเมื่อประจุของสารแม่แบบและแหล่งซิลิกา
ตรงข้ามกัน (Huo et al., 1994) ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหาค่าพีเอชที่เหมาะสมในงานวิจัยนี้  ภาพที่ 1 แสดงให้เห็น
ว่าจุดไอโซอิเลกทริก (Isoelectric point) ของหางน้ ายางที่วัดได้มีค่าประมาณ 3  จึงอาจกล่าวได้ว่าประจุสุทธิบนพื้นผิว
ของอนุภาคยางเป็นบวกที่พีเอชต่ ากว่า 3 และเป็นลบที่พีเอชสูงกว่า 3  ซ่ึงสอดคล้องกับบทความอื่น (Chaiyasat, 2012) 
ส าหรับโซเดียมซิลิเกตนั้น บทความอื่นๆ  ได้รายงานจุดไอโซอิเลกทริกมีค่าเป็น 2  ซ่ึงอธิบายได้ในลักษณะเดียวกัน 
(Knoblich and Gerber, 2001; Sarawade et al., 2006) 
 จากข้อมูลข้างต้น ช่วงพีเอชที่โซเดียมซิลิเกตและอนุภาคยางมีประจุสุทธิตรงข้ามกันคือ 2-3  ดังนั้นจึงได้
สังเคราะห์ HPS ที่พีเอชเท่ากับ 2.5  เมื่อน าสารที่ได้จากปฏิกรณ์ทนแรงดันสูงภายใต้สภาวะไอน้ าอิ่มตัว (ซ่ึงปฏิกิริยา
ไฮโดรไลซิสและการควบแน่นได้ยุติแล้วและเกิดผลึกซิลิกาขึ้นรอบสารแม่แบบ) ไปทดสอบด้วยการเหว่ียงแยก พบว่า
ไม่มีช้ันครีมเกิดขึ้น แต่มีตะกอนของแข็งอยู่ที่ก้นหลอด  ของเหลวในหลอดใส ไม่ขุ่นเป็นน้ านมเหมือนหางน้ ายางตอน
เริ่มต้น ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ายางกับซิลิกาจับตัวกันได้   เมื่อน าตะกอนของแข็งที่กรองได้ไปแคลไซน์ที่อุณหภูมิที่ได้
คัดเลือกไว้ ก็สามารถให้ HPS ได้ (ดูหัวข้อถัดไปส าหรับลักษณะโครงสร้างรูพรุนและลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่ได้)   
อย่างไรก็ตามการสังเคราะห์ที่พีเอชสูงกว่า 2.5  ไม่สามารถให้ผลในลักษณะเดียวกันนี้ได้ ยืนยันได้จากการทดลองคือ
เมื่อเหว่ียงแยกสารที่ได้จากปฏิกรณ์ทนแรงดันสูงภายใต้สภาวะไอน้ าอิ่มตัวท าให้ได้ช้ันครีม (มีแค่ยาง)  และไม่พบว่ามี
ตะกอนที่ก้นหลอด เนื่องจากพีเอชสูงกว่า 2.5 โซเดียมซิลิเกตและอนุภาคยางมีค่าประจุสุทธิเป็นลบเหมือนกัน เกิดแรง
ผลักกันระหว่างโซเดียมซิลิเกตและอนุภาคยางจึงไม่เกิดซิลิกาที่มีอนุภาคยางเป็นแม่แบบ 
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ภาพที ่1 ค่า Zeta potential ของหางน้ ายางธรรมชาติในสารละลายบัฟเฟอร ์ 

(ค่าความแขง็แรงประจ ุเท่ากับ 0.05 M) 
  
 ภาพที่ 2 แสดงการสลายตัวด้วยความร้อนในอากาศของยางที่ได้จากตกตะกอนหางน้ ายาง ที่เริ่มขึ้นที่
ประมาณ 200 องศาเซลเซียส และยุตทิี่อุณหภูมิสูงกว่า 500 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิแคลซิเนช่ันที่เหมาะสมจึงควรเป็น 
550 องศาเซลเซียส   การตรวจสอบความเหมาะสมของอุณหภูมินี้ท าได้ด้วยการศึกษาการสลายตัวด้วยความร้อนของ
ตัวอย่างซิลิกาที่สังเคราะห์ที่พีเอช 2.5 ก่อนและหลังการแคลซิเนช่ันที่ 550 องศาเซลเซียส  (ภาพที่ 2)  ซ่ึงผลพบว่าสาร
ทั้งสองสลายตัวครั้งแรกที่ 100 องศาเซลเซียสโดยประมาณ  ซ่ึงเกิดจากการระเหยน้ าที่ได้ท าพันธะกับหมู่ไฮดรอกซิ
ลของซิลิกา หลังจากนั้นตัวอย่างที่ผ่านการแคลซิเนช่ันแล้วมีน้ าหนักคงที่ตลอด   แต่ตัวอย่างที่ไม่ผ่านการแคลซิเนช่ัน
ได้สลายตัวครั้งที่สองที่ 200-500 องศาเซลเซียส ก่อนน้ าหนักจะคงที่  ซ่ึงช่วงการสลายตัวสองครั้งนี้ตรงกับช่วงการ
สลายตัวของยาง (หมายเหตุน้ าหนักที่หายไปประมาณ 10% นี้ต่ ากว่าสัดส่วนที่ใช้เริ่มต้น ซ่ึงเป็นผลจากการสูญเสียยาง
บางส่วนเนื่องจากยางจับตัวกันเองขณะเอจจิง  ท าให้ต้องแยกก้อนยางออกไปก่อนจะน าส่ิงที่เหลือไปล้างและกรอง  
ผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ได้จึงมีเนื้อยางน้อย) ผลการทดลองนี้ยืนยันได้ว่า อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียสเหมาะสมที่จะใช้
ก าจัดอนุภาคยางออกจากโครงสร้างของซิลิกา   แต่ก็ยังควรยืนยันต่อด้วยการวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (X-ray 
Diffractrometer: XRD)  
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ภาพที ่2 การสลายตัวดวยความร้อนภายใต้สภาวะที่มีอากาศ 
 
 โครงสร้างรูพรนุและลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ HPS ที่สังเคราะห์ได ้
 ภาพที่ 3(a) และภาพประกอบแสดงให้เห็นว่า HPS ที่ได้มีรูพรุนในช่วงเมโซ (3.8 นาโนเมตร) และมาโคร 
(89 และ 185 นาโนเมตร) ไอโซเทอมแสดงฮิสเทอริซิสลูปชนิด A จึงบอกได้ว่ารูพรุนที่ได้เป็นแบบทรงกระบอก (Sing 
et al., 1985)นอกจากนี้ขนาดพื้นที่ผิวจ าเพาะและปริมาตรรูพรุนเฉลี่ยของ HPS นี้เท่ากับ 163.5 ตารางเมตรต่อกรัม และ 
0.51 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อกรัม ตามล าดับ 

 
ภาพที ่3  (a) N2 adsorption–desorption isotherms (ภาพเล็กแสดงการกระจายตัวของขนาดรูพรุน) และ (b) โครงสร้าง

สัณฐานวิทยาของ HPS สังเคราะห์ที่ พีเอช 2.5 และเผาที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส 
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 โครงสร้างสัณฐานวิทยาของ HPS ที่สังเคราะห์ได้ (ภาพที่ 3b) ประกอบด้วยกลุ่มก้อนที่เกิดจากการเกาะกัน
ของอนุภาคทรงกลมขนาดเล็ก และมีช่องว่างขนาดเล็กระหว่างกลุ่มก้อนเหล่านั้น ซ่ึงขนาดช่องว่างส่วนใหญ่เป็นระดับ
เมโซกระจายตลอดตัวอย่าง (ประมาณ 4 นาโนเมตร) และขนาดของช่องว่างส่วนน้อยเป็นระดับมาโคร (ช่วง 89-185 
นาโนเมตร)    ซ่ึงช่องว่างระดับเมโซนั้นก็คือรูพรุนระหว่างกลุ่มก้อนซิลิกานั่นเองตรงกับที่ Witoon (2012) ได้รายงาน
ไว้ ในขณะที่ช่องว่างระดับมาโครเป็นผลจากการสลายตัวของอนุภาคยาง  
 
สรุป 
 การสังเคราะห์ HPS จากโซเดียมซิลิเกต โดยใช้อนุภาคยางในหางน้ ายางธรรมชาติเป็นสารแม่แบบสามารถ
เกิดขึ้นได้ที่พีเอชและอุณหภูมิแคลซิเนช่ันคือ 2.5 และ 550 องศาเซลเซียส ตามล าดับ โดยลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ของผลิตภัณฑ์ที่ได้นี้มีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนที่เกิดจากอนุภาคซิลิกาเกาะกันและมีช่องว่างระหว่างกลุ่มก้อนนี้ รวมทั้ง
ช่องว่างขนาดใหญ่ที่เกิดจากการใช้อนุภาคยางเป็นสารแม่แบบ ท าให้รูพรุนที่ได้มีหลายขนาด แต่วิธีการสังเคราะห์ 
HPS นี้ควรปรับปรุงเพื่อลดการเกิดการจับตัวกันของยางขณะเอจจิง 
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บทคัดย่อ 

อนุภาคเงินขนาดนาโน  (Silver Nanoparticles; AgNPs)  เป็นที่นิยมใช้มากในอุตสาหกรรม
อิเลคทรอนิกส์, ส่ิงทอ, เครื่องส าอาง, การแพทย์และอุตสาหกรรมโลหะวัสดุก่อนสร้าง  แต่ยังขาดการค านึงถึงการ
ปนเปื้อนของ AgNPs ในส่ิงแวดล้อมหลังจากการใช้งาน  งานวิจัยช้ินนี้ท าการศึกษาเปรียบเทียบความเป็นพิษของ 
AgNPs และสารละลายซิลเวอร์ไนเตรท (Silver Nitrate; AgNO3) ที่มีผลต่อถ่ัวเขียวพันธ์ุชัยนาท 72 [Vigna radiata 
(L.) Wilczek]  โดยศึกษาถึงเปอร์เซ็นต์ดัชนีการงอก, เปอร์เซ็นต์การเจริญเติบโตของราก ล าต้นและใบที่ 5 วัน, 
เปอร์เซ็นต์การเจริญเติบโตของล าต้นที่ 65 วัน และความผิดปกติทางสัณฐานวิทยาของถั่วเขียว  ส าหรับวิธีการ
ปลูกถั่วเขียวท าโดยเพาะเมล็ดถั่วในน้ ากลั่น สารละลาย AgNPs และ AgNO3 ที่ระดับความเข้มข้น 0.5, 1, 5, 10 
และ 15 ppm โดยไม่มีตัวกลาง  ปลูกในทรายคัดขนาด (1-2 mm) และรดน้ าโดยสารละลายธาตุอาหาร  ผล
การศึกษาพบว่า AgNPs ทุกระดับความเข้มข้นส่งผลให้เปอร์เซ็นต์ดัชนีการงอกของเมล็ดไม่มีความแตกต่างกับชุด
ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญ (P < 0.05) แต่เมื่อเปรียบเทียบกับ AgNO3 ที่ระดับความเข้มข้น 1, 5, 10 และ 15 ppm 
ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์ดัชนีการงอกของเมล็ดมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (P < 0.05) ส าหรับเปอร์เซ็นต์การ
เจริญเติบโตราก ล าต้นและใบที่ 5 วัน พบว่า AgNPs ทุกระดับความเข้มข้นส่งผลให้เปอร์เซ็นต์การเจริญเติบโต
ของราก ล าต้นและใบไม่มีความแตกต่างกับชุดควบคุมอย่างมีนัยส าคัญ (P < 0.05) แต่เมื่อเปรียบเทียบกับ AgNO3 

ที่ระดับความเข้มข้น 1, 5, 10 และ 15 ppm ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์ความยาวรากมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (P < 
0.05) และในทุกระดับความเข้มข้น (0.5, 1, 5, 10 และ 15 ppm) ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์ความยาวล าต้นมีความแตกต่าง
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อย่างมีนัยส าคัญ (P < 0.05) ในขณะที่เปอร์เซ็นต์ความยาวใบไม่มีความแตกต่างกับชุดควบคุมอย่างมีนัยส าคัญ (P 
< 0.05)  ส่วนการศึกษาเปอร์เซ็นต์การเจริญเติบโตของล าต้นที่ 65 วัน ในชุดควบคุม AgNPs และ AgNO3 ของทุก
ระดับความเข้มข้นไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (P < 0.05)  จากการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของรากที่
ระดับความเข้มข้น 15 ppm พบว่ารากของถั่วเขียวที่สัมผัสกับ AgNPs และ AgNO3 มีลักษณะหงิกงอ ส้ัน มีสี
น้ าตาลเข้มถึงด า และมีลักษณะเป็น brown tips และ necrosis 
 
ค าส าคัญ : ความเป็นพษิ  ถั่วเขียว  อนุภาคเงินขนาดนาโน 

 
ABSTRACT 

Silver Nanoparticles (AgNPs) are widely used in industrial electronic, textile, cosmetic, medical and 
industrial materials. However, the awareness of AgNPs contamination in environment after using for 
manufacturing is lacked. This research aims to compare toxicity of AgNPs and silver nitrate (Silver Nitrate; 
AgNO3) affecting mung bean CHAI NAT 72 [Vigna radiata (L.) Wilczek] by studying the percentage of 
germination, percentage of growth of  roots stems and leaves at 5 days, percentage of growth of stem at 65 
days, and abnormal morphology of mung beans. The culture mung beans in distilled wather AgNPs and AgNO3 
solution which without intermediaries, planted in sand grading (1-2 mm) and watered with nutrient solution. 
The results shows that AgNPs at all concentration affecting percentage of germination has no significance       
(P <0.05) when compared with AgNO3 at concentrations of 1, 5, 10 and 15 ppm, the percent of germination 
have a significant difference (P <0.05). Moreover, percentage of growth of roots stems and leaves at 5 days 
indicates that all AgNPs concentrations has no significant (P <0.05) result on growth of roots stems and leaves 
(P <0.05) when compared with AgNO3 at concentrations of 1, 5, 10 and 15 ppm, the percentage of roots length 
has a significant difference (P <0.05). And AgNO3 all concentrations (0.5, 1, 5, 10, and 15 ppm), the percentage 
of stems length has a significant difference (P <0.05), while the percentage of leaves length has no significant  
(P <0.05). Furthermore, the percentage of growth at 65 days in the control, AgNPs and AgNO3 at all level of 
concentrations has no significant difference (P <0.05). For root morphology at concentrations 15 ppm, it is 
shown that AgNPs and AgNO3 resluiting in a kink, short, dark brown or black root with a brown tips and 
necrosis. 
 
KEYWORDS : Mung Bean CHAI NAT72, Silver Nanoparticles, Toxicity 

 
1. บทน า 

จากการพัฒนาทางอุตสาหกรรมท าให้อนุภาคขนาดนาโนมีบทบาทมากขึ้น  สามารถน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์หลากหลายรูปแบบ  ซ่ึงปัจจุบันอนุภาคขนาดนาโนที่นิยมใช้มากที่สุด คือ AgNPs  (Rajeski and Lekas, 
2008)  ซ่ึง AgNPs นิยมใช้เป็นสารต้านเช้ือจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยในขั้นตอนกระบวนการผลิต, การ
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น าไปใช้, หรือการก าจัด AgNPs อย่างไม่ถูกต้องอาจท าให้ AgNPs ถูกปนเปื้อนในดินหรือน้ าใต้ดิน (Zhang, 2003)  
ซ่ึงพืชจัดเป็นผู้ผลิตขั้นต้นที่มีความส าคัญต่อระบบนิเวศท าให้ได้รับผลกระทบโดยตรง  Yin et al. (2011) พบว่า 
ความเป็นพิษของ AgNPs ที่ความเข้มข้น 1-40 mg/L  ส่งผลท าให้ความยาวและน้ าหนักในส่วนรากและยอดของ
ต้นหญ้า (Lolium multiflurum) ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05)  เมื่อ AgNPs เข้าสู่เซลล์พืชและยับยั้งกระบวนการ
แบ่งเซลล์ได้ โดยงานวิจัยของ Kumari et al. (2009)  ที่พบว่า โครงสร้างเซลล์ (Cytotoxic) และยีนส์ (Genotoxic) 
มีความผิดปกติของโครโมโซมเนื่องจาก AgNPs เข้าไปรบกวนการแบ่งเซลล์ในระยะ metaphase ส่งผลท าให้ค่า 
mitotic index (MI) ลดลง 

ถั่วเขียวเป็นผู้ผลิตขั้นต้นในห่วงโซ่อาหารที่สามารถปลูกและดูแลได้ง่าย  มีช่วงระยะเวลาการเพาะปลูก
ค่อนข้างส้ัน  มีความอ่อนไหวต่อการปนเปื้อนความเป็นพิษและถูกรับรองโดย Organization for Economic                
Co-operation and Development (OECD ปี 2006) และ American Society for Testing Materials (ASTM) ให้เป็น
พืชที่เหมาะสมส าหรับการทดสอบความเป็นพิษ (Lee et al., 2012)  ถั่วเขียวจึงถูกน ามาศึกษาความเป็นพิษของ
อนุภาคเงินขนาดนาโนต่อการเจริญเติบโต  โดยศึกษาเปอร์เซ็นต์ดัชนีการงอก, เปอร์เซ็นต์การเจริญเติบโตและ
ความผิดปกติทางสัณฐานวิทยาของต้นถั่วเขียวที่สัมผัสกับอนุภาคเงินขนาดนาโนที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน 

 
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 ศึกษาความเป็นพิษของอนุภาคเงินขนาดนาโนต่อการงอกและการเจริญเติบโตรวมทั้งลักษณะความ
ผิดปกติทางสัณฐานวิทยาของถั่วเขียวพันธ์ุชัยนาท 72 [Vigna radiata (L.) Wilczek] จากการสัมผัส AgNPs และ 
AgNO3 
 

3. ขอบเขตของงานวิจัย  
 1.  ความเป็นพิษของ AgNPs และ AgNO3 ต่อเปอร์เซ็นต์ดัชนีการงอกและเปอร์เซ็นต์การเจริญเติบโต
รวมทั้งลักษณะความผิดปกติทางสัณฐานวิทยาของถั่วเขียวพันธ์ุชัยนาท 72 [Vigna radiata (L.) Wilczek] 

 2.  การศึกษาในชุด AgNPs และ AgNO3ใช้ความเข้มข้น 0.5, 1, 5, 10 และ 15 ppm  โดยท าการปลูก
ต้นถั่วเขียวความเข้มข้นละ 5 ซ้ า 
 3.  ตัวแปรต้น ได้แก่ AgNPs และ AgNO3 ที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน  ตัวแปรตาม ได้แก่ 
เปอร์เซ็นต์ดัชนีการงอก, เปอร์เซ็นต์การเจริญเติบโตและลักษณะความผิดปกติทางสัณฐานวิทยาของถั่วเขียว 
  4.  ศึกษาการเจริญเติบโตของต้นถั่วเขียวเป็นระยะเวลา 65 วัน 
  

4.  ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
4.1  อัตราการงอกถั่วเขียว 
จากการศึกษาดัชนีการงอกของเมล็ดถั่วเขียว  โดยเพาะเมล็ดถั่วเขียวในสารละลาย AgNPs และ AgNO3 

ซ่ึงไม่มีตัวกลางที่ระดับความเข้มข้น (0, 0.5, 1, 5, 10 และ 15 ppm) เป็นเวลา 5 วัน  จากนั้นท าการนับจ านวนเมล็ด
ที่งอกและวัดความยาวรากเพื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม ผลการศกึษาพบว่า จ านวนเมล็ดและเปอรเ์ซ็นต์ดัชนีการ
งอกของเมล็ดในชุด  AgNPs ไม่มีความแตกต่างกับชุดควบคุม  ในขณะที่ AgNO3 ส่งผลท าใหจ้ านวนเมล็ดทีง่อก
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และเปอรเ์ซ็นต์ดัชนีการงอกของเมล็ดลดลงอย่างมีนัยส าคัญ (P < 0.05) ตั้งแต่ความเข้มข้นเริ่มตน้  ดังแสดงใน
ตาราง 1 
 
ตาราง 1  ผลของ AgNPs และ AgNO3 ที่ระดับความเข้มขน้ต่างๆ ต่อการงอกของเมล็ดถั่วเขียวพันธ์ุชัยนาท 72 1/  
 ที่ 5 วัน 

ความ
เข้มข้น 
(ppm) 

จ านวนเมล็ด
ที่งอก (เมล็ด) 

ความยาว
รากเฉลี่ย 
(ซม.) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

การงอก
สัมพัทธ์ของ
เมล็ด (%) 

ความยาว
รากสัมพัทธ ์

(%) 

ดัชนีการ
งอกของ
เมล็ด 
(%) 

ชุดควบคุม 
0 90 5.9 0.10 100 100 100 

AgNPs 
0.5 90 5.47 0.67 100 92.71 92.71 
1 88 5.60 0.40 97.78 94.92 92.81 
5 87 5.27 0.15 96.67 89.32 86.35 
10 77 5.33 0.23 85.56 90.34 77.29 
15 70 4.43 0.31 77.78 75.08 58.40 

AgNO3 
0.5 90 4.77 0.40 100 80.85 80.85 
1 90 2.70 1.00 100 45.76 45.79 
5 75 2.47 0.65 83.33 41.86 34.88 
10 54 1.37 0.21 60.00 23.22 13.93 
15 40 1.20 0.17 44.44 20.34 9.04 

1/ จากการนับจ านวนเมล็ดถั่วเขียวพันธ์ุชัยนาท 72 ที่งอกโดยใช้ 30 เมล็ดต่อความเข้มข้นโดยทดลอง 3 ซ้ า 
 

ซ่ึงจากข้อมูลเปอร์เซ็นดัชนีการงอกของเมล็ดพบว่า สอดคล้องกับการค านวณหาค่า  Lethal 
Concentration, 25 Percent (LC25) ในชุด AgNPs และ Lethal Concentration, 25 Percent (LC50) โดย AgNO3 ส่งผล
ต่ออัตราการตายของเมล็ดถั่วเขียวได้ดีกว่า AgNPs ที่ระดับความเข้มข้นเดียวกัน ซ่ึง AgNO3 อยู่ในรูปไอออนซ่ึงมี
ความไวในการท าปฏิกิริยาและสามารถผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ของเมล็ดถั่วเขียวได้ดีกว่าอนุภาคเงินขนาดนาโน  ในขณะ
ที่ AgNPs เป็นอนุภาคของแข็งอยู่ในสภาพของแข็งแขวนลอย  โดยเปลือกหุ้มเมล็ด (seed coat) ของถั่วเขียวท า
หน้าที่คัดเลือกการซึมผ่านและมีความส าคัญต่อการป้องกันต้นอ่อนให้ปลอดภัยจากปัจจัยภายนอก  โดยอนุภาค
เงินขนาดนาโนอาจไม่ส่งผลต่อการงอกของเมล็ดหากอนุภาคนั้นเนื่องจากไม่สามารถผ่านเปลือกหุ้มเมล็ดได้  อีก
ทั้งขนาดและลักษณะรูบริเวณพื้นผิวของเมล็ดก็มีความส าคัญต่อการคัดผ่านของอนุภาค  เนื่องจากอนุภาคเงิน
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ขนาดนาโนที่มีขนาดใหญ่กว่ารูบริเวณพื้นผิวของเมล็ดจะสามารถผ่านเข้าสู่เซลล์ได้น้อย (Ma et al.,2010) ดังนั้น
จึงไม่ส่งผลต่อการงอกของเมล็ดที่ระดับความเข้มข้นต่ าๆ 
 

4.2  อัตราการเจริญเติบโตราก ล าต้นและใบของถั่วเขียวที่ 5 วัน 
 เมื่อศึกษาถึงเปอร์เซ็นต์ความยาวราก, ล าต้นและใบ ซ่ึงท าการเพาะถั่วเขียวในสารละลาย AgNPs และ 
AgNO3 โดยไม่มีตัวกลางที่ระดับความเข้มข้น (0, 0.5, 1, 5, 10 และ 15 ppm)  เป็นเวลา 5 วัน  จากนั้นท าการวัด
ความยาวราก, ล าต้นและใบ ผลการศึกษาแสดงในภาพประกอบ 1 พบว่า AgNPs ในทุกๆ ระดับความเข้มข้นไม่
ส่งผลให้ความยาวราก, ล าต้นและใบลดลง  มีเพียงที่ความเข้มข้น 1 ppm ท าให้เปอร์เซ็นต์ความยาวลดลงอย่างมี
นัยส าคัญ (P < 0.05)  ส่วน AgNO3 จะส่งผลยับยั้งการเจริญเติบโตของรากและล าต้นของถั่วเขียว  ซ่ึงหากพิจารณา
ภาพประกอบ 2 จะพบว่า AgNO3 จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของราก, ล าต้นและใบของต้นถั่วเขียวชัดเจนกว่า 
AgNPs โดย AgNO3 จะส่งผลท าให้เมล็ด, รากและล าต้นเป็นสีน้ าตาล  แคระแกร็น  และท าให้บางเมล็ดไม่งอก   
Yin et al. (2011) กล่าวว่า AgNPs และ AgNO3 จะส่งผลท าให้ความยาวรากของต้นหญ้า (Lolium multiflurum) 
ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05)  และรากจะเป็นส่วนที่ถูกยับยั้งมากกว่าส่วนอื่นๆ เนื่องจากรากมีความอ่อนไหว
ต่อการเจริญเติบโตและเป็นส่วนที่สัมผัสกับอนุภาคเงินขนาดนาโนโดยตรงจึงส่งผลท าให้โครงสร้างของเซลล์
และลักษณะสัณฐานวิทยาของรากมีการเปลี่ยนแปลง 
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ภาพประกอบ 1  เปอร์เซ็นต์ความยาวของส่วนต่างๆ ของต้นถั่วเขียวพันธ์ุชัยนาท 72 ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ ที่ 

5 วัน จากถั่วเขียว 30 เมล็ดต่อความเข้มข้นโดยทดลอง 3 ซ้ า ซ่ึงในกราฟแสดงค่า mean ± SD 
(standard deviation) และเครื่องหมายดอกจันบนชุดข้อมูลที่มีความแตกต่างกับชุดควบคุม อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (P<0.05) 

 

    
ภาพประกอบ 2  ลักษณะสัณฐานวิทยาของต้นถั่วเขียวพันธ์ุชัยนาท 72 ที่ 5 วัน โดย (1) ชุดถั่วเขียวที่สัมผัส 

AgNPs และ (2) AgNO3 ซ่ึงจากรูปตัวอักษร A แทนชุดควบคุม และ B, C, D, E, F และ G  คือ 
ระดับความเข้มข้น 0.5, 1, 5, 10 และ 15 ppm ตามล าดับ 
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4.3  อัตราการเจริญเตบิโตของถั่วเขียวที่ 65 วัน 
การศึกษาเปอร์เซ็นต์การเจริญเติบโตของต้นถั่วเขียว  โดยท าการปลูกเพาะเมล็ดถั่วเขียวในน้ ากลั่นเป็น

เวลา 24 ช่ัวโมง  หลังจากนั้นน าต้นถั่วเขียวไปปลูกในทรายคัดขนาดซ่ึงมีการปนเปื้อนของ AgNPs และ AgNO3 ที่
ระดับความเข้มข้นต่างๆ เป็นเวลา 65 วัน  ท าการวัดความยาวล าต้นสองวันครั้ง พบว่า ในทั้งสองชุดการทดลอง
การเจริญเติบโตของต้นถั่วเขียวไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (P < 0.05) กับชุดควบคุม ดังภาพประกอบ 3  
อีกทั้งการค านวณค่า Effect Concentration, 50 Percent (EC50) แสดงให้เห็นว่าในทั้งสองชุดการทดลองต้องใช้

ระดับความเข้มข้นสูงๆ (1,040 ppm ในชุด AgNPs) จึงจะส่งผลกระทบต่อเปอร์เซ็นต์การเจริญโตที่ 50% แต่เมื่อ
พิจารณาเปอร์เซ็นต์การเจริญเติบโตในแต่ละวัน พบว่า AgNO3 ที่ระดับความเข้มข้น 1 และ 15 ppm จะยับยั้งการ
เจริญเติบโตของต้นถั่วเขียวในช่วงวันที่ 30-50 นั้นหมายความว่า การสะสมของ AgNO3 จะแสดงผลยับยั้งการ
เจริญเติบโตในช่วงเวลาดังกล่าว 
 

 
ภาพประกอบ 3  เปอร์เซ็นต์การเจริญเตบิโตของเมล็ดถั่วเขียวพันธ์ุชัยนาท 72 ที่ระดบัความเข้มข้นต่างๆ  ที่ 65 วัน 

จากถั่วเขียว 5 ต้นต่อความเข้มข้น ซ่ึงในกราฟแสดงค่า mean ± SD (standard deviation) 
 

จากการศึกษามวลชีวภาพ  โดยช่ังน้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งเพื่อค านวณหาเปอร์เซ็นต์มวลชีวภาพของ
ถั่วเขียวที่ 65 วัน พบว่า ต้นถั่วเขียวที่ปลูกใน AgNPs และ AgNO3 มวลชีวภาพของราก, ล าต้น, ใบ, ยอดและฝักไม่
มีความแตกต่างกับชุดควบคุม  แต่ในชุดของ AgNPs ส่วนใบที่ระดับความเข้มข้น 10 ppm มีความแตกต่างกับชุด
ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญ (P < 0.05) ดังภาพประกอบ 4  เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวมีศัตรูพืชมารบกวนการ
เจริญเติบโตจึงส่งผลกระทบท าให้มวลชีวภาพของใบในชุดการทดลองนี้ (AgNPs ที่ 10 ppm) ต่ ากว่าชุดการ
ทดลองอื่นๆ นอกจากนั้นพบว่า AgNPs และ AgNO3 ไม่ส่งผลต่อผลผลิตสุดท้ายเนื่องจากจ านวนฝักและเมล็ดใน
แต่ละความเข้มข้นไม่มีความแตกต่างกับชุดควบคุมอย่างมีนัยส าคัญ (P < 0.05) 
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ภาพประกอบ 4  เปอร์เซ็นต์มวลชีวภาพของถั่วเขียวพันธ์ุชัยนาท 72 ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ ที่ 65 วัน จากถั่ว

เขียว 5 ต้นต่อความเข้มข้น โดยในรูปแสดงถึงเปอร์เซ็นต์มวลชีวภาพของราก, ล าต้น, ใบ, ฝัก
และยอด  ซ่ึงในกราฟแสดงค่า mean ± SD (standard deviation) และเครื่องหมายดอกจันบนชุด
ข้อมูลที่มีความแตกต่างกับชุดควบคุมอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (P<0.05) 

 
Woo et al. (2011) กล่าวไว้ว่า AgNPs ไม่สามารถยับยั้งการเจริญของพืชซ่ึงปลูกในดินได้ถึงแม้จะอยู่

ในช่วงที่มีระดับความเข้มข้นสูง  ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของอนุภาคนาโน  
โดยน้ าในดินท าให้ช่วง electrolytes เพิ่มสูงขึ้นจากการรวมตัวของ AgNPs ส่งผลท าให้ความจุบัฟเฟอร์ (buffer 
capacity) ในดินสูงขึ้น  ซ่ึงอาจท าให้ AgNPs รวมตัวกันท าให้มีขนาดใหญ่กว่ารูของเซลล์รากพืช  และหากมีขนาด
ไมโครก็ไม่สามารถผ่านเข้าสู่เซลล์พืชได้  ซ่ึงเป็นเหตุผลหลักที่ท าให้ความเป็นพิษจาก AgNPs ลดลง 
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4.3  ลักษณะความผิดปกติทางสณัฐานวิทยาของถั่วเขียว 

ลักษณะสัณฐานวิทยาของรากที่สัมผัสกับ AgNPs พบว่า รากแก้วหงิกงอ ส้ัน  รากฝอยมีจ านวนน้อย  
รากมีสีน้ าตาลเข้มและบริเวณปลายรากแก้วจะเป็นสีน้ าตาลเข้มถึงด า  ส่วนรากที่สัมผัสกับ AgNO3 รากแก้ว
ค่อนข้างส้ัน  มีรากฝอยจ านวนน้อยและรากไม่ยาวมากนัก  สีบริเวณปลายรากแก้วเป็นสีด า   โดยที่ระดับความ
เข้มข้นสูงสุด คือ 15 ppm  ทั้งสองชุดพบรากมีลักษณะเป็น brown tips และ necrosis  ดังภาพประกอบ 5  โดย   
Yin et al. (2011) พบลักษณะรากคล้ายกับในการทดลองครั่งนี้ในพืช Lolium multiflorum โดยเกิดจาก AgNPs ซ่ึง
ท าให้เซลล์บริเวณ root cap ของรากได้รับความเสียหายและคาดว่าอาจท าให้เซลล์เกิดความผิดปกติและส่งผลให้
การเจริญเติบโตของรากลดลง 
 

 
ภาพประกอบ 5  ลักษณะรากที่ผิดปกติของต้นถั่วเขียวพันธ์ุชัยนาท 72 ที่ระดับความเข้มข้น 15 ppm  

เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม (A) ซ่ึง B และ C แทนรากที่สัมผัสกับ AgNPs และ AgNO3 
ตามล าดับ 

 

5.  ข้อเสนอแนะ 
 1.    ควรเพิ่มระดบัความเข้มข้นของ AgNPs เพื่อจะได้เหน็ผลการยบัยั้งการเจรญิเตบิโตที่ชัดเจนมากขึ้น 
 2.    เนื่องจากการทดลองเปอร์เซ็นต์การเจริญเตบิโตของต้นถั่วเขียวท าการปลูกในทรายคดัขนาดมีการ
รดน้ า  อาจท าให้ AgNPs และ AgNO3 ที่ปนเปื้อนในทรายอาจถูกชะล้างออกไปส่งผลท าให้เกิดการสะสมความ
เป็นพษิในพืชลดน้อยลง  
 3.  ความเป็นพิษของ AgNPs และ AgNO3 อาจยังแสดงไม่ชัดเจนในรุ่นพ่อแม่ที่ท าการทดลอง  ในล าดับ
ต่อไปควรศึกษาถึงผลกระทบในรุ่นลูกหรือรุ่นหลาน  
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บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อสร้างและทดสอบการท างานของเตาหลอดไฟฟ้าขนาดเล็ก ซ่ึงสามารถ
เคลื่อนย้ายได้สะดวก เผาวัสดุที่มีขนาดเล็ก จ านวนไม่มาก เป็นการประหยัดค่าไฟฟ้าจากการน าไปเผาในเตาที่มี
ขนาดใหญ่ เหมาะส าหรับห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีการเผาวัสดุและไม่มีเตาเผาขนาดเล็กที่เหมาะสม  เตาหลอดไฟฟ้า
ขนาดเล็กสามารถควบคุมอัตราการขึ้นลงของอุณหภูมิ ตั้งเวลาการเผาได้ จากผลการทดสอบการท างานพบว่า
ควบคุมอุณหภูมิได้สูงสุด 800 องศาเซลเซียส ค่าความผิดพลาดของอุณหภูมิประมาณ ± 5 องศาเซลเซียส เป็นค่าที่
ยอมรับได้ในการน าไปใช้งาน กระแสสูงสุดที่ใช้งาน 8.75 แอมป์ ที่ 2,200 วัตต์ และเมื่อทดสอบเผาช้ินงานเทียบ
กับเตาเผาในห้องปฏิบัติการวิจัยที่อุณหภูมิและเวลาที่เท่ากันพบว่าคุณสมบัติค่าความต้านทานระหว่างจุดของวัสดุ
มีค่าเท่ากัน 
 

ค าส าคัญ: เตาหลอดไฟฟ้า ขนาดเล็ก ควบคุม อุณหภูมิ 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research is to construct and test a small size tube furnace. The small size tube 
furnace can be easily moved, burning a few small objects. Moreover, it saves electricity costs when compared 
to burning in a large furnace. This furnace is suitable for burning a material in the research laboratory that has 
no small size furnace. The small size tube furnace can control the rate of temperature and the time to burn. The 
results found that the highest temperature was 800o C. There was found to be a margin of error of about ± 5o C, 
which is acceptable. The maximum current was 8.75 A. 2,200 W. The temperatures and times to burn in the 
small size tube furnace were comparable to those in the large furnace. The test found that the resistance 
measurements between the points of the material are equal. 
 

KEYWORDS: Tube furnace, Small size, Control, Temperature 
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1. บทน า 
 เตาเผาเป็นเครื่องมือที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการทดสอบวัสดุ ในส่วนของภาคการศึกษาจะใช้เตาเผาที่
ห้องปฏิบัติการวิจัยอย่างเช่นการทดสอบวัสดุเพื่อวิเคราะห์ศึกษาสารกึ่งตัวน า (Semiconductor) ของสาขาวิชาวัสดุ
ศาสตร์ มีการใช้สารเคลือบกาวเงิน (High Purith Siter Point) บนผิวช้ินงานเซรามิกโดยใช้สารกาวเงินเคลือบ
ผิวหน้าช้ินงาน เมื่อเคลือบชิ้นงานเสร็จแล้วน าช้ินงานไปเผาที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที อัตราขึ้น
ลงอุณหภูมิ 5 องศาต่อนาที ให้สารกาวเงินติดแน่นกับช้ินงานได้ผิวหน้าช้ินงานมีค่าความน าไฟฟ้าสภาวะความ
ต้านทานเท่ากันทุกจุดของชิ้นงาน เพื่อได้ช้ินงานพร้อมที่จะน าไปวัดค่าทางไฟฟ้า 
 ในอุตสาหกรรมการผลิตมีความจ าเป็นที่จะต้องเผาในเตาแบบต่อเนื่อง (Continuous Kiln) แต่ในภาค
การศึกษาและในห้องปฏิบัติการ การทดสอบเกี่ยวกับสารกึ่งตัวน าซ่ึงเป็นช้ินงานที่มีขนาดเล็ก จ านวนน้อย ไม่
จ าเป็นต้องเผาในเตาเผาที่มีความต่อเนื่องหรือเตาเผาขนาดใหญ่ซ่ึงเป็นการส้ินเปลืองพลังงานโดยไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์เต็มก าลัง และในห้องปฏิบัติการควรมีเตาเผาหลายขนาดไว้รองรับปริมาณงานที่เหมาะสม (ธนากร 
เกียรติขวัญบุตร และสุชาติ จันทรมณีย์, 2551) ได้สร้างและทดสอบการท างานของเตาเผาอุณหภูมิสูงแบบท่อเพื่อ
ใช้ส าหรับงานวิจัยและการเรียนการสอนทางวิศวกรรมเคมี ใช้ท่อเซรามิกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร 
ยาว 1 เมตร ซ่ึงเหมาะส าหรับช้ินงานขนาดเล็กแต่มีขนาดความยาวมาก ควบคุมอุณหภูมิและเวลาได้อัตราการกิน
กระแสสูงสุด 12.64 แอมแปร์ มีข้อเสนอแนะในส่วนของการป้องกันความปลอดภัยในการสัมผัสโครงเตา
เนื่องจากความร้อน (ณัฐชนันท์ ปลายเนตร และศุภชัย ปลายเนตร, 2556) ท าการพัฒนาเตาอบชุบโลหะโดยใช้
ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบพีไอดีส าหรับอุตสาหกรรมผลิตมีดพร้าชุมชน จากการควบคุมอุณหภูมิด้วยวิธีการ
ควบคุมแบบพีไอดีคอนโทรลพบว่าสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ต่อเนื่อง ส่งผลให้ลดการสูญเสียด้านพลังงานความ
ร้อนได้ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเตาชุบแบบเช้ือเพลิง และ(ธราธิป ภู่ระหงษ์ และสิริวัฒน์ นิงวัฒน์ , 2556) ได้
ออกแบบและสร้างเตาอบโลหะควบคุมด้วย PID สามารถควบคุมอุณหภูมิเตาอบได้ตามที่ก าหนดไว้ 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าการสร้างเตาหลอดไฟฟ้าขนาดเล็ก ซ่ึงสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก เผาวัสดุที่มี
ขนาดเล็ก จ านวนไม่มาก เป็นการประหยัดค่าไฟฟ้าจากการน าไปเผาในเตาที่มีขนาดใหญ่ เหมาะส าหรับ
ห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีการเผาวัสดุและไม่มีเตาเผาขนาดเล็กที่เหมาะสม  เตาหลอดไฟฟ้าขนาดเล็กสามารถควบคุม
อัตราการขึ้นลงของอุณหภูมิ ตั้งเวลาการเผาได้ มีขนาดเล็กสามารถน าไปทดสอบในสถานที่ต่างๆได้ง่าย มีความ
ปลอดภัยในการใช้งาน 
 

2. กรอบแนวคิดและทฤษฎี 
 สร้างและทดสอบการท างานของเตาหลอดไฟฟ้าขนาดเล็ก ซ่ึงสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก เผาวัสดุที่มี
ขนาดเล็ก จ านวนไม่มาก เป็นการประหยัดค่าไฟฟ้าจากการน าไปเผาในเตาที่มีขนาดใหญ่ เหมาะส าหรับ
ห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีการเผาวัสดุและไม่มีเตาเผาขนาดเล็กที่เหมาะสม  เตาหลอดไฟฟ้าขนาดเล็กสามารถควบคุม
อัตราการขึ้นลงของอุณหภูมิ ตั้งเวลาการเผาได้  ซ่ึงมีระบบการท างานของเตาหลอดไฟฟ้าขนาดเล็กแสดงดัง
ภาพประกอบ 1 
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Set Point

PID  Control Solid Stage Reley

Thermocople

Heater

220 V / 50 Hz

+

-

 
ภาพประกอบ 1  ระบบการท างานของเตาหลอดไฟฟ้าขนาดเล็ก 

 

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 3.1 เพื่อสร้างชุดเตาหลอดไฟฟ้าขนาดเล็ก 
 3.2 เพื่อสร้างเตาหลอดไฟฟ้าที่ควบคุมอุณหภูมิตามก าหนด 
 3.3 เพื่อใช้ในการเผาวัสดุขนาดเลก็จ านวนน้อย 
 

4. วิธีการด าเนินวิจัย 
 4.1 ศึกษาข้อมูลและออกแบบเตาหลอดไฟฟ้าขนาดเล็ก 

ออกแบบโครงสร้างและระบบการท างานของเตาหลอดไฟฟ้าขนาดเล็ก และแบบวงจรทางไฟฟ้า
แสดงดังภาพประกอบ 2 โครงสร้างชุดเตาหลอดไฟฟ้าขนาดเล็กประกอบด้วยชุดตัวเตาหลอดไฟฟ้าขนาดกว้าง 21 
เซนติเมตร ยาว 31 เซนติเมตร สูง 21 เซนติเมตร ห้องเผาไหม้ใช้ท่อเซรามิกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.35 
เซนติเมตร ยาว 33 เซนติเมตร ติดตั้งตะแกรงเหล็กกันความร้อนด้านนอกเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและชุด
ควบคุมอุณหภูมิติดตั้งในส่วนด้านล่างตัวเตามีขนาดกว้าง 21 เซนติเมตร ยาว 31 เซนติเมตร สูง 12 เซนติเมตร
แสดงดังภาพประกอบ 3 
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Line  220 – 250 AC

K 1K 1 K 1

Power Switch 

Switch NO

Switch Off

     
          

Solid State

Heater
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Thermocouple

K 1
Temperature

Fuse 3

 
ภาพประกอบ 2  แบบวงจรทางไฟฟ้าของเตาหลอดไฟฟ้าขนาดเลก็ 

 
4.2 สร้างชุดเตาหลอดไฟฟ้าขนาดเล็ก 

ประกอบสร้างชุดเตาหลอดไฟฟ้าตามที่ออกแบบไว้ในข้างต้นโดยชุดเตาหลอดไฟฟ้าใช้ขด
ลวดความร้อนที่มีความต้านทาน 22 โอห์ม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร ใช้อิฐฉนวนทนความร้อนช่วง
อุณหภูมิ 900-1400 องศาเซลเซียส ยึดชุดขดลวดและท่อเซรามิก ชุดควบคุมอุณหภูมิประกอบด้วยฟิวส์ขนาด 10 
แอมป์ แมกเนติกขนาด 30 แอมป์ โซลิดสเตตรีเลย์ เทอร์โมคัปเปิล type k ชุดควบคุมแบบ PID Control หลอดไฟ
แสดงสถานะ ปุ่มกด และสวิทซ์ แท่นยึดระหว่างชุดเตาหลอดและชุดควบคุมติดพัดลมระบายอากาศขนาด  11x11 
เซนติเมตร 0.14 แอมป์ แสดงรูปเตาหลอดไฟฟ้าขนาดเล็กที่เสร็จสมบูรณ์ดังภาพประกอบ 4 
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ภาพประกอบ 3  โครงสร้างชุดเตาหลอดไฟฟ้าขนาดเล็ก 

 

 
ภาพประกอบ 4  เตาหลอดไฟฟ้าขนาดเล็กที่เสร็จสมบูรณ์ 

 
 4.3 ทดสอบการท างานของเตาหลอดไฟฟ้าขนาดเล็ก 

ท าการทดสอบวัดค่าอุณหภูมิภายในเตาหลอดไฟฟ้ากับอุณหภูมิที่ก าหนดจากเครื่องมือวัดอุณหภูมิ
เทอร์โมคัปเปิล type k และชุดควบคุมแบบ PID Control วัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในแต่ละช่วงอุณหภูมิ ทดสอบเผา
ช้ินงานเซรามิกขนาดเล็กที่ต้องการตรวจสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าโดยใช้กาวเงินทาแล้วท าการเผาที่อุณหภูมิ 700o 

C นาน 15 นาที อัตราการขึ้นลง 5o C ต่อนาที โดยน าช้ินงานวางบนอิฐทนไฟไปวางในท่อเซรามิกที่เตาหลอดตั้ง
อุณหภูมิเผาตามก าหนด เมื่อท าการเผาแล้วเสร็จทดสอบวัดค่าความต้านทานระหว่างจุดของช้ินงานที่ระยะห่างที่

ชุดควบคุมอุณหภูมิ 

ชุดเตาหลอดไฟฟ้า 

ตะแกรงกันความร้อน 
ท่อเซรามิก 
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เท่ากัน โดยเปรียบเทียบค่ากับชิ้นงานที่เผาในเตาเผาขนาดใหญ่กว่าในห้องปฏิบัติการวิจัยซ่ึงเป็นเครื่องที่น าเข้าจาก
ต่างประเทศ โดยเผาที่อุณหภูมิเวลาที่เท่ากัน แสดงวิธีการวัดค่าความต้านทานระหว่างจุดของช้ินงานดัง
ภาพประกอบที่ 6 

 

 
ภาพประกอบ 5  การเผาช้ินงานทดสอบโดยเตาหลอดไฟฟ้าขนาดเล็ก 

 

 
ภาพประกอบ 6  การวัดค่าความต้านทานระหว่างจุดของชิ้นงาน 
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 4.4 ผลการศึกษา 
ตารางท่ี 1  แสดงค่าอุณหภูมิและกระแสไฟฟ้า 

อุณหภูมิที่ก าหนด 
(องศาเซลเซียส) 

อุณหภูมิที่วัดได ้
(องศาเซลเซียส) 

กระแสไฟฟ้าท่ีใช ้
(แอมป์) 

แรงดันที่จ่ายให้กับ
ขดลวด 22 โอห์ม (โวลต์) 

50 46 1.24 27.28 
100 97 2.61 57.42 
150 146 1.38 30.36 
200 199 3.32 73.04 
250 252 3.08 67.76 
300 304 3.59 78.98 
350 355 3.64 80.08 
400 405 3.99 87.78 
450 452 4.10 90.20 
500 505 4.89 107.58 
550 554 5.57 122.54 
600 603 5.78 127.16 
650 655 7.68 168.96 
700 705 7.71 169.62 
750 755 7.77 170.94 
800 802 8.75 192.5 

 จากตารางที่ 1 แสดงค่าอุณหภูมิที่วัดได้เทียบกับค่าอุณหภูมิที่ก าหนด และปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้ โดย
แสดงในช่วงอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 50 องศาเซลเซียส จากการวัดอุณหภูมิทุกๆ 10 องศาเซลเซียส แสดงดัง
ภาพประกอบที่ 7 และ8 
 
ตารางท่ี 2  แสดงผลการทดสอบเผาอิฐฉนวนทนไฟ 
ชิ้นงานอิฐฉนวนทนไฟ กว้าง (มิลลิเมตร) ยาว (มิลลิเมตร) สูง (มิลลิเมตร) 

ก่อนเผา 21.28 55.18 24.97 
หลังเผา 20.96 54.64 24.25 

 จากตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบเผาอิฐฉนวนทนไฟที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส อัตราการขึ้นลง 
10 องศาเซลเซียสต่อนาที นาน 2 ช่ัวโมง เพื่อทดสอบการทนความร้อนที่น ามาใช้เป็นผนังเตาหลอดไฟฟ้าขนาด
เล็ก พบว่าช้ินงานยังคงรูปเดิม มีการหดตัวเพียงเล็กน้อยคิดเป็นการหดตัวเชิงปริมาตร 7.62 เปอร์เซ็นต์ 
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ภาพประกอบ 7  กราฟแสดงความสัมพันธร์ะหว่างอุณหภูมิที่ก าหนดและอุณหภูมิที่วัดได้ 

 จากผลการทดสอบวัดค่าอุณหภูมิเตาหลอดไฟฟ้าขนาดเล็กวัดเทียบกับอุณหภูมิจากเครื่องทดสอบโดยท า
การวัดอุณหภูมิทุกๆ 10 องศาเซลเซียส แสดงดังภาพประกอบ 7 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อน ± 5 องศาเซลเซียส 
 

 
ภาพประกอบ 8  กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิที่ก าหนดและกระแสไฟฟ้าที่ใช้ 

 
 จากภาพประกอบ 8 แสดงกระแสไฟฟ้าที่ใช้เมื่อเผาที่อุณหภูมิตามที่ก าหนดกระแสไฟฟ้าที่ใช้จะเพิ่มขึ้น
ตามอุณหภูมิการเผาที่เพิ่มขึ้น และใช้ปริมาณกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ 800 องศาเซลเซียส 8.75 แอมแปร์ 
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5. สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการทดสอบการท างานของเตาหลอดไฟฟ้าขนาดเล็ก เมื่อเครื่องเริ่มท างานค่าอุณหภูมิจะค่อยๆ 
เพิ่มขึ้น ตามค่าอุณหภูมิที่ก าหนดไว้ถึงอุณหภูมิสูงสุด  800 องศาเซลเซียส ค่าความผิดพลาดของอุณหภูมิ เมื่อเทียบ
อุณหภูมิที่ก าหนดไว้ประมาณ  ± 5 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นค่าที่ยอมรับได้ในการน าไปใช้งานจริง กระแสสูงสุดที่
ใช้เมื่ออุณหภูมิสูงสุดคือ 8.75 แอมแปร์ 

จากการทดสอบเผาช้ินงานเซรามิกทาสารกาวเงินจากเตาหลอดไฟฟ้าขนาดเล็ก เทียบกับเตาเผาขนาด
ใหญ่ในห้องปฏิบัติการวิจัย ที่อุณหภูมิและเวลาที่เท่ากัน ได้ผลการทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าโดยมีค่าความ
ต้านทานระหว่างจุดมีค่าความต้านทานที่เท่ากัน 
 

6. อภิปรายผล 
ในการออกแบบโครงสร้างต่างๆของเครื่องควรเน้นถึงการน าไปใช้งานที่สะดวก และความปลอดภัยของ

ผู้ใช้งานเป็นหลัก และวัสดุในการน ามาใช้ เช่น ส่วนประกอบของโครงสร้าง และวัสดุที่ทนความร้อนแต่ละส่วน 
เพื่อให้ทนความร้อนต่อการใช้งาน ขณะที่เครื่องท างานผู้ใช้งานควรอยู่ห่าง จากเครื่องอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัย ทั้งในเรื่อง ความร้อนที่ถ่ายเทออกมา และสารละเหยในการเผาช้ินงาน และการน าเครื่องเตาหลอด
ไฟฟ้าไปใช้งาน ควรจัดวางสถานที่ที่โล่งกว้าง ขนาดห้องที่เหมาะสม  เพื่อให้ อากาศถ่ายเทได้สะดวก 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
การใช้งานต้องใช้งานอย่างระมัดระวัง เพราะระหว่างที่เครื่องท างานอุณหภูมิจะสูงมาก  อาจท าให้เป็น

อันตรายได้ และการตัดอิฐทนความร้อนต้องใช้งานละเอียดและระมัดระวัง หากตัดออกมาไม่ได้ขนาด การน ามา
ประกอบกัน ท าให้ความร้อนภายในเตาร่ัวออกมาได้ 
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 ในบทความนี้เป็นการน าเสนอแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และการออกแบบตัวควบคุมของเครื่องบิน 6 
ใบพัดแบบ “X” ซ่ึงเครื่องบินนี้มีแบบจ าลองเป็นแบบไม่เชิงเส้น (Nonlinear) ดังนั้นจึงเลือกการควบคุมด้วยวิธี
เลื่อนไถล (SMC) มาใช้ในการควบคุมความสูง เพื่อให้อยู่ในความสูงที่ก าหนด และสามารถรักษาระดับไว้ได้ โดย
น าสมการทางคณิตศาสตร์มาจ าลองการเคลื่อนที่ในโปรแกรม MatLab ผลจากการจ าลองพบว่าเครื่องบิน 6 ใบพัด
สามารถเคลื่อนที่ไปอยู่ในความสูงที่ได้ก าหนดไว้และรักษาระดับได้อย่างสมดุล 
 
ค ำส ำคัญ : การควบคุมแบบเลื่อนไถล   เครื่องบิน 6 ใบพัด   การควบคุมความสูง   ระบบควบคุมไม่เชิงเส้น 
 

ABSTRACT 
This article is to propose Mathematical model and design X-type hexarotor controller. As a result of 

high nonlinearity in hexarotor, the Sliding Mode Control (SMC) is used to maintain target attitude level  and 
control its balance. The mathematical model has simulated trajectory via MATLAB program. The simulation 
results indicate that hexarotor can control attitude level and maintain its balance. 

 
KEYWORDS : Sliding Mode Control (SMC), Hexarotor, Altitude Control, Nonlinear Control 
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1. บทน ำ 
ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านการบินได้พัฒนาไปไกลมาก และมีบทบาทที่ส าคัญในด้านต่างๆ เช่น การ

ขนส่ง การเดินทาง การทหาร การเกษตร หากเป็นงานที่ต้องเส่ียง งานที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าถึง หรืองานที่อยู่นอก
อาณาเขตควบคุม ไม่ว่าจะเป็นการบินลาดตระเวน การเฝ้าตรวจ การค้นหาเป้าหมาย การถ่ายภาพทางอากาศ ก็
อาจจะใช้อากาศยานไร้คนขับ (Ummanned Aerial Vehicle : UAV) ได ้

เครื่องบิน 6 ใบพัดจัดเป็นอากาศยานไร้คนขับ โครงสร้างของเครื่องบิน 6 ใบพัดมีทั้งแบบ “+” และแบบ 
“X” โดยวิธีการหาสมการจ าลองทางคณิตศาสตร์ก็จะแตกต่างกันออกไป ส่วนมากที่พบเห็นจะเป็นโครงสร้างที่
เป็นแบบ “ + ” (Baranek and Solc, 2012) และยังพบว่าโครงสร้างของเครื่องบิน 6 ใบพัด ได้มีการพัฒนาขึ้น ซ่ึง
ลักษณะของเครื่องบินจะมีแกน   3 แกน และแต่ละแกนจะมีใบพัด 1 คู่ (Sanca, Alsina and Cerqueira, 2010) ท าให้
มีสมการจ าลองทางคณิตศาสตร์และการค านวณทิศทางการเคลื่อนแตกต่างกันออกไป 

ในการควบคุมเครื่องบิน 6 ใบพัด จะต้องมีตัวควบคุม (Controller) ซ่ึงเปรียบเสมือนสมองคอยส่ังการให้
เครื่องบินเคลื่อนที่ไปยังต าแหน่งต่างๆ โดยโปรแกรมที่ป้อนเข้าไปนั้น จะประยุกต์มาจากทฤษฎีต่างๆ ซ่ึงแต่ละ
ทฤษฎีก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน (Li and Song, 2012) และการออกแบบตัวควบคุมนั้นที่พบเห็นโดยทั่วไปจะมี
ทั้งแบบเชิงเส้น (Linear Control) เช่น PD Control (Erginer and Altug, 2007) และ แบบไม่เชิงเส้น (Nonlinear 
Control)  เช่น Adaptive Robust Control (Cheol Min, Hyeon Hong and Matson, 2011) มาใช้เป็นตัวควบคุม 
  ในบทความนี้เป็นการหาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของเครื่องบิน 6 ใบพัดแบบ “X”  และการออกแบบ
ทฤษฎีการควบคุมความสูงด้วยวิธีเลื่อนไถล (SMC) มาประยุกต์ใช้กับการควบคุมเครื่องบินเพื่อให้บินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาระบบควบคุมให้ดียิ่งขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการหาแบบจ าลองและการออกแบบตัวควบคุมเครื่องบิน 6 ใบพัดแบบ ”X” ในรูปแบบ
อากาศยานไร้คนขับ โดยใช้ทฤษฏีการควบคุมแบบเลื่อนไถล (SMC) ในการควบคุมความสูงเพื่อให้บินได้อย่าง
สมดุลและมีประสิทธิภาพ 
 

3. วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
1. หาสมการจ าลองทางคณิตศาสตร์และศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวต่างๆของเครื่องบนิ 6 ใบพัดแบบ 

“X” 
2. ออกแบบตัวควบคุมความสูง โดยใช้ทฤษฏีการควบคุมแบบเลื่อนไถล 
3. จ าลองการท างานเครื่องบิน 6 ใบพัดในโปรแกรม Matlab 
4. ติดตามผลการจ าลองและปรับปรงุผล 
5. สรุปผลและจดัท าเอกสารการวิจัย 
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4. แบบจ ำลองเครื่องบิน 6 ใบพัด 
เครื่องบิน 6 ใบพัด (Hexarotor) เป็นเฮลิคอปเตอร์อีกประเภทหนึ่งที่มีการน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง

มากมาย และช่วยงานทางด้านต่างๆ เครื่องบิน 6 ใบพัดจะแตกต่างจากเครื่องบินทั่วไป โดยสามารถบินขึ้นลง
แนวดิ่งได้ บินนิ่งๆอยู่กับที่ได้ และการควบคุมการเคลื่อนที่ของเครื่องบิน 6 ใบพัดจะเป็นการเพิ่มหรือลดความเร็ว
ของใบพัดแต่ละแกน โดยขึ้นอยู่กับว่าจะให้ไปในทิศทางใด โครงสร้างของเครื่องบิน 6 ใบพัดจะมีทั้งแบบ “+” 
และ แบบ “X” ซ่ึงแต่ละแบบจะมีสมการทิศทางการเคลื่อนที่ที่ต่างกัน ใบบทความนี้จะเป็นการหาแบบจ าลอง
เครื่องบิน 6 ใบพัดแบบ “X” ดังแสดงใน ภาพที่ 1 

 
ภำพที่ 1 แบบจ าลองเครื่องบิน 6 ใบพัด และทศิทางการเคลื่อนที่ของแต่ละใบพดั 

 
ในการหาแบบจ าลองของเครื่องบิน 6 ใบพัดนั้น  จะต้องมีการตั้งแกนอ้างอิงขึ้นมา 2 แกน คือแกนโลก 

กับแกนเครื่อง และในการหาทิศทางของตัวเครื่องบิน จะต้องหาความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วของตัวเครื่องที่
แกนตัวเครื่องกับความเร็วของตัวเครื่องที่แกนโลก โดยสามารถหาผลรวมเมตริกซ์ของการหมุนแต่ละแกนได้ดังนี้ 
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sin cos sin sin sin cos cos sin sin cos cos sin
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ต่อมาเป็นการหาความเร็วเชิงมุม สามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวเครื่องและแกนโลกได้จากเมตริกซ์
การโอนย้าย (Transfer Matrix) ดังนี้ 
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T  

 จากการเคลื่อนที่ในแนวต่างๆ ก็จะมีการเพิ่มและลดความเร็วใบพัดแต่ละใบ โดย U1, U2, U3, U4         
ใช้เขียนแทนแรงและโมเมนต์ที่ท าให้เกิดการเคลื่อนที่ขึ้น 
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โดยที ่
Ω คือ ความเร็วใบพดัแต่ละใบ มหีน่วยเปน็ rad / s  

b คือ Thrust factor มีหน่วยเป็น 2Ns  

d คือ Thrust factor มีหน่วยเป็น 2Nms  
 
เมื่อเราต้องการต าแหน่งและทิศทางของตัวเครื่อง เราจะใช้เมตริกซ์การหมุน (R) และเมตริกซ์การ

โอนย้าย (T) มาแปลงความสัมพันธ์ ดังนั้นจึงได้สมการแบบจ าลองของเครื่องบิน 6 ใบพัด ดังนี้ 
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5. วิธีกำรออกแบบตัวควบคุม (Slotine and Li, 1991) 
เนื่องจากเครื่องบิน 6 ใบพัด มีแบบจ าลองเป็นแบบไม่เชิงเส้น  ดังนั้นจึงเลือกใช้การควบคุมด้วยวิธีเลื่อน

ไถล (SMC) โดยมีจุดเด่นที่ความคงทนต่อความไม่แน่นอนของพารามิเตอร์ การเปลี่ยนแปลงโหลด และสัญญาณ
รบกวนต่างๆจากภายนอก หากใช้กฎการควบคุมแบบเชิงเส้น เมื่อพารามิเตอร์เปลี่ยนอาจท าให้ระบบสูญเสียสมดุล 
ท าให้มีการปรับค่าพารามิเตอร์ใหม่ กฎการควบคุมด้วยวิธีเลื่อนไถลนั้นจะมีส่วนประกอบของสัญญาณควบคุมที่มี
การท างานแบบสลับเครื่องหมายไปมาด้วยความถี่สูง เพื่อบังคับให้วิถีการเคลื่อนที่ของระบบเลื่อนไถลอยู่บน
พื้นผิวสลับเครื่องหมาย (sliding surface) ที่ได้ก าหนด โดยเงื่อนไขที่บังคับให้วิถีการเคลื่อนที่อยู่ในพื้นผิวสลับ
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เครื่องหมายนั้นสามารถรับรองด้วยทฤษฎีเสถียรภาพของเลียปูนอฟ (Lyapunov’s Stability Theory) วิถีการ
เคลื่อนที่แสดงในภาพที่ 2 

 
ภำพที ่2 วิถีการเคลื่อนที่ของระบบภายใต้การควบคุมด้วยวิธีเลื่อนไถล 

  
ในการออกแบบตัวควบคุมด้วยวิถีเลื่อนไถล (SMC) นั้นประเด็นหลักๆคือ การเลือก Sliding Surfaceที่

ต้องการให้ระบบไป จากนั้นจึงเป็นการหากฎการควบคุมเพื่อบังคับให้วิถีการเคลื่อนที่ของระบบอยู่บนพื้นผิวสลับ
เครื่องหมาย  การออกแบบเริ่มจาก การก าหนด Tracking error จะได้ 

e = z - zz d  
ก าหนด Sliding Surface จะได้ 

s = e - cez z z  
จากนั้นใช้ทฤษฎีเสถียรภาพของเลียปูนอฟ เพื่อรับรองว่าวิถีการเคลื่อนที่จะอยู่ในพื้นผิวสลับเครื่องหมาย 

โดยเลือกสมการ Lyapunov ดังนี้ 
1 2V = S
2  

และจากทฤษฎ ีLyapunov เพื่อให้ S ลู่เข้าสู่ศูนย์ สมการ V = SS < 0  ต้องเป็นจริงเท่านั้น 
ดังนั้นจะได้สมการควบคุมความสูงด้วยวิธีเลื่อนไถล ดังนี้ 

 
-

cos( ) cos( )
(- - - sgn( ))m

f q
U g z ce k sz d z z z  

โดยที่ sgn (s) คือฟังก์ชันเครื่องหมาย ( signum function ) นิยามได้ดังนี้ 

 

 


 
 

1, 0

sgn( ) 0, 0

1, 0

s

s s

s

 

ฟังก์ชันซิกนัม ( signum function ) เป็นฟังก์ชันไม่ต่อเนื่องที่ศูนย์  มีผลท าให้ตัวควบคุมด้วยวิธี SMC    
มีค่าสลับไปมาด้วยความถ่ีสูงระหว่าง s > 0 กับ s < 0 ท าให้แนวระบบกระโดดข้ามพื้นผิวตลอดเวลาจึงเกิดการส่ัน 
(chattering) ขึ้นในตัวควบคุม ซ่ึงในการน าไปใช้งานจริง อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ได้ 
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ในการก าจัดการส่ันนั้น จะแทนฟังก์ชันไม่ต่อเนื่องด้วยฟังก์ชันที่ต่อเนื่อง คือ การเลือกฟังก์ชันอิ่มตัว 

(saturation function) เพื่อมาทนแทนการเกิดการส่ัน ซ่ึงมีสมการดังนี้ 





, 1
s ( )

sgn( ), 1

s if s
at s

s if s
 

ดังนั้นจะได้สมการควบคุมความสูงด้วยวิธีการเลื่อนไถล (SMC) โดยใช้ saturation function คือ 

 
-

cos( ) cos( )
(- - - s ( ))m

f q
U g z ce k at sz d z z z  

6. ผลกำรทดลอง 
 จากการน าสมการการจ าลองทางคณิตศาสตร์ของเครื่องบิน 6 ใบพัด และสมการตัวออกแบบการควบคุม
ความสูงด้วยวิธีเลื่อนไถล (SMC)  จ าลองในโปรแกรม Matlab มีการเปรียบเทียบค่า k ที่แตกต่างกันเพื่อที่จะหาค่า 
k ที่เหมาะสม และเปรียบเทียบในฟังก์ชันแบบ signum function กับ saturation function  โดยมีการจ าลองให้
เครื่องบิน 6 ใบพัด บินในระดับความสูง 0.5 เมตร น้ าหนักของเครื่องบิน 5 กิโลกรัม และมีการเปรียบเทียบให้บิน
ในระดับความสูง 0.5 เมตร 4 เมตร และ 10 เมตร ตามล าดับ จากนั้นมีการเปรียบเทียบเมื่อเครื่องบินมีน้ าหนัก 2 
กิโลกรัม และ 10 กิโลกรัม โดยใช้ค่า k เหมาะสม ซ่ึงผลการจ าลองที่ได้เป็นดังนี้  
 

 
ภำพที ่3 การเคลื่อนที่ในแนวแกน z เป็นระยะ 0.5 เมตร และมี m =5 kg แสดงในฟังก์ชันแบบ signum 
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ภำพที่ 4 การเคลื่อนที่ในแนวแกน z เป็นระยะ 0.5 เมตร และมี m = 5 kg แสดงในฟังก์ชันแบบ saturation 

 
ภำพที่ 5  ค่าคลาดเคลื่อน (error) ของเครื่องบินในการเคลื่อนแนวแกน z เป็นระยะ 0.5 เมตร และมี m = 5 kg                                    

แสดงในฟังก์ชันแบบ signum และ saturation ตามล าดับ 

 
ภำพที่ 6   การเคลื่อนทีใ่นแนวแกน z เป็นระยะ 0.5 เมตร 4 เมตร และ 10 เมตร ตามล าดับ โดยมี m= 5 kg                 

แสดงในฟังก์ชันแบบ saturation 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2556 วันที ่24 ธันวาคม 2556 
 
 

1563 

 
ภำพที่ 7 การเคลื่อนที่ในแนวแกน z ระยะ 10 เมตร โดยมี m=2 kg และ m=10 kg แสดงในฟังก์ชันแบบ saturation 

 

7. สรุปผลกำรทดลอง 
 จากผลการทดลองจะเห็นว่า เครื่องบิน 6 ใบพัดจะว่ิงจากศูนย์ขึ้นไปหาความสูงที่ก าหนดไว้ คือ 0.5 เมตร
และสามารถรักษาระดับไว้ได้ โดยค่า k=8 เป็นค่าที่เหมาะสม เพราะใช้เวลาในการว่ิงเข้าสู่จุดสมดุลเร็วที่สุด แต่ใน
การทดลองด้วยตัวควบคุมแบบวิธีเลื่อนไถลนั้นจะมีการใช้ signum function ในการควบคุม เป็นผลท าให้แนววิถี
ของระบบกระโดดข้ามพื้นผิวตลอดเวลา จึงมีการเกิดการส่ัน (chattering) ขึ้นในระบบ ดูได้จากภาพที่ 3 จากการ
ส่ันอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการส่ัน จึงมีการใช้ saturation 
function เข้ามาแทนเพื่อลดปัญหาการส่ันในระบบ ดูได้จากภาพที่ 4 ท าให้ตัวควบคุมท างานอย่างมีเสถียรภาพมาก
ขึ้น  

ส่วนค่าคลาดเคลื่อน (error) จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆ จนกระทั่งเป็นศูนย์ มีผลท าให้ระดับความสูงคงที่ ดูได้
จากภาพที่ 5 และที่ระดับความสูงระยะต่างๆ เครื่องบินก็ยังรักษาระดับได้ดี ดูได้จากภาพที่ 6 และเมื่อ m มีการ
เปลี่ยนแปลง การควบคุมความสูงยังคงที่ สามารถรักษาระดับไว้ได้ ดูได้จากภาพที่ 7 แสดงว่าการควบคุมด้วยวิธี
เลื่อนไถล (SMC) ไม่ไวต่อส่ิง รบกวนภายนอก และมีความคงทนของระบบ   
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 ในปัจจุบันเครื่องบิน 6 ใบพัดก าลังเป็นที่นิยม ดังนั้นควรมีการส่งเสริมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้มีการ
พัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องบินให้ดียิ่งขึ้น เพราะสามารถประยุกต์ใช้กับงานได้หลายด้าน โดยอาจน างานวิจัย
ช้ินนี้เป็นต้นแบบของสมการจ าลองทางคณิตศาสตร์ และพัฒนาไปสู่การควบคุมในการใช้ทฤษฏีต่างๆ  
 ในการออกแบบตัวควบคุมของเครื่องบิน 6 ใบพัดด้วยวิธีเลื่อนไถล (SMC)นั้น ถ้าหากมีการควบคุม
เฉพาะความสูง ก็อาจจะท าให้เห็นถึงประสิทธิภาพตัวควบคุมด้วยวิธีเลื่อนไถลในการควบคุมเครื่องบินไม่ชัดเจน 
ดังนั้นจะต้องมีการพัฒนาการควบคุมขึ้น โดยจะต้องมีทั้ง ควบคุมความสูง ควบคุมต าแหน่ง และทิศทางไป
พร้อมๆกัน เพื่อท าให้การควบคุมมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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บทาัดย่อ 
             การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแบบแผนการใช้แรงกาย และการออกก าลังกายของผู้อ านวยการรพ .
สต. เพศชายและเพศหญิงของผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  รูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนา 
ท าการศึกษาผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ทุกแห่ง จ านวน 174 คน ในจังหวัด
สุพรรณบุรี  ผลการวิจัยคือ (1) ระดับความเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในผู้อ านวยการ รพ .สต. เพศชาย พบใน
ระดับรุนแรง สูงสดุ   ในเพศหญิง พบในระดับปกติสูงสุด     (2) สภาวะสุขภาพในปัจจุบันซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการ
ออกก าลังกาย ที่พบเหมือนกันทั้งในผู้อ านวยการ รพ.สต. เพศชาย และเพศหญิง คือ ปวดกล้ามเนื้อบ่อย หรือเป็น
ตะคริวบ่อย มีความเส่ือมทางร่างกายตามวัย มีโคเลสเตอรอลในเลือดสูง  (3) ในการท างานอาชีพในแต่ละวัน 
ผู้อ านวยการ รพ.สต. เพศชายและเพศหญิง นั่งท างานมากที่สุด      (4) ในการด าเนินชีวิตในแต่ละวัน ผู้อ านวยการ 
รพ.สต. เพศชายและหญิง นั่งนอน ดูทีวี ภาพยนตร์มากที่สุด    (5) ลักษณะการท ากิจกรรมการออกก าลังกาย  เพศ
ชาย และเพศหญิงท ากิจกรรมการออกก าลังกายความแรงระดับเบาต่าง ๆ เหมือนกัน ท ากิจกรรมการออกก าลังกาย
ความแรงระดับปานกลางอยู่ในสัดส่วนที่ต่ า  และ (6) ระดับการเป็นผู้ออกก าลังกาย ในเพศชายอยู่ในระดับต่ ามาก 
เพศหญิงอยู่ในระดับปานกลาง  
 
า าส าาัญ  : การใช้แรงกายในการท างานอาชีพ  การใช้แรงกายตามวิถีการด าเนินชีวิต  การท ากิจกรรมการออก

ก าลังกาย   ระดับการเปน็ผู้ออกก าลังกาย  เป้าหมายของการออกก าลังกาย ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล   

 

ABSTRACT 
          The objectives of this research were to study : 1) risk levels of  chronic non-communicable diseases; 
(2) current health status which was obstacle to exercise; (3) patterns of body exertion while working;                       
(4) patterns of body exertion based on lifestyles; (5) patterns of  having exercise activities; and (6) levels  of  
being exerciser and exercise target of  male and female directors of  sub-district health promoting hospitals. 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2556 วันที ่24 ธันวาคม 2556 

1566 

           This descriptive research was conducted among 174 directors of  all sub-district health promoting 
hospitals in Suphan Buri Province including male (47.1%)  and female (52.9 %)  directors. The research tool 
was a questionnaire with reliability value of 0.82. Data were collected by coordination with the district health 
officers  and were  analyzed by descriptive statistics.  
            The findings of this research were that: 1) risks  of  chronic non-communicable diseases among the 
male directors  were  at the severe level (30.5%), normal level and higher risk levels  at equal proportion (20.7 
%) while the female directors were at the normal level (40.2 %), severe level (26.1%) , and higher risk level 
(17.4 %); (2) current health statuses  which were  obstacle to exercise among the male and female directors 
were  similar and consisted of frequently muscle pain or cramp, body degeneration by age, and high blood 
cholesterol; (3) while working  in  each working day, the male directors sat (98.8 %) for 4.16 hours. stood for  
1.68 hours in about half of them, walking (57.6 %) for 1.45 hour; (4) the male directors sat and  lay, viewed 
television and movie  (93.9 %) for 1.7 hours, sat for using computer (84.1 %) for 2.48 hours, sat and lay for 
talking with mobile phone (53.7 %) for 27.05 minutes. The female directors sat and lay for viewing television 
and movie (91.3 %) for 2.58 hours, sat for using computer (80.4 %) for  2.58 hours, sat and lay  for talking with 
mobile phone (60.9 %) for 20.71 minutes; (5) patterns of  exercise activities among male and female directors 
had similar exercise activity with various mild strength, and  exercise activity with  moderate  strength at the 
low proportion; and (6) being exerciser among the male directors was at the very low level (40.2 %), moderate 
level (30.5 %), low level (22.0 %), and high level (7.3 %) while the female directors was at the moderate level 
(42.4 %), very low level (37.0 %), low level (17.4 %), and high level (3.3 %). The male directors had exercise 
target of slight effort (35.4 %), intend to exercise (34.1 %), and intend to have frequent exercise (24.4 %) while 
the female had slight effort (37.0 %), intend to exercise (26.1 %), and  intend to have frequent exercise (34.8 %)    
 
KEYWORDS :  Body exertion  while working,  Body exertion based on lifestyles,  Having exercise activity, 

Level of  being  exerciser,  Exercise target, Director of   sub-district health promoting hospitals    
          

บทน า 
ปัญหาสาธารณสุขในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงจากโรคติดต่อที่ลดน้อยลงไปเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมาก

ขึ้น ซ่ึงส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับวิถีการด าเนินชีวิต ซ่ึงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นปัญหาสาธารณสุขและมีความส าคัญ 
ต่อการป่วยพิการและตายก่อนวัยอันควรจ านวนมาก ได้แก่ โรคหัวใจขาดเลือด โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
อัมพฤกษ์ อัมพาต   การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ไม่ได้มีผลกระทบเฉพาะบุคคลผู้ที่เป็นโรคเท่านั้น แต่ยัง
ส่งผลถึงครอบครัว ชุมชน รวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ    

การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้รับอิทธิพลจากปัจจัยเส่ียงหนึ่งปัจจัย หรือร่วมกันมากกว่า 1 ปัจจัย จาก
การใช้วิถีการด าเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ บริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง กินผักผลไม้น้อย ขาดการออกก าลังกาย 
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สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า และความเครียด  การบริโภคเปลี่ยนไป มีวิถีชีวิตที่รีบเร่ง การออกก าลังกายน้อยลง และมี
ความเครียดเพิ่มขึ้น ส่ิงเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้นในสังคมไทย    

เมื่อเปรียบเทียบแนวโน้มการป่วยด้วยกลุ่มโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด 
โรคหลอดเลือดสมองใหญ่ และไตวายเรื้อรัง ของจังหวัดสุพรรณบุรี กับภาพรวมในระดับประเทศ  พบว่า 
แนวโน้มของการป่วยด้วยกลุ่มโรคดังกล่าวทั้งของจังหวัดสุพรรณบุรีกับระดับประเทศมีลักษณะเดียวกัน คือ มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และที่ส าคัญคือแนวโน้มการป่วยของจังหวัดสุพรรณบุรีทั้ง 5 กลุ่มโรค สูงกว่า
ภาพรวมในระดับประเทศเป็นอย่างมาก ข้อมูลการตรวจสุขภาพประจ าปี ใน พ.ศ. 2553 ของบุคลากรด้าน
สาธารณสุขของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี แสดงให้เห็นว่า บุคลากรสาธารณสุขมีรอบเอวเกินค่า
ปกติ ค่าดัชนีมวลกาย เกินค่าปกติ ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดเกินค่าปกติ และ ป่วยด้วยโรคเรื้อรังโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ซ่ึงโรคเรื้อรังเหล่านี้เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยการท าพฤติกรรม
สุขภาพ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในฐานะผู้บริหารหน่วยงานบริการสาธารณสุขระดับ
ปฐมภูมิ และเป็นผู้ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั้งเชิงรุกและเชิงรับในชุมชน ย่อมได้รับความ
เช่ือมั่นและความคาดหวังจากอาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชนในการเป็นผู้มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีวิถีการ
ด าเนินชีวิตที่ดี และท าพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแบบอย่างการส่งเสริมสุขภาพ  ยิ่งไปกว่านั้น การ
ออกก าลังกาย เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซ่ึงโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลด าเนินการทั้งในเชิงรับและเชิงรุกในชุมชน เพื่อให้ประชาชนท าพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพ
มากขึ้น  

ผู้วิจัยในฐานะผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมีความสนใจศึกษาวิจัย“แบบแผนการ ใช้
แรงกายและการออกก าลังกายของผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในจังหวัดสุพรรณบุรี ” โดย
มุ่งหวังให้ทราบลักษณะและขนาดการใช้แรงกายในการท างานอาชีพ ในวิถีการด าเนินชีวิต และลักษณะและขนาด
การออกก าลังกาย รวมถึงสภาวะสุขภาพที่เป็นอุปสรรค   ทั้งนี้ เพื่อหาหนทางร่วมกันในกลุ่มผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในการเพิ่มการใช้แรงกายและการออกก าลังกาย เพื่อลดระดับความเส่ียงของ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

 

วัตถุประสงา์ของการวิจัย 
1  วัตถุประสงา์ท่ัวไป 

 เพื่อศึกษาแบบแผนการใช้แรงกาย และการออกก าลังกายของผู้อ านวยการรพ.สต. เพศชายและเพศ
หญิง 
 2  วัตถุประสงา์เฉพาะ 

2.1  เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรงั ของผู้อ านวยการรพ.สต. เพศชาย และเพศ
หญิง 
 2.2  เพื่อศึกษาสภาวะสุขภาพในปจัจบุันที่เปน็อุปสรรคต่อการออกก าลังกาย ของผู้อ านวยการ รพ.
สต. เพศชาย และเพศหญิง 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2556 วันที ่24 ธันวาคม 2556 

1568 

2.3  เพื่อศึกษาลักษณะการใช้แรงกายในการท างานอาชีพ ของผู้อ านวยการรพ.สต. เพศชาย และเพศ
หญิง 
 2.4  เพื่อศึกษาลักษณะการใช้แรงกายตามวิถีการด าเนินชีวิต ของผูอ้ านวยการรพ.สต. เพศชาย และ
เพศหญงิ 
                        2.5  เพื่อศึกษาลักษณะการท ากิจกรรมการออกก าลังกาย ระดับเบา และระดับปานกลาง ของ
ผู้อ านวยการรพ.สต. เพศชาย และเพศหญงิ 
                        2.6  เพื่อศึกษาระดบัการเป็นผู้ออกก าลังกาย และเป้าหมายของการออกก าลังกาย ของผู้อ านวยการ 
รพ.สต. เพศชาย และเพศหญิง 
                        2.7  เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทีศ่ึกษาระหว่างกลุ่มผู้อ านวยการ รพ.สต. เพศชาย และเพศ
หญิง 
 

กรอบแนวาิดของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “แบบแผนการใช้แรงกายและการออกก าลังกายของผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต าบล ในจังหวัดสุพรรณบุรี” ใช ้แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยเส่ียงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Concepts of 
risk factors for chronic disease) และแนวคิดเกี่ยวกับการออกก าลังกาย  ในการจัดท ากรอบแนวคิดการวิจัย   
แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กล่าวถึง (1) ปัจจัยเส่ียงทางพฤติกรรมที่ปรับเปลี่ยนได้  ได้แก่ 
การสูบบุหรี่ การออกก าลังกายไม่เพียงพอ การดื่มสุราในขนาดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และอาหารการกินที่ไม่ดี
ต่อสุขภาพ (2) ปัจจัยเส่ียงทางเมตาโบลิก/ทางสรีรวิทยา ได้แก่ ความดันโลหิตที่เพิ่มสูงขึ้น ภาวะน้ าหนักตัวมาก
เกินปกติ/ภาวะอ้วน โคเลสเตอรอลที่เพิ่มสูงขึ้น ในการจัดท ากรอบแนวคิดและเครื่องมือการวิจัยของงานวิจัยนี้
พิจารณาใช้ปัจจัยเส่ียงทางพฤติกรรมที่ปรับเปลี่ยนได้ คือ การออกก าลังกายไม่เพียงพอ มาจัดแบ่งการออกก าลัง
กายเป็นการใช้แรงกายในการท างานอาชีพ การใช้แรงกายตามวิถีการด าเนินชีวิต และการท ากิจกรรมการออก
ก าลังกาย  และพิจารณาใช้ปัจจัยเส่ียงทางเมตาโบลิก/ทางสรีรวิทยา คือ ภาวะน้ าหนักตัวมากเกินปกติ/ภาวะอ้วน
และขนาดของร่างกายที่เกี่ยวข้องในการหาระดับความเส่ียงต่อโรคเรื้อรัง และใช้ความผิดปกติอื่น ๆ คือ ความดัน
โลหิตที่เพิ่มสูงขึ้น โคเลสเตอรอลที่เพิ่มสูงขึ้น และโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่น ๆ ที่เ กี่ยวข้อง รวมถึงสภาวะสุขภาพ
อืน่ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการออกก าลังกาย   
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อท าการสอบถามความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลเกี่ยวกับลักษณะและระดับการท ากิจกรรมการใช้แรงกาย และการท ากิจกรรมการออกก าลังกาย  จ านวน 174 
แห่งในจังหวัดสุพรรณบุรี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และเชิงวิเคราะห์ ทดสอบไค-สแควร์เพื่อหาความแตกต่างของสัดส่วนตาม
รายการคุณลักษณะต่างๆระหว่างผู้อ านวยการ รพ.สต.เพศชายและหญิง 
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ผลการวิจัย 
 ระดับาวามเสี่ยงต่อโราไม่ติดต่อเรื้อรัง    พบว่า ผู้อ านวยการ รพ.สต. เพศชาย ที่มีระดับความเส่ียงต่อ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในระดับรุนแรง มี รองลงมาคือ ระดับปกติ และระดับมีความเส่ียงเพิ่มขึ้น เพศหญิง ที่มีระดับ
ความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในระดับปกติ มีสัดส่วนสูงสุด รองลงมาคือ ระดับรุนแรง และระดับมีความเส่ียง
เพิ่มขึ้น ในระดับความเสี่ยงปานกลาง และระดับรุนแรงมาก   
 สภาวะสุขภาพในปัจจุบันที่เป็นอุปสรราต่อการออกก าลังกาย    พบว่า ผู้อ านวยการ รพ.สต.เพศชายมี
สภาวะใน 7 อันดับ เรียงตามล าดับสัดส่วนจากมากไปหาน้อย ได้แก่ มีปัญหาทางระบบกล้ามเนื้อ หรือทางระบบ
กระดูก ปวดกล้ามเนื้อบ่อย หรือเป็นตะคริวบ่อย มีความเส่ือมทางร่างกายตามวัย  มีโคเลสเตอรอลในเลือดสูง 
(LDL) มีไขมันในเลือดสูง (ไตรกลีเซอรายด์) มีความดันโลหิตสูง  และมีโรคประจ าตัว  เพศหญิง มีสภาวะสุขภาพ
ในปัจจุบันซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการออกก าลังกาย  ใน 4 อันดับ เรียงตามล าดับสัดส่วนจากมากไปหาน้อย ได้แก่ มี
ปัญหาทางระบบกล้ามเนื้อ หรือทางระบบกระดูก ปวดกล้ามเนื้อบ่อย หรือเป็นตะคริวบ่อย มีความดันโลหิตสูง มี
โคเลสเตอรอลในเลือดสูง (LDL) มีความเสื่อมทางร่างกายตามวัย และมีอาการหอบ หรือหายใจล าบาก  

การใช้แรงกายในการท างานอาชีพ  ผู้อ านวยการ รพ.สต. เพศชาย ส่วนใหญ่ระบุว่า นั่งท างาน ประมาณ
ครึ่งหนึ่ง ระบุว่ายืนท างาน และเดินท างาน เดินขึ้นลงบันไดในการท างาน และยกแบกของในการท างาน เพศหญิง 
ทุกคน ระบุว่า นั่งท างาน ส่วนใหญ่  ในแต่ละวัน ผู้อ านวยการ รพ.สต. เพศชาย ใช้เวลานั่งท างานเฉลี่ย 4.16 ช่ัวโมง 
ยืน ท างานเฉลี่ย 1.68 ช่ัวโมง เดินท างานเฉลี่ย 1.35 ช่ัวโมง ยกแบกของเฉลี่ย 28 นาที และเดินขึ้นลงบันไดเฉลี่ย 16 
นาที ในแต่ละวัน ผู้อ านวยการ รพ.สต. เพศหญิงใช้เวลานั่งท างานเฉลี่ย 4.38 ช่ัวโมง ยืนท างานเฉลี่ย 1.4 ช่ัวโมง 
เดินท างานเฉลี่ย 1.45 ช่ัวโมง ยกแบกของเฉลี่ย 14 นาที และเดินขึ้นลงบันไดเฉลี่ย 15 นาที 

การใช้แรงกายตามวิถีการด าเนินชีวิต  ผู้อ านวยการ รพ.สต. เพศชาย ส่วนใหญ่ระบุว่า นั่งนอน ดูทีวี 
วิดีโอ ภาพยนตร์ คือ ร้อยละ 93.9 นั่งใช้คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 84.1 ประมาณครึ่งหนึ่ง นั่งนอนคุยโทรศัพท์มือถือ 
ร้อยละ 53.7 นอกนั้น นอนฟังเพลง ฟังวิทยุ ร้อยละ 22.0 และนั่ง / ยืน / เดิน ท างานพิเศษ (เสริมรายได้) ร้อยละ 
15.9  ผู้อ านวยการ รพ.สต. เพศหญิง ส่วนใหญ่ระบุว่า นั่งนอน ดูทีวี วิดีโอ ภาพยนตร์ คือ ร้อยละ 91.3  นั่งใช้
คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 80.4  นั่งนอนคุยโทรศัพท์มือถือ ร้อยละ 60.9 นอกนั้น นอนฟังเพลง ฟังวิทยุ ร้อยละ 26.1  
และนั่ง / ยืน / เดิน ท างานพิเศษ (เสริมรายได้) ร้อยละ 12.0            

ระยะเวลาที่ใช้ในท่าทางการด าเนินชีวิต  ในแต่ละวัน เมื่อพ้นจากเวลาท างาน ผู้อ านวยการ รพ.สต. เพศ
ชาย ใช้เวลานั่งใช้คอมพิวเตอร์ เฉลี่ย 2.48 ช่ัวโมง นั่งนอน ดูทีวี วิดีโอ ภาพยนตร์ เฉลี่ย 1.7 ช่ัวโมง นอนฟังเพลง 
ฟังวิทยุ เฉลี่ย 41.79 นาที นั่งนอนคุยโทรศัพท์มือถือ เฉลี่ย 27.05 นาที และ นั่ง / ยืน / เดิน ท างานพิเศษ (เสริม
รายได้) เฉลี่ย 2.9 นาที   ในแต่ละวัน เมื่อพ้นจากเวลาท างาน ผู้อ านวยการ รพ .สต. เพศหญิง ใช้เวลานั่งใช้
คอมพิวเตอร์ เฉลี่ย 2.58 ช่ัวโมง นั่งนอน ดูทีวี วิดีโอ ภาพยนตร์ เฉลี่ย 2.08 ช่ัวโมง นอนฟังเพลง ฟังวิทยุ เฉลี่ย 
36.96 นาที นั่งนอนคุยโทรศัพท์มือถือ เฉลี่ย 20.71 นาที และ นั่ง / ยืน / เดิน ท างานพิเศษ (เสริมรายได้) เฉลี่ย 2.1 
นาที  
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าวามสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีศึกษาระหว่างกลุ่มเพศชาย กับเพศหญิง  
การทดสอบสมมติฐาน  ค่าเฉลี่ยน้ าหนักตัว ของกลุ่มผู้อ านวยการ รพ.สต. เพศชาย และกลุ่มเพศหญิง 
1) ค่าเฉลี่ยน้ าหนักตัว ของกลุ่มผู้อ านวยการ รพ.สต. เพศชาย และกลุ่มเพศหญิง แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติโดยค่าเฉลี่ยน้ าหนักตัว ของกลุ่มผู้อ านวยการ รพ.สต. เพศชาย มากกว่ากลุ่มเพศหญิง 
2) ค่าเฉลี่ยรอบเอว ของกลุ่มผู้อ านวยการ รพ.สต. เพศชาย และกลุ่มเพศหญิง แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ โดยค่าเฉลี่ยรอบเอว ของกลุ่มผู้อ านวยการ รพ.สต. เพศชาย มากกว่ากลุ่มเพศหญิง 
3) ค่าดัชนีความหนาของร่างกาย ของกลุ่มผู้อ านวยการ รพ .สต. เพศชาย และกลุ่มเพศหญิง มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าดัชนีความหนาของร่างกาย ของกลุ่มผู้อ านวยการ รพ.สต. เพศชาย สูง
กว่ากลุ่มเพศหญิง 

ค่าเฉลี่ยระยะเวลานั่งท างาน ยืนท างาน เดินท างาน ยกแบกของ  เดินขึ้นลงบันได ของกลุ่มผู้อ านวยการ 
รพ.สต. เพศชาย และเพศหญิง  ไม่มีความแตกต่างกัน   

ค่าเฉลี่ยจ านวนครั้งการเดินเร็ว ตีแบด ฯลฯ ยกตุ้มน้ าหนัก ฯลฯ ท างานบ้าน  ท างานสวน  ท างานซ่อม
บ้าน เดินพาสัตว์เลี้ยงไปเดินเล่น ฯ  ยกและเคลื่อนย้ายส่ิงของหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ของกลุ่มผู้อ านวยการ รพ.
สต. เพศชาย และเพศหญิง พบว่า  

1)  ไม่มีความแตกต่างกัน   ระหว่างค่าเฉลี่ยจ านวนครั้งการเดินเร็ว การตีแบด ฯลฯ การยกตุ้มน้ าหนัก 
ฯลฯ การท างานสวน  การท างานซ่อมบ้าน การเดินพาสัตว์เลี้ยงไปเดินเล่น ฯ  การยกและเคลื่อนย้ายส่ิงของหนัก
ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ของกลุ่มผู้อ านวยการ รพ.สต. เพศชาย และเพศหญิง   

2)  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ระหว่างค่าเฉลี่ยจ านวนครั้งการท างานบ้าน ของกลุ่ม
ผู้อ านวยการ รพ.สต. เพศชาย และเพศหญิง โดยค่าเฉลี่ยจ านวนครั้งการท างานบ้าน ของกลุ่มผู้อ านวยการ รพ.สต. 
เพศหญิง มากกว่ากลุ่มเพศชาย 

ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการเดินเร็ว การตีแบด ฯลฯ การยกตุ้มน้ าหนัก ฯลฯ การท างานบ้าน  การท างานสวน  
การท างานซ่อมบ้าน การเดินพาสัตว์เลี้ยงไปเดินเล่น ฯ  การยกและเคลื่อนย้ายส่ิงของหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ของ
กลุ่มผู้อ านวยการ รพ.สต. เพศชาย และเพศหญิง พบว่า  

1) ไม่มีความแตกต่างกัน ระหว่างค่าเฉลี่ยระยะเวลาการเดินเร็ว การตีแบด ฯลฯ การยกตุ้มน้ าหนัก ฯลฯ 
การท างานบ้าน  การท างานซ่อมบ้าน การเดินพาสัตว์เลี้ยงไปเดินเล่น ฯ  การยกและเคลื่อนย้ายส่ิงของหนักไม่เกิน 
20 กิโลกรัม ของกลุ่มผู้อ านวยการ  รพ.สต.  เพศชาย  และ เพศหญิง     

2)  มีความแตกต่างกัน ระหว่างค่าเฉลี่ยระยะเวลาการท างานสวน ของกลุ่มผู้อ านวยการ รพ.สต. เพศชาย 
และเพศหญิง โดยค่าเฉลี่ยระยะเวลาการท างานสวน ของกลุ่มผู้อ านวยการ รพ.สต. เพศชาย มากกว่ากลุ่มเพศหญิง 

ค่าเฉลี่ยจ านวนครั้งการว่ิงเร็ว การขี่จักรยานด้วยความเร็วสูง การเต้นแอโรบิก / ว่ายน้ าเร็ว / กีฬาฟุตบอล  
การเดินขึ้นลงอุปกรณ์การออกก าลังกาย  การยกและเคลื่อนย้ายส่ิงของหนักมากกว่า 20 กิโลกรัม ของกลุ่ม
ผู้อ านวยการ รพ.สต. เพศชาย และเพศหญิง  ไม่มีความแตกต่างกัน  

ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการว่ิงเร็ว การขี่จักรยานด้วยความเร็วสูง การเต้นแอโรบิก / ว่ายน้ าเร็ว / กีฬาฟุตบอล  
การเดินขึ้นลงอุปกรณ์การออกก าลังกาย  การยกและเคลื่อนย้ายส่ิงของหนักมากกว่า 20 กิโลกรัม ของกลุ่ม
ผู้อ านวยการ รพ.สต. เพศชาย และเพศหญิง ไม่แตกต่างกัน  พบว่า  
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1) ไม่มีความแตกต่างกัน ระหว่างค่าเฉลี่ยระยะเวลาการว่ิงเร็ว การขี่จักรยานด้วยความเร็วสูง การเดินขึ้น
ลงอุปกรณ์การออกก าลังกาย  การยกและเคลื่อนย้ายส่ิงของหนักมากกว่า 20 กิโลกรัม ของกลุ่มผู้อ านวยการ รพ.
สต. เพศชาย และเพศหญิง  

2) มีความแตกต่างกัน ระหว่างค่าเฉลี่ยระยะเวลาการเต้นแอโรบิก / ว่ายน้ าเร็ว / กีฬาฟุตบอล  ของกลุ่ม
ผู้อ านวยการ รพ.สต. เพศชาย และเพศหญิง โดยค่าเฉลี่ยการเต้นแอโรบิก / ว่ายน้ าเร็ว / กีฬาฟุตบอล  ของกลุ่ม
ผู้อ านวยการ รพ.สต. เพศชาย มากกว่ากลุ่มเพศหญิง 

สภาวะสุขภาพในปัจจุบันที่เป็นอุปสรราต่อการออกก าลังกาย (1 = ไม่ม,ี 2 = มี) พบว่า 
1) ไม่มีความแตกต่างกัน ระหว่างการกระจายสัดส่วนของผู้อ านวยการ รพ.สต. เพศชาย  และเพศหญิง 

ตามรายการคุณลักษณะของตัวแปรการมีความดันโลหิตสูง  ปวดกล้ามเนื้อบ่อยหรือเป็นตะคริวบ่อย  มีปัญหาทาง
ระบบกล้ามเนื้อ หรือระบบกระดูก  มีความเสื่อมทางร่างกายตามวัย   

2) มีความแตกต่างกัน ระหว่างการกระจายสัดส่วนของผู้อ านวยการ รพ.สต. เพศชาย  และเพศหญิง ตาม
รายการคุณลักษณะของตัวแปรการมีโคเลสเตอรอลในเลือดสูง   สัดส่วนของผู้อ านวยการ รพ.สต. เพศชาย ที่มี
โคเลสเตอรอลในเลือด สูงกว่า สัดส่วนของผู้อ านวยการ รพ.สต. เพศหญิง 

การเลือกท าการใช้แรงกายตามวิถีการด าเนินชีวิต  พบว่า 
1) ไม่มีความแตกต่างกัน ระหว่างการกระจายสัดส่วนของผู้อ านวยการ รพ.สต. เพศชาย  และเพศหญิง 

ตามรายการคุณลักษณะของตัวแปร เลือกการเดินแทนการใช้รถยนต์  เลือกการถีบจักรยานแทนการใช้รถยนต์  หา
โอกาสใช้แรงกายท ากิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าเพื่อใคร   

2)  มีความแตกต่างกันระหว่างการกระจายสัดส่วนของผู้อ านวยการ รพ.สต. เพศชาย และเพศหญงิ ตาม
รายการคุณลักษณะของตัวแปรเลอืกการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์    สัดส่วนของผู้อ านวยการ รพ.สต. เพศ
ชาย ที่ท าเป็นประจ าสูงกว่าสัดส่วนของ เพศหญงิ และตามรายการคุณลักษณะของตัวแปรเลือก ท างานบ้านโดยไม่
ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า   สัดส่วนของผูอ้ านวยการ รพ.สต. เพศหญิง ทีท่ าเป็นประจ าสูงกว่า เพศชาย 

การมีอุปกรณ์ออกก าลังกาย  การมีสถานที่ส่วนตัวในการออกก าลังกาย  การออกก าลังกายที่ท าเป็น
ประจ า เป็นอิสระจากกัน  พบว่า  ไม่มีความแตกต่างกัน  

การเป็นผู้ออกก าลังกาย เป็นอิสระจากกัน  พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน 
การออกก าลังกาย เป็นอิสระจากกัน  พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน  
 

อภิปรายผล 
ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ของผู้อ านวยการ รพ.สต.ทั้งชายและหญิง ได้แก่ อายุ ซ่ึงส่วนใหญ่ทั้ง

ชายและหญิงมีอายุมากกว่า 40 ปี  ดัชนีความหนาแน่นของร่างกาย และ เส้นรอบเอวที่เกินเกณฑ์มาตรฐานสภาวะ
สุขภาพในปัจจุบันซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการออกก าลังกาย ที่เหมือนกันทั้งในผู้อ านวยการ รพ.สต. เพศชาย และหญิง 
คือ ปัญหาทางระบบกล้ามเนื้อหรือทางระบบกระดูก ปวดกล้ามเนื้อบ่อยหรือเป็นตะคริวบ่อย มี ความเส่ือมทาง
ร่างกายตามวัย มีความดันโลหิตสูง มีโคเลสเตอรอลในเลือดสูง และการใช้แรงกายในการเคลื่อนไหวออกแรงออก
ก าลังกายน้อย  การท ากิจกรรมการออกก าลังกายความแรงระดับเบา  การเป็นผู้ออกก าลังกาย ในระดับต่ าถึงต่ ามาก 
ร้อยละ 62.2  แม้ว่า ข้อมูลจ านวนครั้งและระยะเวลาการท ากิจกรรมการออกก าลังกายความแรงระดับเบา และ
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ระดับปานกลาง จะไม่ได้มาจากการท าบันทึกประจ าวันในช่วงระยะหนึ่งแล้วหาค่าเฉลี่ย เพื่อน ามาใช้ในการศึกษา 
แต่เมื่อเปรียบเทียบข้อค้นพบจากการวิจัยในผู้อ านวยการ รพ .สต. เพศชาย และเพศหญิง ซ่ึงปฏิบัติงานในหน้าที่
รับผิดชอบเหมือนกันและในบริบทของจังหวัดแห่งเดียวกัน สรุปได้ว่า มีความใกล้เคียงกัน ข้อค้นพบที่ได้จึง
เชื่อถือได้และสามารถใช้สรุปอ้างอิงไปยังประชากรผู้อ านวยการ รพ.สต. ในจังหวัดอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีการ
กระจายของอายุในลักษณะใกล้เคียงกัน 

 

ข้อเสนอแนะ 
จัดท าโครงการรณรงค์การออกก าลังกาย และการเพิ่มการใช้แรงกายในวิถีการด าเนินชีวิต แก่

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมการเพิ่มการใช้แรงกายในวิถีการ
ด าเนินชีวิต และการออกก าลังกาย เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีทางสุขภาพแก่ประชาชน   ก าหนดพันธกิจให้
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจัดตารางการออกก าลังกายประจ าวันของตน  การท าวิจัยต่อไปควร
ท าวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ท าพฤติกรรมการออกก าลังกายและการเพิ่มการใช้แรงกายในวิถีการด าเนิน
ชีวิต ในกลุ่มผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ควบคู่ไปกับประชาชนกลุ่มเส่ียง  ท าวิจัยส ารวจแบบ
แผนการกินอาหารและการออกก าลังกาย  ต่อไป 
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ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นฟีนอลในน ้าเสียสังเคราะห์ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 
และ ซีโอไลต์ชนิด  Fe/SUZ-4 

OXIDATION OF PHENOL IN SYNTHETIC WASTEWATER  
BY H2O2 AND FE/SUZ-4 ZEOLITE 

 
พลากร บุญใส  

นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

E-mail: b_palakorn@hotmail.com 

ไพศาล คงคาฉุยฉาย  

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

E-mail: fengpsk@ku.ac.th 

 
บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ชนิด Fe/SUZ-4ในการเร่ง
ปฏิกิริยาออกซิเดชันฟีนอลด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบกะ(Batch Reactor) โดยการ
เปรียบเทียบกับการใช้ ซีโอไลต์ชนิด  SUZ-4 และเพื่อศึกษาจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาโดยใช้ ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ (H2O2 ) 0.015 โมลต่อลิตร และ ฟีนอล (Phenol) 1.06 × 10 -3 โมลต่อลิตรที่ pH 3.0 อุณหภูมิ 300 K  ผล
การทดลองพบว่า การใช้ Fe/SUZ-4 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสามารถท าปฏิกิริยาออกซิเดช่ันฟีนอลได้ดีกว่าการใช้ 
SUZ-4 และเมื่อท าการแปรค่าความเข้มข้นของฟีนอลและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พบว่า  อัตราเร็วของ
เกิดปฏิกิริยาการสลายตัวของฟีนอลเพิ่มขึ้นเมื่อความเข้มข้นของฟีนอล และ  H2O2   เพิ่มขึ้น ผลการศึกษา
จลนพลศาสตร์ พบว่าอันดับของปฏิกิริยาเป็นอันดับหนึ่ง (First order, 0.87) เมื่อเทียบกับความเข้มข้นของ ฟีนอล 
และเป็นอันดับศูนย์ (Zero order, 0.05) เมื่อเทียบกับความเข้มข้นของ  H2O2  โดยมีอันดับรวม (Overall Oder)  เป็น
แบบอันดับหนึ่ง (0.92)  

 
ค้าส้าคัญ  : ซีโอไลต์ฟีนอล  ปฏิกิริยาออกซิเดช่ัน 
 

ABSTRACT  
The research has two objectives as 1) The efficiency of Fe/SUZ-4 zeolite in removing phenolic 

compounds in the treatment of synthetic wastewater, using batch reactor, compared with SUZ-4 zeolite 2) The 
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kinetics of phenolic compounds onto the Fe/SUZ-4 zeolite compared with SUZ-4 zeolite.  By using synthesized 
Fe/SUZ-4 zeolite catalysts and H2O2 (0.015 mol/l) oxidation agent, the degradation reactions of Phenol (1.06 × 
10 -3 mol/l) were carried out at 303 K and pH 3.0.  The ion-exchanged SUZ-4 zeolite (Fe/SUZ-4) was used since 
the degradation rate obtained was actually higher than that of the reaction without ion-exchanged zeolite.  
Variations of phenol degradation were investigated and it was found that the degradation rates slightly increase 
with increasing the phenol concentration.  In the same way, the variation of H2O2 was also investigated and the 
result indicates that the degradation rates also slightly increase as the H2O2 concentration increases.  The 
kinetics of the corresponding reactions was also studied.  It was found that the degradation reactions of Phenol 
can be classified as a first order (0.87) with respect to the phenol concentration and  zero order (0.05) with 
respect to the H2O2 concentration  . The overall order  as a first-order (0.92). 

 
 KEYWORDS : SUZ-4 Zeolite,  Phenol, Catalytic oxidation. 

 
บทน้า 

ฟีนอลเป็นสารประกอบที่มีความเป็นพิษสูงต่อมนุษย์และสัตว์พบได้ทั้งในน้ าทิ้งจากชุมชน และ น้ าทิ้ง
จากภาคอุตสาหกรรมรวมถึงแหล่งน้ าธรรมชาติ  (Kuleyin., 2007) United States Environmental Protection 
Agency (US. EPA) ได้ก าหนดให้ฟีนอลเป็นสารที่มีความเป็นพิษสูงที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง (Zhou และคณะ., 
2008)โดยเฉพาะในกระบวนการท าน้ าประปาซ่ึงมีการใช้คลอรีนในการฆ่าเช้ือโรค หากมีฟีนอลปะปนอยู่ในน้ าดิบ
จะท าให้เกิดการเปลี่ยนรูปเป็นสารประกอบครอโรฟีนอลที่มีความเป็นพิษ และอันตรายสูงยิ่งขึ้น (Yousef และ El-
Eswed., 2009) การน าฟีนอลไปใช้งาน มีหลากหลาย เช่น ใช้ในกระบวนการรักษาเนื้อไม้  ในอุตสาหกรรมฟอก
เยื่อกระดาษ เป็นตัวริเริ่มและตัวกลางในอุตสาหกรรมยาฆ่าแมลง -สารก าจัดวัชพืช อุตสาหกรรมสีและสีย้อม 
จนถึงอุตสาหกรรมการกล่ันน้ ามัน (Zhou และคณะ., 2008) จึงมีความพยายามในการก าจัดสารประกอบฟีนอลด้วย
หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น การย่อยสลายทางชีวภาพ การดูดซับด้วยตัวดูดซับชนิดต่างๆ การใช้รังสี UV รวมทั้งการท า
ปฏิกิริยาออกซิเดช่ัน (Pera-Titus., 2004) แต่วิธีการบ าบัดโดยสามวิธีแรกพบปัญหาคือ การบ าบัดมีประสิทธิภาพ
ต่ าเมื่อน ามาใช้ในการบ าบัดฟีนอลที่มีความเข้มข้นสูง (Lai และคณะ,2008) เกิดการดูดซับได้น้อยและฟีนอลเองก็
ยังคงอยู่ในตัวดูดซับ อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายในการบ าบัดสูงมาก (Pera-Titus และคณะ.,2004) ดังนั้นการบ าบัดด้วย
วิธีการท าปฏิกิริยาออกซิเดช่ันจึงมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีการอื่น โดยเฉพาะในกรณีมีความเข้มข้นของฟีนอลสูง 
(Jia-Feng และคณะ.,2011) การบ าบัดโดยวิธีการท าปฏิกิริยาออกซิเดช่ันหรือปฏิกิริยา  Advanced Oxidation 
Processes (AOPs) เป็นการใช้สารที่มีความสามารถในการออกซิไดซ์ได้ดีคือ H2O2 ซ่ึงจะก่อให้เกิดไฮดรอกซิลเรดิ
เคิล( OH ) เป็นตัวริเริ่มท าให้ฟีนอลเกิดการสลายตัวเป็น คาร์บอนไดออกไซด์ และ น้ า โดยมีเฟอรัสไอออน             
(Fe 2+) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา (Lucking และคณะ.,1998) ดังแสดงในสมการที่ (1) (Farrokhi1 และคณะ.,2004) 

   OHOHFeOHFe 3

22

2              (1)  
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กรอบแนวคิดและทฤษฎี 
 AOPs   เป็นปฏิกิริยาออกซิเดช่ันสารประกอบอินทรีย์ในที่นี้คือ ฟีนอลโดยการกระตุ้นให้สารอินทรีย์เกิด
การสลายตัวเป็นสารทีมีความเป็นพิษต่ า เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ น้ า ดังแสดงในสมการที่ (2) ( Mauri,  2007) 
หรือ กรดอินทรีย์ที่มีมวลโมเลกุลต่ า   
   C6H5OH(aq) + 14 H2O2 (aq) → 6 CO2 (g) + 17 H2O(l)                      (2) 
 การกระตุ้นให้สารอินทรีย์เกิดการสลายตัวประกอบด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้  วิธีแรกคือ Photolysis เป็นการใช้
รังสี UV วิธีที่สองคือ Ozonation เป็นการใช้โอโซน (O3) ซ่ึงแบ่งย่อยออกเป็น Photo Ozonation ที่เป็นการ ใช้ O3 
ร่วมกับรังสี UV และ Ozonation catalysis ซ่ึงเป็นการใช้ O3ร่วมกับ Fe2+/Fe3+  วิธีที่สามเป็นการใช้ H2O2โดยแบ่ง
ออกเป็น Fenton process คือการใช้ H2O2 ร่วมกับ Fe2+/Fe3 และ Photo -Fenton คือการใช้ H2O2 ร่วมกับ Fe2+/Fe3+

และ รังสี UV  สุดท้าย คือ Fenton-like reagent เป็นการใช้ H2O2 ร่วมกับ Fe2++ /Fe3+ โดยมีวัสดุที่มีรูพรุนสูงเป็น 
solid support (Pera-Titus และคณะ.,2004) Fenton-like reagent ยังจ าแนกออกเป็นสองประเภทตามลักษณะของ
ตัวเร่งปฏิกิริยา คือ ประเภท Homogeneous catalyst เป็นการใช้ H2O2 ร่วมกับ สารละลายเกลือของโลหะ แต่วิธีการ
นี้มีข้อเสียคือเกิดตะกอนขึ้นในระบบปริมาณมากท าให้เกิดความยุ่งยากในการก าจัดตะกอนออกจากระบบ (Jia-
Feng และคณะ., 2011) จึงได้มีการพัฒนาวิธีการใหม่ขึ้นมาเพื่อก าจัดข้อเสียดังกล่าว  คือ Heterogeneous catalyst 
ซ่ึงเป็นการใช้ H2O2  ร่วมกับร่วมกับ Fe2++ /Fe3+โดยมีวัสดุที่มีความเป็นรูพรุนสูงเป็น solid support (Yinchun  และ
คณะ.,2009 ) งานวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษาจลนศาสตร์ของปฏิกิริยาออกซิเดช่ันฟีนอลด้วย  H2O2 โดยใช้ solid 
support เป็นซีไลต์ชนิด Fe/SUZ-4 ที่สังเคราะห์จากเถ้าแกลบซ่ึงเป็นวัสดุที่มีราคาถูกและสามารถหาได้ง่าย เป็น
ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ในการบ าบัดฟีนอลในน้ า  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1) เพื่อศึกษา ประสิทธิภาพตัวเร่งปฏิกิริยาชนิด Fe/SUZ-4 ของปฏิกิริยาออกซิเดช่ันฟีนอลด้วยไฮโดรเจน

เปอร์ออกไซด์ 
2) เพื่อศึกษาจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาออกซิเดช่ันฟีนอลด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์โดยใช้ตัวเร่ง

ปฏิกิริยาชนิด Fe/SUZ-4 
 

วิธีการด้าเนินวิจัย 
 สังเคราะห์ ซีโอไลต์ชนิด SUZ-4 ตามวิธีการของ Panthanit. J., 2007  และเตรียมสารตัวเร่ง Fe- SUZ-4 
ตามวิธีการของ Subbiah และคณะ., 2003 วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี และโครงสร้างของซีโอไลต์ชนิด SUZ-4 
ด้วย X-ray fluorescence Spectrometry (XRF) และ Scanning Electron Microscrope (SEM) ศึกษาประสิทธิภาพ
ของตัวเร่งปฏิกิริยาโดยเปรียบเทียบอัตราการสลายตัวของฟีนอลระหว่างกรณีที่ใช้สารตัวเร่งชนิด Fe- SUZ-4 กับ
กรณีที่ใช้เฉพาะ SUZ-4 และศึกษาจลนศาสตร์ของปฏิกิริยาในถังปฏิกรณ์แบบกะ โดยการแปรค่าความเข้มข้น
ของฟีนอลในขณะที่ควบคุมความเข้มข้นของ H2O2  ให้คงที่ แล้วทดลองในทางกลับกัน วัดค่าอัตราการสลายตัว
ของฟีนอล ณ เวลาต่างๆ   (-rd) โดยน าสารละลายฟีนอลมาท าการสกัดด้วยไดคลอโรมีเทน ปริมาตร 10 มิลลิลิตร 3  
ครั้ง ครั้งละ 5 นาที แล้ว ระเหยแห้งด้วยเครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน( rotary evaporator)  ที่อุณหภูมิ 313 K 
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ก่อนละลายด้วย เมทานอล 50 เปอร์เซ็นต์  5 มิลลิลิตร ท าการตรวจวัดด้วย High-Performance Liquid 
Chromatography (HPLC) โดยมีสภาวะในการวิเคราะห์คือ คอลัมน์ชนิด Pinnacle II C18 (5 µm 250 × 4.6 mm) 
ใช้ตัวท าละลายเป็น เมทานอล อะซิโตไนไตรล์ และน้ าปราศจากไอออนในอัตราส่วน 30:30:40 โดยปริมาตร  มี
อัตราการไหลเท่ากับ 1 มิลลิลิตรต่อนาที และใช้ ตัวตรวจวัดเป็น UV- Photodiode array (DAD) ที่ความยาวคลื่น 
280 nm.โดยมีการทดสอบความใช้ได้ของวิธี  (Method Validation) โดยการหาค่าความถูกต้อง (Accuracy  
analysis) และ ค่าความแน่นอน( Precision analysis)  โดยการท าซ้ าสามครั้งและหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ 
(Relative Standard Diviation, %RSD) 
 

สรุปผลการวิจัย 

 การสังเคราะห์ซีโอไลต์ชนิด Fe/SUZ-4 โดยใช้อัตราส่วนของ เถ้าแกลบ (rice husk ash ) ต่อซิลิกาโซล 
(RHA:Silica Sol) เท่ากับ 1 :1 จะมีพื้นที่ผิวจ าเพาะของ SUZ-4 ที่สังเคราะห์ได้ เท่ากับ 545 ตารางเมตรต่อกรัมซ่ึง
ใกล้เคียงกับการใช้เพียงซิลิกาโซล คือ 548  (Panthanit. J., 2007)  คือ 558 ตารางเมตรต่อกรัม ดังนั้นท าให้ SUZ-4 
ที่สังเคราะห์ได้มีราคาถูกลงแต่ยังคงมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ SUZ-4 ที่สังเคราะห์จากสารเคมีเพียงอย่างเดียว   ผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี และโครงสร้างของซีโอไลต์ชนิด Fe/SUZ-4 พบว่ามีปริมาณเหล็ก (Fe) เท่ากับ 
4.72 % โดยน้ าหนัก แสดงว่ามี Fe (II) ได้แทรกตัวอยู่ในรูพรุนของซีโอไลต์ ผลึกที่ได้เป็นรูปเข็ม เส้นผ่าศูนย์กลาง 
ประมาณ 0.20 m ยาว 2.00 m ดังภาพที่ (1) การศึกษาประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาพบว่ากรณีที่ใช้สาร
ตัวเร่ง Fe/SUZ-4 ฟีนอลมีอัตราการสลายตัวเท่ากับ 93.32 % ซ่ึงมากกว่ากรณีใชเ้พียง SUZ-4 คือ 34.12 % ดังภาพที่ 
(2) สรุปได้ว่า การใช ้Fe/SUZ-4  เป็นตัวเร่งในปฏิกิริยานี้ มีประสิทธิภาพในการท าให้อัตราการสลายตัวของฟีนอล
สูงกว่า เมื่อใช้ SUZ-4 ส าหรับผลการศึกษาจลนศาสตร์ โดยการ แปรค่าความเข้มข้นของ H2O2   พบว่าอตราการ
สลายตัวของฟีนอล (-rd) เพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของ H2O2  เมื่อเขียนกราฟระหว่าง ln (-rd) กับ ln [H2O2] พบว่า มี
ค่าความชันของกราฟเท่ากับ 0.05  และกราฟที่ได้เป็นเส้นตรงมีค่า R2 เท่ากับ 0.94 ดังนั้น อันดับของปฏิกิริยาเป็น
อันดับศูนย์ เมื่อเทียบกับความเข้มข้นของ H2O2 แสดงในภาพที่ (3) และ (4)  
 

 
 

ภาพที่ 1. โครงสร้างของซีโอไลตช์นิด Fe/SUZ-4 วิเคราะห์โดย SEM 
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ภาพที ่2.  กราฟเปรียบเทียบอตัราการสลายตัวของฟีนอลระหว่างใช ้SUZ-4 กับใชต้ัวเร่งชนิด Fe/SUZ-4 

 (H2O2 0.015 โมลต่อลิตร, 303 K, pH 3) 
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ภาพที ่3.  กราฟแสดงอัตราการสลายตัวของฟีนอล (1.06 × 10-3 โมลต่อลิตร) โดยท าการแปรค่าความเข้มข้นของ 

H2O2 ( 303 K, pH 3 ) 

 
ภาพที่ 4.  กราฟระหว่าง ln [H2O2] กับ ln[-rd] ส าหรับการสลายตัวของฟีนอลโดยท าการแปรค่าความเข้มข้นของ 
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เมื่อท าการ ศึกษาอัตราการสลายตัวของฟีนอล (-rd) โดยใช้ H2O2  เข้มข้น 0.015 โมลต่อลิตร พบว่าอัตรา
การสลายตัวของฟีนอล เพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของ  ฟีนอล  เมื่อเขียนกราฟระหว่าง ln (-rd) กับ  ln [Phenol ] 
พบว่า มีค่าความชันของกราฟเท่ากับ 0.874  และกราฟที่ได้เป็นเส้นตรงมีค่า R2 เท่ากับ 0.96 ดังนั้น อันดับของ
ปฏิกิริยาเป็นอันดับหนึ่ง เมื่อเทียบกับความเข้มข้นของ ฟีนอล แสดงในภาพที่ (5) และ (6)  โดยการทดลองมีค่า % 
RS D เท่ากับ 0.39 หมายถึงการวิเคราะห์จึงมีความแม่นย าสูง 
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ภาพที่ 5.  กราฟแสดงอัตราการสลายตัวของฟีนอล (1.06 × 10-3 โมลต่อลิตร)  H2O2 ( 0.015 โมลต่อลิตร) 
  ( 303 K, pH 3 ) 

 
ภาพที่ 6. กราฟ ระหว่าง ln [Phenol กับ ln[-rd] ส าหรับการสลายตัวของฟีนอล 
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n คือ อันดับของปฏิกิริยาเมื่อเทียบกับความเข้มข้นของฟีนอล  m   คือ อันดับของปฏิกิริยาเมื่อเทียบกับความ
เข้มข้นของ H2O2    k คือค่าคงที่ของปฏิกิริยา อันดับของปฏิกิริยาเป็นปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเมื่อเทียบกับความเข้มข้น
ของฟีนอล และอัตราเร็วของการเกิดปฏิกิริยาขึ้นกับความเข้มข้นของฟีนอลเท่านั้น (Faisal, 2009)  
 

 ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม เรื่องผลของการดูดซับ (Adsorption)โดยกรณีของซีโอไลต์ชนิด Fe- SUZ-4 

เพียงอย่างเดียว  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  (1) ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ของพนักงานบันทึกข้อมูล                     

(2)  ปัจจัยจูงใจ  ปัจจัยค้ าจุน  และปัจจัยทรัพยากรสนับสนุน (3) ผลการปฏิบัติงานของพนักงานบันทึกข้อมูล              
(4) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล  ปัจจัยจูงใจ  ปัจจัยค้ าจุนกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
บันทึกข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในจังหวัดมหาสารคาม        

การวิจัยนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ  เก็บข้อมูลจากพนักงานบันทึกข้อมูลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล  กลุ่มตัวอย่าง  163 คน  โดยเก็บข้อมูลจากทุกหน่วยประชากร  ด้วยแบบสอบถามที่มีค่า
ความเที่ยงในระดับ 0.79  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ความสัมพันธ์แบบเพียร์สัน( Pearson Product Moment Correlation)(r) และ Chi-square test                   
 ผลการวิจัยที่ส าคัญคือ พนักงานบันทึกข้อมูลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  1) มี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมในแต่ละปัจจัยทั้งปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนอยู่ในระดับปานกลาง                   
(2) ปัจจัยสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์รวมถึงระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง   (3) ระดับ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานบันทึกข้อมูล ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 57.7  (4) ปัจจัยค้ าจุนด้าน
สภาพการท างานมีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  (5) ปัจจัยทรัพยากร
สนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์รวมถึงระบบโปรแกรมปฏิบัติการมีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และ (6) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์เก่าตกรุ่น 
สมรรถนะไม่เพียงพอ การสนับสนุนวัสดุ รวมถึงการจัดอบรมไม่ต่อเนื่อง การติดตามนิเทศแนะน าล่าช้า ระบบ
การบันทึกข้อมูลมีความยุ่งยาก จ านวนแฟ้มงานมากเกินไป  ห้องท างานไม่เหมาะสม 
 
ค าส าคัญ  : ผลการปฏบิัติงาน,  พนักงานบันทึกข้อมูล , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   
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ABSTRACT . 

 The  objective  of  this  research  were  to  study  (1 ) the personal characteristics . Employee  records ( 
2 ) motivation  factors Motivation factors and factors  supporting  resources (3 ) performance of  the employee's 
record ( 4 ) the relationship  between  personal characteristics, Motivation factors  to  the  performance of  the 
employee 's  information . Sub-district  Health  Promoting  Hospitals in  Mahasarakham  Province. 
 This study used a survey Research . Keep records of employees   work in Sub-district  Health  
Promoting  Hospitals 163 samples  were collected from all units of the population. Questionnaire with 0.79 
reliability level statistics used to analyze the frequency, percentage, standard deviation . And  Pearson 
correlation (Pearson Product Moment Correlation) (r) and Chi-square test.  
  The research is important. performance of  the employee 's  information . Sub-district  Health  
Promoting  Hospitals in  Mahasarakham  Province.1 ) are motivated to work as a whole in each of the factors 
motivating factor sustaining moderate levels (2) factors support equipment including computer operating 
systems. Overall, a high level (3) the employee's record . Most moderate 57.7 percent (4) factors sustaining the 
working conditions associated with the performance significantly statistical level  of 0.05 (5) factors support 
resources, equipment, systems programming, operating there. relationship with performance. Statistically 
significant at the 0.05 level, and (6), including problems and suggestions. Old, outdated computer. Performance 
is not enough. Material support . Including discrete training. Supervision  recommended  tracking delay. System  
of  record with difficult of  files  too. Office  inappropriate 
 
KEYWORD  ;   Performance . Employee's record   . Sub-district  Health  Promoting  Hospitals. 
 

1. บทน า 
อดีตนายก อภิสิทธ์ิ   เวชชาชีวะ ได้แถลงนโยบายเมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2551 โดยที่นโยบายด้าน

สาธารณสุขของรัฐบาลมุ่งเน้นในการปรับปรุงระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ  และประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น 
โดยการยกระดับสถานีอนามัยทั่วประเทศ เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ดังนั้นการท างานที่มีบุคลากร
จ านวนจ ากัด จึงไม่สามารถด าเนินการ บทบาทหน้าที่ได้ทั้งหมด การประกาศนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลออกมา ท าให้ความต้องการของผู้รับบริการสวนทางกับจ านวนบุคลากรทางสาธารณสุขผู้ให้บริการ ซ่ึง
ค่อนข้างขาดแคลนมาก และเพิ่มภาระหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลผู้รับบริการตามโปรแกรม JHCIS/HOSxP PCU    

ความจ าเป็นในการจ้างพนักงานบันทึกข้อมูล เพื่อปฏิบัติงานแทนบุคลากรหลัก ถือเป็นการพัฒนาคุณภาพ
การบริการและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูล ซ่ึงจังหวัดมหาสารคามโดยหน่วยงานสาธารณสุข
ในระดับปฐมภูมิเป็นผู้จ้าง   

จากการส ารวจข้อมูลจ านวน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในจังหวัดมหาสารคาม มี จ านวน 174  
แห่ง โดยแต่ละแห่งมีพนักงานบันทึกข้อมูล ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบเวชระเบียนของหน่วยงาน เช่น การ
บันทึกข้อมูลผู้รับบริการตามโปรแกรม JHCIS/HOSxP PCU  การบันทึกข้อมูลซ่ึงจะต้องได้รับการดูแลโปรแกรม
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โดยบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือช านาญการอย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบันยังพบปัญหาการลาออก  ปัญหาการ
บันทึกข้อมูลไม่ได้ตามเป้าหมาย  การบันทึกข้อมูลมีความซ้ าซ้อนมาก  ส่งรายงานไม่ทันตามก าหนด  ข้อมูลขาด
ความสมบูรณ์  การคีย์ข้อมูลที่มากเกินความเป็นจริง การคีย์ข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  น าไปสู่การ Pending กับ
หน่วยบริการซ่ึงถูกระงับการจ่ายเงินตามผลงานการให้บริการไว้เป็นการช่ัวคราว  โดย ในปี 2555  รวม 22  แห่ง 
(อ้างใน รายงานส านักงานหลักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7  ขอนแก่น  พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ,25  
เมษายน  2555) 
  

2.กรอบแนวคิดและทฤษฎีการวิจัย 
           ตัวแปรอิสระ                               
 
 
 

 
 

 
 
 

ตัวแปรตาม 
                                                                                               
 
 
              
 

 
 
 
 
 
 
3.  วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ของพนักงานบันทึกข้อมูล ได้แก่ เพศ  อายุ ระดับการศึกษา  สาขาวิชา
หรือวิชาเอก  สถานภาพสมรส  ประสบการณ์การท างาน และรายได้ 
  3.2  เพื่อศึกษาปจัจัยการจูงใจ ปจัจัยค้ าจนุ  และปจัจัยทรัพยากรสนับสนุน  

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ  - อาย ุ -สถานภาพสมรส 
- ระดับการศึกษา  - รายได้ 
- สาขาวิชา/วิชาเอก 
- ระยะเวลาปฏบิัติงาน    

 
 

 

ผลการปฎิบัตงิาน 
- ครบถ้วน 
- ถูกต้อง 
- ทันเวลา 
- Non-Error 
- Non Pending 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยจูงใจ 

- ความส าเร็จในการท างาน 
- ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ
- การได้รับการยอมรับนบัถือ 
 

 

 

 

 

 

 

             ปัจจัยค  าจุน 

- เงินเดือน/ค่าตอบแทน   
- สภาพการท างาน 
- โอกาสก้าวหน้าในการท างาน 
- ความมั่นคงในการท างาน 

 

 
 

 

 

ปัจจัยทรัพยากรสนับสนนุ 

- วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงเครื่อง

คอมพิวเตอร์/ระบบปฎบิัติการ 
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          3.3   เพื่อศึกษาผลการปฎบิัติงานของพนักงานบันทึกข้อมูล 
 3.4   เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล  ปัจจัยการจงูใจ ปจัจัยค้ าจนุ 
และปัจจัยทรัพยากรสนับสนนุ กับผลการปฎิบตัิงานของพนักงานบันทึกข้อมูล 
 

4.วิธีด าเนินการวิจัย   
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
        4.1.1  ประชากรทีศ่ึกษา  คือ พนักงานบันทึกข้อมูล ที่ปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล  จังหวัด มหาสารคาม  ปี  2556  จ านวน  163  คน  
        4.1.2  กลุ่มตัวอย่าง  ใช้กลุ่มตัวอย่างทุกหน่วยประชากร 163 คน 

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ        
1) ข้อมูลปจัจัยส่วนบคุคล จ านวน 7  ขอ้ 
2) ข้อมูลเกี่ยวกับปจัจัยทรัพยากรสนับสนุน  จ านวน  5  ข้อ  ลักษณะของค าถามเปน็แบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  5 ระดับ  มีข้อค าถามทั้งด้านบวกและลบ 
3) ข้อมูลเกี่ยวกับปจัจัยจูงใจ  ปจัจัยค้ าจุน  จ านวน  15  ข้อ  ลักษณะของค าถามเปน็แบบมาตราส่วน

ประมาณค่า  (Rating  Scale)  5 ระดับ  มีข้อค าถามทั้งด้านบวกและลบ 
4) ข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานยันทึกข้อมูล   จ านวน  5  ข้อ ลักษณะของค าถาม

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  5 ระดับ  มีข้อค าถามทั้งด้านบวกและลบ 
4.3  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 4.3.1  การตรวจสอบความตรง  (Validity)  ด าเนินการผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ผู้เช่ียวชาญจ านวน  3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องทางภาษา  และความครอบคลุมของเนื้อหา (Content  
Validity)   

 4.3.2  การทดสอบความเที่ยง  (Reliability)  ได้น าแบบสอบถามทดลองใช้  (Try  Out)  กับกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน  40  คน (จังหวัดขอนแก่น) แล้วน าแบบสอบถามทั้งหมดมาให้คะแนนและวิเคราะห์หาค่าความ
เชื่อมั่น โดยค านวณจากสูตรของครอนบาช (Cronbach’s  Coefficient  + Alpha)  ได้ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับ .981 

       4.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามให้พนักงานบันทึกข้อมูลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  โดย

ประสานงานกับสาธารณสุขอ าเภอ  13 อ าเภอ และผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 163 แห่ง    
      4.5  การวิเคราะห์ข้อมลู 
     วิเคราะหข์้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรปู เพื่อหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน   ทดสอบความสัมพันธ์ไคสแควร์ และสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน  
 

5. สมมติฐานการวิจัย 
               ปัจจัยส่วนบคุคล ปจัจัยทรัพยากรสนับสนุน ปจัจัยจูงใจ ปัจจัยค้ าจุนของพนักงานบันทึกขอ้มูล ที่
แตกต่างกันผลการปฏบิัติงานแตกต่างกัน  
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6.  ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยท าการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานบันทึกข้อมูลที่ไม่จ ากัด 
เพศ  อายุ  การศึกษา ศาสนา ระดับฐานะทางสังคม ประสบการณ์การปฏิบัติงาน(ยกเว้นความพิการทางร่างกาย
ความพิการทางด้านสมองและสายตา)และมีหน้าที่หลักในการปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูลของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพเท่านั้น ไม่รวมบุคลากรด้านอื่นที่มีหน้าที่คล้ายคลึงกันที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล 
 การวิจัยไม่ได้น าบริบท  สภาพปัญหาสาธารณสุข  อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในองค์กร  สภาพภูมิอากาศ  
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแต่ละพื้นที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  มาประกอบการ
พิจารณาเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานบันทึกข้อมูล    
 

7.   ผลการศึกษา 
      ส่วนที่ 1  ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานบันทึกข้อมูลในโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล  

เพศ  ส่วนใหญ่เปน็เพศหญิง  ร้อยละ 74.2 
อาย ุ เฉลี่ย28.29 ปี อายุมากที่สุด 49 ปี อายุต่ าสุด  21  ปี  
สถานะภาพสมรส ส่วนมากเป็นโสด ร้อยละ 47.9  รองลงมา สมรส ร้อยละ 46..6 
ระดับการศึกษา  ส่วนใหญ่ จบระดับ ปวส.  ร้อยละ 42.3  สาขาหรอืวิชาเอกอยู่กลุ่มอื่นๆ ร้อยละ 40.5 
ระยะเวลาท่ีปฎิบัติงาน  เฉลี่ย 2.72 ปี และ  
รายได้ต่อเดือน  รายได้เฉลี่ย 6,301.02 บาท สูงสุด 12,000 บาท  ต่ าสุด 4,000 บาท 
 

        ส่วนท่ี 2 ปัจจัยทรัพยากรสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ ์
            การศึกษาปัจจัยทรัพยากรสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบันทึกข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีข้อมูลด้านปัจจัยทรัพยากร
สนับสนุนอยู่ในระดับสูง( X = 3.78, S.D.= 0.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ด้านวัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานบันทึกข้อมูล ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงทั้ง 5  
ประเด็น ( X = 3.84, S.D.= 0.77)  ( X = 3.83, S.D.= 0.83)  ( X = 3.80, S.D.= 0.88)  ( X = 3.74, S.D.= 0.85)  
และ( X = 3.71, S.D.= 0.89)  ตามล าดับ 

ส่วนท่ี 3 ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค  าจุน   
            3.1  ปัจจัยจูงใจ 
            การศึกษาปัจจัยการจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบันทึกข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล  ประกอบด้วย ความส าเร็จในการท างานของพนักงานบันทึกข้อมูล  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และการได้รับการ
ยอมรับนับถือ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีข้อมูลด้านปัจจัยจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง( X = 3.54, S.D.= 0.40) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านความส าเร็จในการท างานของพนักงานบันทึกข้อมูล อยู่ในระดับสูง ( X = 4.75, 
S.D.= 0.52)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  อยู่ในระดับสูงได้แก่  หน่วยงานให้สิทธิในการปฏิบัติงานตาม
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ขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย( X = 3.94, S.D.= 0.70)  และยังพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่  ท่านต้องมาท างาน
ในวันหยุดหรือนอกเวลางานเป็นประจ า ( X = 2.52, S.D.= 1.04)    
              ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติของพนักงานบันทึกข้อมูล อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.34, S.D.= 0.49)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับสูง ได้แก่ งานที่รับผิดชอบมีความส าคัญต่อองค์การ ( X = 4.39,                  
S.D.= 0.66)  และยังพบอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ งานที่ท่านรับผิดชอบบุคคลอื่นไม่สามารถท าหรือปฏิบัติแทน
ได้ ( X = 3.02, S.D.= 1.08)   
 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ อยู่ในระดับสูง ( X = 3.77, S.D.= 0.63)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับสูง ได้แก่ การได้รับความไว้วางใจและความเช่ือถือจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน( X = 3.94, 
S.D.= 0.76)  และยังพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่  การได้รับความยกย่องชมเชยจากเพื่อนร่วมงาน                 
( X = 3.56, S.D.= 0.83)   

3.2  ปัจจัยค  าจุน 
การศึกษาปัจจัยค้ าจุนในการปฏิบัติงานของพนักงานบันทึกข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  

ประกอบด้วย เงินเดือน/ค่าตอบแทน  โอกาสก้าวหน้าในการท างาน สภาพแวดล้อมในการท างาน และความมั่นคง
ในการท างาน   พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีข้อมูลด้านปัจจัยค้ าจุนอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.22, S.D.= 0.46) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทนของพนักงานบันทึกข้อมูลอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.53, S.D.= 0.91  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 4 ประเด็น ( X = 3.53, S.D.= 1.02)  ( X = 2.61,                 
S.D.= 1.17)  ( X = 2.39, S.D.= 1.00) และ( X = 2.60, S.D.= 1.05) ตามล าดับ    
      ด้านโอกาสก้าวหน้าในการท างานของพนักงานบันทึกข้อมูล อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.27, S.D.= 
0.57)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับสูง ได้แก่  ท่านได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน ( X = 3.77, S.D.= 0.92)  และยังพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่  โอกาสใน
การเจริญเติบโตในหน้าที่การงานของท่านมีน้อยมากแม้จะทุ่มเทให้กับงานเพียงใด ( X = 3.59, S.D.= 1.12)   
 ด้านสภาพการท างานของพนักงานบันทึกข้อมูลอยู่ในระดับสูง ( X = 3.81, S.D.= 0.61)  เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับสูงทั้ง 4 ประเด็น ( X = 3.82, S.D.= 0.88)  ( X = 3.82, S.D.= 0.76)  ( X = 3.83, 
S.D.= 0.84)  และ. ( X = 3.78, S.D.= 0.76)  ตามล าดับ 
 ด้านความมั่นคงในการท างานของพนักงานบันทึกข้อมูลอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.43, S.D.= 0.57)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับสูง ได้แก่ ท่านมีความรู้สึกมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
( X = 3.79, S.D.= 0.84)  และยังพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่  ท่านมีความรู้สึกว่างานที่ท าในปัจจุบันไม่มี
ความแน่นอนในอาชีพ ( X = 3.43, S.D.= 1.12)   
 ส่วนท่ี 4 ผลการปฏบิัติงานในหนา้ท่ีรับผิดชอบ 

การศึกษาผลการปฏิบัติงานของพนักงานบันทึกข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
ประกอบด้วย  ความทันเวลา ความถูกต้อง ครบถ้วน  การถูก  Pending  และจัดระดับผลการปฏิบัติงานของกลุ่ม
ประชากรที่ศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.07, S.D.= 0.82) โดยส่วน
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ใหญ่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 57.7 รองลงมาคือมีผลการปฏิบัติงานระดับสูง ร้อยละ 22.7 
ดังตารางที่ 4.6 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีผลการปฏิบตัิงานในหน้าที่รับผิดชอบอยู่ในระดบัปาน
กลาง ทั้ง 5 ข้อ ได้แก่  ( X = 2.60, S.D.= 0.94)  ( X = 2.87, S.D.= 0.97)  ( X = 3.40, S.D.= 0.99) ( X = 3.21, 
S.D.= 1.14)  และ( X = 3.28, S.D.= 1.10)  ตามล าดับ  
 ส่วนท่ี 5 ความสัมพันธข์องปัจจัยกับผลการปฏิบตัิงานของพนักงานบันทึกข้อมลู 
                5.1)  ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานบันทึกข้อมูลของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในจังหวัดมหาสารคาม 

 พบว่า ปัจจัยด้านเพศ  อายุ  สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา  วิชาเอกหรือสาขาวิชา ระยะเวลา
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และรายได้หรือค่าตอบแทน ไม่มีความสัมพันธ์กับผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบันทึกข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ( P-
Value > 0.05 )  

5.2)  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการจูงใจกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานบันทึกข้อมูลของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในจังหวัดมหาสารคาม    

พบว่า  ปัจจัยจูงใจด้านความส าเร็จในการท างาน  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และการได้รับการยอมรับนับถือ 
ไม่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานบันทึกข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05( P-Value > 0.05 )  

5.3)  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยค  าจุนกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานบันทึกข้อมูลของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลในจังหวัดมหาสารคาม  

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยค้ าจุนกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานบันทึกข้อมูล  ด้าน
สภาพการท างาน มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานบันทึกข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05( P-Value = 0.023 ) และปัจจัยค้ าจุนด้านเงินเดือนหรือค่าตอบแทน  โอกาส
ก้าวหน้าในการท างาน  และความมั่นคงในการท างานไม่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานบันทึก
ข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ( P-Value >0.05 )   

5.4)  ความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยทรัพยากรสนับสนุน ด้านวัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
กับผลการปฏิบตัิงานของพนักงานบันทึกข้อมลูของโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล  

พบว่า ปัจจัยทรัพยากรสนับสนุนการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
บันทึกข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในจังหวัดมหาสารคาม ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05( P-
Value = 0.047 )  

 

8. การอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา   สาขาวิชา 
ประสบการณ์ท างาน  และรายได้  ไม่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานบันทึกข้อมูลของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในจังหวัดมหาสารคาม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การ
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ปฏิบัติงานของพนักงานบันทึกข้อมูล มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอในลักษณะทีมงาน โดยไม่จ ากัดด้าน เพศ  อายุ    
และไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพใดก็สามารถปฏิบัติงานได้ รวมถึง สาขาวิชา รายได้ ก็ไม่มีความสัมพันธ์กับผลการ
ปฏิบัติงาน เพราะว่า ผู้ปฏิบัติงานมีความตั้งใจที่จะศึกษาเพิ่มเติม ค้นคว้า เพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมายโดยไม่
ค านึงถึงค่าตอบแทนหรือเงินเดือน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับการศึกษาของสุรศักดิ์  หันชัยศรี(2546:96-105) ที่ศึกษา
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออกของเจ้าหน้าที่ พบว่า    เพศ   อายุ  สถานภาพ
สมรส  ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ซ่ึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัย 
 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจ กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานบันทึกข้อมูลของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลในจังหวัดมหาสารคาม  ด้านความส าเร็จในการท างาน  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และการได้รับ
การยอมรับ พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์ กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานบันทึกข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลในจังหวัดมหาสารคาม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะผู้ปฏิบัติงาน มีความสามารถ
ในการท างานและงานที่ปฏิบัติไม่ซับซ้อนมากเกินไป ประกอบกับมีการศึกษา อบรมเพิ่มเติม อยู่เสมอ ซ่ึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย 
 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยค้ าจุน กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานบันทึกข้อมูลของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล ด้านสภาพการท างาน  พบว่า  มีความสัมพันธ์กับ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานบันทึก
ข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในจังหวัดมหาสารคาม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   ส าหรับด้าน
เงินเดือน/ค่าตอลบแทน  โอกาสก้าวหน้าในการท างาน  และความมั่นคงในการท างาน พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับ 
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานบันทึกข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในจังหวัดมหาสารคาม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ   ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ  พนักงานบันทึกข้อมูล ไม่ได้ใส่ใจเรื่องเงินเดือนหรือค่าตอบแทน และ
โอกาสก้าวหน้าในการท างานเพราะรู้ดีว่าเป็นต าแหน่งงานลูกจ้างรายวัน รวมถึง  ความมั่นคงในการท างานของ
พนักงานบันทึกข้อมูล เพราะหากตั้งใจท างาน ทางหน่วยงานก็พิจารณาให้ปฏิบัติงานต่อสัญญาในการปฏิบัติงาน 
ซ่ึงถือเป็นเรื่องปกติที่ตัวเองต้องตั้งใจท างานให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา เป็นผลดีในอนาคต ซ่ึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัย  
  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทรัพยากรสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กับผล
การปฏิบัติงานของพนักงานบันทึกข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   พบว่า  มีความสัมพันธ์กับ ผล
การปฏิบัติงานของพนักงานบันทึกข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในจังหวัดมหาสารคาม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 
        ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์เก่าตกรุ่น สมรรถนะไม่เพียงพอ การ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ล่าช้า รวมถึงการจัดอบรมไม่ต่อเนื่อง การติดตามนิเทศแนะน าล่าช้า  ระบบการบันทึก
ข้อมูลมีความยุ่งยาก จ านวนแฟ้มงานมากเกินไป  ห้องท างานไม่เหมาะสม มีเสียงรบกวน ไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ 
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9. ข้อเสนอแนะ 
9.1  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 9.1.1  ส านักงานสาธารณสขุจังหวัด หรือหน่วยงานสาธารณสขุที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาค ต้องใหค้วามส าคัญของการพัฒนาบุคลากรในด้านการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการท างานอย่างต่อเนื่อง
และทันเหตุการณ์ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี ้

   1) เชิงปริมาณ ได้แก่ การจัดอบรม สัมมนาแก่บุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
และบุคคลภายนอกในกลุ่มผู้สนใจในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

  2) เชิงคุณภาพ ได้แก่ การประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนักงานบนัทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
ประเมนิความรู้ ประเมินสถานทีป่ฏิบตัิงาน  ประเมินความรู้และทกัษะก่อน-หลังอบรม  

 9.1.2  ส านักงานสาธารณสขุจังหวัด หรือหน่วยงานสาธารณสขุที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค  ศึกษาวิเคราะห์อตัราก าลังบุคลากรสายงานด้านต่างๆโดยเฉพาะ สายงานด้านการสารสนเทศและการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ควบคู่กับการวิเคราะห์งานตามภารกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เพื่อวางแผน
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่ปฏบิัติงานโดยเฉพาะต าแหนง่พนักงานบันทึกข้อมูลที่มีความรูค้วามสามารถ
โดยเฉพาะผูท้ี่จบการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ โดยตรงเข้ามาปฏิบตัิงานในหน่วยงาน 

9.1.3  โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล  ควรศึกษาสภาพปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การบันทึกข้อมลูของหน่วยงาน เช่น คุณภาพและสมรรถนะเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบตัิการที่ด ี จัดระบบ
อินเตอรเ์น็ตความเร็วสูง  

 ควรมีการตรวจสอบและส ารวจความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ประจ าปี เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไข
ปัญหาการด้านการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 9.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 

 9.2.1 ควรท าการวิจัยโดยการสัมภาษณ์ หรือเก็บข้อมูลเชิงลึกจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรง    เพื่อค้นหา
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 9.2.2 ควรท าการวิจัยระบบปฏิบัติการของโปรแกรมบันทึกข้อมูลผู้รับบริการแบบเชิงลึก   เพื่อศึกษา
ระบบปฏิบัติการของโปรแกรมการบันทึกข้อมูล ทั้งโปรแกรม HOSxP  PCU หรือ JHCIS ในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลและศึกษาเปรียบเทียบในระดับจังหวัด  ระดับเขต  และระดับภาค 
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บทคัดย่อ 
             การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ข้อมูลทั่วไปของพยาบาลวิชาชีพ (2) ระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน (3) ระดับความรู้ความเข้าใจบริการสุขภาพด้านต่าง ๆ (4) ระดับทักษะการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ                 
(5) ระดับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และ (6) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ศึกษากับการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ  รูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนา ท าการศึกษาในพยาบาลวิชาชีพทุกคน จ านวน 
151 คน ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) จังหวัดสุพรรณบุรี เครื่องมือการวิจัย
ประกอบด้วย แบบสอบถาม   วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาแสดงค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และใช้สถิติเชิงวิเคราะห์หาองค์ประกอบหลักของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุในการระบุปัจจัยท านายการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ  ข้อค้นพบของงานวิจัยคือ (1) พยาบาล
วิชาชีพมีอายุเฉลี่ย 37.79 ปี ส่วนใหญ่จบระดับปริญญาตรี ร้อยละ  94.6  เคยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในแผนก
ต่าง ๆ มาก่อน ร้อยละ 88.5  ระยะเวลาปฏิบัติงานใน รพ.สต. เฉลี่ย 4.19 ปี ทุกคนเคยได้รับการอบรมงาน
สาธารณสุข  (2) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ระดับการรับรู้
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานใน รพ.สต. โดยภาพรวมของทั้ง 4 องค์ประกอบอยู่ในระดับสูง  (3) พยาบาลวิชาชีพมี
ความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับสูงส าหรับด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และการ
ฟื้นฟูสภาพ และระบุว่ามีความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัยอยู่ในระดับต่ า  (4) พยาบาลวิชาชีพมีทักษะการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง   ส่วนงานที่ระบุว่ามีทักษะอยู่ในระดับปานกลาง คือ งานระบาดวิทยา งานสารเสพติด 
การเป็นวิทยากรด้านสุขภาพ  และมีทักษะการท าวิจัยในระดับต่ า (5) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานตามบทบาทอยู่ใน
ระดับสูง (6) ปัจจัยท านายการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ของพยาบาลวิชาชีพใน รพ .สต. ได้แก่ ความรู้
ความเข้าใจบริการสุขภาพด้านต่าง ๆ  ทักษะการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ  แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อายุ และการ
เคยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมาก่อน 
 

ค าส าคัญ :  แรงจูงใจในการปฏบิัติงาน  ความรู้ความเข้าใจบริการสุขภาพ  ทักษะการปฏิบตัิงาน  การปฏิบตัิตาม
บทบาทหน้าที่  พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
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ABSTRACT 
 The  objectives of this research were to study ; (1) general information of professional nurses; (2) levels 
of  work  motivation;  (3) levels of knowledge and understanding on various aspects of health services; (4) 
levels of  various aspects of  performance skills; (5) levels of  role performance; and (6) relationship between 
studied factors and role performance of professional nurses. 
 This  descriptive research was conducted among all 151 professional nurses working in the sub-district 
health promoting hospitals in Suphan Buri Province. The research  tools  consisted of a questionnaire on general  
information, evaluation form of perception  on work motivation (reliability value of  0.866), evaluation form on 
knowledge and understanding of  various aspects of  health services (reliability value of 0.863), evaluation form 
of  various aspects of performance skills (reliability value of 0.951), and evaluation form of various role 
performances (reliability value of 0.893). Data were collected by  co-ordination  through district health  
officers.   Analysis of data were done  as  frequency, percentage, mean, standard deviation,  analytical statistics 
for  main components of work motivation, and multiple regression analysis for determining predictive factors of 
various role performances. 
 The findings of this research were that : (1) most of the professional nurses had average age of  37.79 
years old, held Bachelor degree (94.6 %), had previous work in various units in the hospitals (88.5 %), had 
average work duration in the sub-district health promoting hospitals of 4.19 years. All professional nurses had 
been trained on public health work; (2)  analytical results  of  main components on work motivation comprised 
4 groups. Overall perception levels of work performance  in the hospitals of all 4 components were at the high 
level; (3) they had knowledge and understanding on nursing care, health promotion and  disease prevention, and 
rehabilitation  at the high level. They had rated their knowledge and understanding on research conduction at 
the low level; (4) they had  performance skills at the high level for providing health services both in and out of 
the hospitals, health promotion and  disease prevention, rehabilitation, public health pharmacy, Thai traditional 
medicine and alternative medicine works, academic supportive work on nursing care, health education and 
public relation work, and health supportive work for public sector. They had rated skills on epidemiological 
work, narcotic work, and being  health lecturer at the moderate  level while skill on research conduction at the 
low level; (5) they had role performance at the high level for being direct health care providers,  health  
knowledge providers,  protector of  consumers’ right, leader, consultant, and co-ordinator; and (6) predictive 
factors of various role performances of the professional nurses in the sub-district health promoting hospitals 
consisted of  knowledge and understanding of various aspects on health services, skills on various aspects of  
performance, work motivation, age, and previous performance  in the hospitals 
 Suggestions were that performance experiences on patient rehabilitation in terms of  mental health and 
narcotic, performance on surveillance and investigation of endemic diseases with sub-district, district, and 
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provincial teams as well as being lecturer providing knowledge on health to patients and people  should be 
promoted among the professional nurses in the sub-district health promoting hospitals. 
 
KEYWORDS :  Work motivation, Knowledge and understanding of health services, Performance skill, Role 

performance, Professional nurse  in the sub-district health promoting hospitals.  
 

บทน า 
 ระบบบริการสุขภาพของทุกประเทศทั่วโลกจ าเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพปัญหาสุขภาพของประชาชนที่มีความหลากหลายซับซ้อน ปัจจุบัน
ประเทศก าลังพัฒนารวมถึงประเทศไทยก าลังเผชิญปัญหาสุขภาพที่มีความหลากหลายในรูปแบบของภาระโรค
สามรูปแบบในเวลาเดียวกัน (Triple burden of diseases) ได้แก่   โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และโรคที่เกิดจาก
ผลกระทบของโลกาภิวัตน์  (Global diseases) ได้ องค์การอนามัยโลก (WHO, 2008) ได้แนะน าให้ทุกประเทศ
สร้างความเข้มแข็งในแก่ระบบสุขภาพของตนเองโดยใช้หลักการของการสาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health 
Care) เพื่อก่อให้เกิดความเป็นธรรมทางสุขภาพ   ซ่ึงพบว่า ความไม่สมดุลของก าลังคนเชิงปริมาณ ทักษะ และการ
กระจายก าลังคน ทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและก าลังพัฒนา ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมของผลลัพธ์ทาง
สุขภาพ ซ่ึงเห็นได้ว่า ก าลังคน (manpower) เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญจ าเป็นต้องมีการพัฒนาความรู้และ
ทักษะให้ตอบสนองต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง  
 ใน พ.ศ. 2552  ระบบสุขภาพไทย มีการยกระดับสถานีอนามัย (สอ.) ให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล (รพ.สต.) เพื่อปรบัเปลี่ยนแนวทางการรักษาพยาบาลเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เป็นบุคลากรหลักที่มีบทบาทส าคัญ 
ในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน อย่างไรก็ตาม พบว่าการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพใน 
รพ.สต. ในหลายด้านและหลายกิจกรรมอยู่ในระดับต่ า  อาจเป็นเพราะบทบาทหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม  
 จังหวัดสุพรรณบุรี มีพยาบาลวิชาชีพประจ าปฏิบัติงาน 151 คน ซ่ึงยังไม่ครอบคลุมโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลที่มีทั้งหมดจ านวน 174 แห่ง ผู้วิจัยในฐานะพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โดยมุ่งหวังจะทราบระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  ระดับความรู้ความเข้าใจ
และทักษะในการปฏิบัติงานบริการสุขภาพด้านต่าง ๆ และการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ของพยาบาลวิชาชีพ 
ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มเพิ่มหลักฐานงานวิจัยเท่าที่มีอยู่ และน าเสนอผลการศึกษาวิจัยต่อผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขในจังหวัดต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของพยาบาลวิชาชีพ  

2.  เพื่อศึกษาระดบัแรงจูงใจในการปฏบิัติงานของพยาบาลวิชาชีพ 
3.  เพื่อประเมนิระดบัความรู้ความเข้าใจบริการสุขภาพด้านต่าง ๆ ในการปฏบิัติงานของพยาบาลวิชาชีพ  
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4.  เพื่อประเมนิระดบัทักษะการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของพยาบาลวิชาชีพ 
5.  เพื่อประเมนิระดบัการปฏบิัติงานตามบทบาทหน้าทีข่องพยาบาลวิชาชีพ   
6.  เพื่อศึกษาปจัจัยที่มีอิทธิพลกับระดับการปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าทีข่องพยาบาลวิชาชีพ  
 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 ทฤษฎีความคาดหวังของวรูม (Vroom Expectancy Theory) โดยวรูมได้กล่าวถึงปัจจัย 2 ตัว คือ      
ความพยายามกับความสามารถที่เมื่อผนวกกันเข้าก็ท าให้งานส าเร็จ  แต่ลอว์เลอร์และพอร์ตเตอร์ได้พบจากการ
ศึกษาวิจัยของเขาว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้คนงานท างานส าเร็จ ประกอบด้วย ความพยายาม ความสามารถ และการรับรู้
บทบาท คือ การที่บุคคลรับรู้บทบาท ซ่ึงได้แก่การเข้าใจงานในหน้าที่ของตน จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแรงจูงใจให้
ท างานส าเร็จ ลอว์เลอร์และพอร์ตเตอร์ ยังเสนอแนะไว้ว่า ในการให้รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติ ควรเป็นไปโดยสัมพันธ์
สอดคล้องกับความพยายามที่ผู้ปฏิบัติงานได้ลงทุนลงแรงในงานนั้นๆ 
 ทฤษฎีการปฏิบัติงาน (Theory of Performance) ของ Campbell (1990) ผู้เสนอปัจจัยที่เป็นตัวก าหนด
องค์ประกอบต่าง ๆ ของการปฏิบัติงานไว้ ซ่ึงกล่าวว่า ปัจจัยท านายความแตกต่างในการปฏิบัติงานของแต่ละ
บุคคลเกิดจากปัจจัยส าคัญ 3 อย่าง ได้แก่ (1) ความรู้ซ่ึงเป็นข้อก าหนดของงาน คือการรู้ว่าอะไรเป็นส่ิงที่ต้องท า 
(Declarative knowledge) (2) ทักษะและความรู้เชิงปฏิบัติตามขั้นตอน (Procedural knowledge and skill) และ (3) 
แรงจูงใจ (Motivation) ซ่ึงเกิดขึ้นจากระดับของความพยามที่บุคคลทุ่มเทในการปฏิบัติงาน ส าหรับงานวิจัยนี้ 
พิจารณาปัจจัยส าคัญทั้ง 3 อย่างของ Campbell เป็นปัจจัยที่ท าการศึกษา 
 Waldman & Avolio (1993) ได้เสนอความสัมพันธ์ตามที่เป็นจริงระหว่างอายุกับการปฏิบัติงาน (Age 
and Performance in Perspective) โดยกล่าวว่า การส่ังสมประสบการณ์การท างานและการถือครองต าแหน่งทาง
องค์การจะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันกับที่บุคคลเริ่มสูงวัยขึ้น ดังนั้น อายุจึงอาจมีบทบาทในการอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงทางบุคคลไปตามกาลเวลา และต่อมาอาจส่งผลต่อวิถีที่การปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 
นอกจากนั้น อายุอาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานโดยทางแรงจูงใจ (Wright and Hamilton, 1978) ส าหรับงานวิจัยนี้ 
พิจารณาปัจจัยด้านอายุ และประสบการณ์การท างานของ Waldman & Avolio และ Wright and Hamilton เป็น
ปัจจัยที่ท าการศึกษา 
 ทฤษฎีทนุมนษุย์ (Human Capital Theory) ของ Ehrenberg & Smith (2000) ซ่ึงเสนอว่า  
คนท างานท าการลงทุนประสบการณ์ในตนเอง ซ่ึงจะไปเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของตน ดังนั้น จึงส่งผลต่อ
การปฏิบัติงาน  ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theory) (Weiss, 1990) ซ่ึงท านายว่า ประสบการณ์การท างานจะไป
เพิ่มพูนความสามารถในการท างาน ทั้งนี้ ทั้งทฤษฎีทุนมนุษย์ และทฤษฎีการเรียนรู้ ต่างเสนอว่าการปฏิบัติงาน
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เพราะบุคคลส่ังสมประสบการณ์  เมื่อประสบการณ์การท างานน าไปสู่การส่ังสม
ความรู้ ทักษะ และความสามารถ ที่เกี่ยวข้องกัน เมื่อนั้นการปฏิบัติงานก็จะปรับปรุงขึ้นดีขึ้น   ส าหรับงานวิจัยนี้ 
พิจารณาปัจจัยด้านประสบการณ์ของ Ehrenberg & Smith เป็นปัจจัยที่ท าการศึกษา 
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วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 การวิจัยนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนา  (Descriptive Research) ประชากรที่ศึกษา คือ พยาบาล
วิชาชีพทั้งหมดที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นระยะเวลา  1 ปีขึ้นไป 
จ านวนทั้งหมด  151 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง
พรรณนา  และสถิติเชิงวิเคราะห์  คือ Principle Component Analysis ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบ
หลักของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  และวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Linear Regression) ใน 
การระบุปจัจัยท านายการปฏบิัติตามบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ของพยาบาลวิชาชีพใน รพ.สต.  
 

ผลการวิจัย 
ข้อมูลทั่วไปของพยาบาลวิชาชีพ พบว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในอ าเภอต่าง ๆ ที่พยาบาล

วิชาชีพปฏิบัติงาน มีสัดส่วนสูงใน 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง ร้อยละ 27.0  อ าเภออู่ทอง ร้อยละ 20.3 อ าเภอศรี
ประจันต์ ร้อยละ 13.5 อ าเภอสามชุก ร้อยละ 10.8 อ าเภอสองพี่น้อง ร้อยละ 10.1 พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีอายุ
อยู่ในช่วง 36-40 ปี เท่ากับร้อยละ 69.6 อายุเฉลี่ย 37.797 ปี อายุต่ าสุด / สูงสุด เท่ากับ 29 / 55 ปี จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 94.6  เคยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมาก่อน ร้อยละ 88.5  ส่วนใหญ่เคยปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลในแผนกอายุรกรรมคือ ร้อยละ 48.6   ระยะเวลาปฏิบัติงานในต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพในรพ .สต. 
เฉลี่ย เท่ากับ 50.31 เดือน ระยะเวลาต่ าสุด / สูงสุด เท่ากับ 11 / 216 เดือน ภาระงานที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบัน 
พบว่า ส่วนใหญ่คืองานรักษาพยาบาล ร้อยละ 95.9  เคยได้รับการอบรมงานสาธารณสุข ส่วนใหญ่คือ งานการ
รักษาโรคเบื้องต้น ร้อยละ 84.5   ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ที่ระบุกันมามาก คือ เจ้าหน้าที่น้อย และ
ภาระงานมาก ร้อยละ 22.30 ความคิดลาออก โอนย้ายงาน พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่ขอท างานที่เดิม โดยไม่มี
ความคิดที่จะย้ายงานปัจจุบันที่ปฏิบัติอยู่ ร้อยละ 92.6 และยังไม่มีความคิดที่จะลาออกจาอาชีพปัจจุบัน ร้อยละ 
81.1  

ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ  พบว่า (1) ผลของการวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็น
องค์ประกอบหลักของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล แบ่ง
ได้เป็น 4 กลุ่ม คือ ปัจจัยที่ 1 “การรับรู้ถึงความเหมาะสมของงานที่ได้รับมอบหมาย” และการได้รับสุขและ
ผลตอบแทนจากการท างาน ปัจจัยที่ 2 “การรับรู้ถึงการได้รับการยอมรับและการสนับสนุนในการท างานจาก
ผู้บังคับบัญชา  ปัจจัยท่ี 3 “การรับรู้ถึงการท างานประสบผลส าเร็จ”  และ ปัจจัยที่ 4 “การรับรู้ถึงคุณค่าของตนใน
ความส าเร็จของงานในหน่วยงาน” (2) การรับรู้แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในรพ.สต.ของพยาบาลวิชาชีพโดย
ภาพรวมของทั้ง 4 องค์ประกอบ และตามปัจจัยองค์ประกอบหลักทั้ง 4 ปัจจัย พบว่า อยู่ในระดับสูง  

ระดับความรู้ความเข้าใจบริการสุขภาพด้านต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ พบว่า พยาบาล
วิชาชีพประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจบริการสุขภาพด้านต่าง ๆ โดยภาพรวมของทุกด้านอยู่ใน
ระดับสูง  โดยรายด้านที่พบว่าอยู่ในระดับสูง คือ  (1) ด้านการรักษาพยาบาล ประเมินตนเองอยู่ในระดับสูงในทุก
ภาระงาน  (2) ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ประเมินตนเองอยู่ในระดับสูงทุกภาระงาน ยกเว้นงาน
ระบาดวิทยาซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง  และ (3) ด้านการฟื้นฟูสภาพ ประเมินตนเองอยู่ในระดับสูงทุกภาระงาน 
ส าหรับรายด้านที่อยู่ในระดับปานกลาง คือด้านงานวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล โดยประ เมิน
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ตนเองอยู่ในระดับสูงในภาระงานการจัดฝึกอบรม การถ่ายทอดความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน  
ในระดับปานกลางคือ การคิดค้นนวัตกรรมในหน่วยงาน การจัดท าคู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติในการรักษาพยาบาล 
การน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริการในหน่วยงาน  และในระดับต่ าคือ การ
ท างานวิจัย  การแสวงหาแหล่งสนับสนุนภายนอกในการท างานวิจัย นวัตกรรม หรือโครงการ 

ระดับทักษะการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของพยาบาลวิชาชีพ พบว่าพยาบาลวิชาชีพประเมินตนเองเกี่ยวกับ
ทักษะการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ โดยภาพรวมของทุกทักษะ อยู่ในระดับสูง  ยกเว้นทักษะด้านงานวิชาการและการ
พัฒนาคุณภาพการพยาบาลซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านประเมินตนเองว่า มีทักษะด้านการ
ให้บริการสุขภาพในและสถานบริการและ ทักษะด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค โดยภาพรวมและทุก
รายภาระงานอยู่ในระดับสูง    แตภ่าระงานที่มีทักษะอยู่ในระดับปานกลางคือ การปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยาได้
อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดการระบาดของโรค และการป้องกันและเฝ้าระวังการใช้สารเสพติดในชุมชนร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก เพื่อป้องกันการใช้สารเสพติด   มีทักษะด้านการฟื้นฟูสภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง  แต่
ภาระงานที่มีทักษะอยู่ในระดับปานกลางคือ การดูแลฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยที่มีปัญหาจากการใช้สารเสพติด   มีทักษะ
ด้านงานวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  โดยภาระงานที่มีทักษะ
อยู่ในระดับสูง คือ การให้ค าแนะน าด้านวิชาการแก่ชุมชน ที่อยู่ในระดับปานกลางคือ การคิดค้น พัฒนา 
นวัตกรรม หรือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการเป็นวิทยากรในการจัดการอบรม หรือในการเผยแพร่
ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ทั้งในและนอกหน่วยงาน ที่อยู่ในระดับ ต่ าคือการท างานวิจัย   มีทักษะด้านงาน
เภสัชสาธารณสุข  งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก งานสนับสนุนวิชาการด้านการรักษาพยาบาล งานสุข
ศึกษาและประชาสัมพันธ์ และงานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน โดยภาพรวมและทุกรายภาระงานอยู่ใน
ระดับสูง        

ผลการวิจัยระดับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ พบว่า พยาบาลวิชาชีพประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โดยภาพรวมของทุก
บทบาทอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายบทบาทพบว่า บทบาทซ่ึงมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง  ได้แก่ (1) 
บทบาทการเป็นผู้ดูแลสุขภาพโดยตรง (2) บทบาทการเป็นครูหรือผู้ให้ความรู้ด้านสุขภาพ (3) บทบาทการเป็นผู้
พิทักษ์สิทธิ์ของผู้บริโภค (4) บทบาทการเป็นผู้น า (5) บทบาทการเป็นที่ปรึกษา และ (6) บทบาทการเป็นผู้
ประสานงาน ทั้งนี้ พบว่าทุกภาระงานมีการปฏิบัติตามบทบาทอยู่ในระดับสูง  ส าหรับบทบาทซ่ึงมีการปฏิบัติงาน
อยู่ใน ระดับปานกลาง ได้แก่ (7) บทบาทการเป็นผู้จัดการการดูแลหน่วยงาน ซ่ึงภาระงานที่ปฏิบัติอยู่ในระดับสูง 
คือการดูแลจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในรพ.สต. ให้เพียงพอแก่การใช้งาน  ภาระงานที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปาน
กลาง คือ มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน  และภาระงานที่มีการปฏิบัติตามบทบาทอยู่ใน
ระดับต่ า คือ มีส่วนร่วมในการจัดการให้มีบุคลากรเพียงพอต่อการบริการตามสัดส่วนของเกณฑ์บุคลากรในรพ .
สต. และมีส่วนร่วมในการจัดการการเงิน การจัดท าบัญชี และจัดท างบประมาณ และ (8) บทบาทด้านงานวิจัย ซ่ึง
ภาระงานที่ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง คือ บทบาทด้านวิชาการในการน างานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการท างาน
และ ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  บทบาทการคิดค้นนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อรักษาคุณภาพของ บริการ
สุขภาพ  และบทบาทการเป็นที่ปรึกษาในการท างานวิจัยแก่เพื่อนร่วมงาน ภาระงานที่มีการปฏิบัติตามบทบาทอยู่
ในระดับต่ า คือ บทบาทการท างานวิจัยในหน่วยงาน 
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ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีศึกษากับระดับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของพยาบาล
วิชาชีพ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   พบว่าปัจจัยท านายการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ของ
พยาบาลวิชาชีพใน รพ.สต. ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจบริการสุขภาพด้านต่าง ๆ  ทักษะการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ  
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อายุ และการเคยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมาก่อน 

 

อภิปรายผล 
พยาบาลวิชาชีพเคยมีประสบการณ์การท างานให้บริการสุขภาพด้านต่าง ๆ แก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาล และ

การเคยได้รับการอบรมงานสาธารณสุข เป็นผลให้พยาบาลวิชาชีพรับรู้ถึงความเหมาะสมของงานที่ได้รับ
มอบหมายในระดับสูง ซ่ึงเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ระดับความรู้ความเข้าใจบริการสุขภาพด้านต่าง ๆ ของพยาบาลวิชาชีพ  แม้ว่า ค่าเฉลี่ยของความรู้ความ
เข้าใจบริการสุขภาพด้านต่าง ๆ โดยภาพรวมของทุกด้านจะอยู่ในระดับสูง แต่พยาบาลวิชาชีพประเมินตนเองว่ามี
ความรู้ความเข้าใจบริการสุขภาพทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง  และอยู่ในระดับต ่า โดยที่ พยาบาลวิชาชีพไม่ได้
ระบุว่าเคยมีประสบการณ์การให้บริการผู้ติดยาเสพติด และการท างานวิจัย นอกจากนั้น ยังไม่ได้ระบุว่าเคยได้รับ
การอบรมงานยาเสพติดและการท างานวิจัย 

ระดับทักษะการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของพยาบาลวิชาชีพ แม้ว่า ค่าเฉลี่ยของทักษะการปฏิบัติงานด้าน
ต่าง ๆ ของพยาบาลวิชาชีพโดยภาพรวมของทุกด้านจะอยู่ในระดับสูง   แต่พยาบาลวิชาชีพประเมินตนเองว่ามี
ทักษะการ ปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง    ค าอธิบายส าหรับข้อค้นพบนี้คือ พยาบาลวิชาชีพไม่ได้ระบุว่าเคยมี
ประสบการณ์การให้บริการผู้ติดยาเสพติด และไม่ได้ระบุว่าเคยได้รับการอบรมงานยาเสพติด จึงเป็นผลให้ไม่มี
ทักษะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้สารเสพติด ส าหรับพยาบาลวิชาชีพที่เคยปฏิบัติงานเฉพาะในโรงพยาบาลซ่ึง
เน้นการให้พยาบาลผู้ป่วยเป็นรายบุคคล จึงเป็นผลให้ไม่มีทักษะการเป็นวิทยากรในการจัดการอบรม หรือในการ
เผยแพร่ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ นอกจากนี้ การขาดการอบรม ทักษะ และประสบการณ์ด้านการท างานวิจัย 
เป็นผลให้ไม่มีผลงานวิจัยที่จะน ามาใช้ในการพัฒนา คุณภาพการพยาบาลได้  
 ระดับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ของพยาบาลวิชาชีพ แม้ว่า ค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ของพยาบาลวิชาชีพโดยภาพรวมของทุกด้านอยู่ในระดับสูง   แต่พยาบาลวิชาชีพประเมิน
ตนเองว่า มีการปฏิบัติงานตามบทบาทต่อไปนี้อยู่ในระดับปานกลาง และอยู่ในระดับต ่า ค าอธิบายส าหรับข้อ
ค้นพบนี้ เช่นเดียวกับข้อที่ผ่านมา  
                  เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ศึกษากับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ของพยาบาล
วิชาชีพ  สรุปได้ว่า ปัจจัยท านายระดับการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่  (1) ความสามารถ คือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการสุขภาพด้านต่าง ๆ  (2) ทักษะใน
การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ  (3) แรงจูงในในการปฏิบัติงาน (4) อายุ และ (5) การเคยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมา
ก่อน  ข้อค้นพบเกี่ยวกับปัจจัยท านายที่ (1) – (3)  สามารถอธิบายได้ตามทฤษฎีการปฏิบัติงาน (Theory of 
Performance) ของ Campbell (1990) ข้อค้นพบเกี่ยวกับปัจจัยท านายที่ (4) ซ่ึงเป็นไปตามลักษณะความสัมพันธ์
ตามที่เป็นจริงระหว่างอายุกับการปฏิบัติงาน (Age and Performance in Perspective)  
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บทคัดย่อ 

 ในปัจจุบันมีการใช้อนุภาคซิลเวอร์นาโน (AgNPs) ในผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภคหลาย
ชนิด AgNPs ในผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้อาจเข้าสู่ร่างกายได้ผ่านทางการหายใจเข้าไป มีการศึกษาหลายการศึกษาที่
แสดงให้เห็นว่า AgNPs ท าให้เกิดพิษต่อเซลล์หลายชนิด ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะศึกษาผลของ
อนุภาคซิลเวอร์นาโนต่อเซลล์ปอด จากการทดลองเตรียม AgNPs พบว่าอนุภาคที่สังเคราะห์ได้มีค่าการดูดกลืน
แสงที่ความยาวคลื่นสูงสุดอยู่ในช่วง 400-450 นาโนเมตร มีขนาด 10-15 nm  และจากการวิเคราะห์ความเป็นพิษ
ของ AgNPs ที่สังเคราะห์ด้วยอัลจิเนตที่ความเข้มข้น 4.56, 1.14 และ 0.228 mM ต่อเซลล์ปอดปกติ (WI-38) และ
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เซลล์มะเร็งปอด (ChaGo-K1) โดยวิธี 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) 
assay พบว่า เซลล์มะเร็งปอด (ChaGo-K1) มีค่า IC50 เท่ากับ 428, 364 และ 388 µg/ml ตามล าดับ และเซลล์ปอด
ปกติมีค่า IC50 >600 µg/ml เมื่อทดสอบค่า IC50 ทางสถิติของเซลล์มะเร็งปอดที่ได้รับอนุภาคซิลเวอร์นาโนที่
สังเคราะห์ด้วยอัลจิเนต 4.56, 1.14 และ 0.228 mM พบว่ามีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05) จึงสรุปได้
ว่าการสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโนด้วยความเข้มข้นที่แตกต่างกันของอัลจิเนตไม่ท าให้ค่า IC50 ของเซลล์มะเร็ง
ปอดแตกต่างกัน ในขณะที่พบว่าค่า IC50 เซลล์ปอดปกติมีค่าสูงกว่าเซลล์มะเร็งปอด 

 

ABSTRACT 
 Nowadays, silver nanoparticles (AgNPs) are used in many medical and consumer products. AgNPs in 
these products may enter to human body by inhalation.Therefore, this study was aimed to evaluate the effect of 
silver nanoparticles on human lung normal and cancer cells. The results showed that the synthesized silver 
nanoparticles have the maximum absorption wavelength in the range of 400-450 nm and are 10-15 nm in sizes. 
The toxicity test of AgNPs capped with alginate (4.56, 1.14 and 0.228 mM) to human lung normal (WI-38) and 
human lung cancer (ChaGo-K1) was performed by 3-(4, 5-Dimethylthiazol-2-yl)-2, 5-diphenyltetrazolium 
bromide (MTT) assay. It was found that the IC50 of lung cancer cells were 428, 364 and 388 µg/ml respectively 
and the IC50 of lung normal cells more higher than 600 µg/ml. These suggested that AgNPs are more toxicto 
lung cancer cells than lung normal cells. The capping with different ratio of alginate was not significantly 
affected the IC50 values.  
 

 บทน า 

ความก้าวหน้าทางนาโนเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในสังคมยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก และเป็นส่ิงที่
ก าลังได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์หลายๆกลุ่มไม่ว่าจะเป็น ด้านฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ 
และทางด้านการแพทย์  เป็นต้น ท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีอนุภาคซิลเวอร์นาโนเป็นองค์ประกอบ เช่น
ผงซักฟอกนาโน เส้ือกีฬานาโน เครื่องปรับอากาศระบบนาโน ครีมบ ารุงผิว เป็นต้น ซ่ึงผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้อาจ
ท าให้มนุษย์มีโอกาสได้รับอนุภาคนาโนเข้าสู่ร่างกายได้  
 อนุภาคซิลเวอร์นาโนถือได้ว่าเป็นวัสดุนาโนที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในขณะนี้  ได้ถูกน ามาใช้อย่าง
กว้างขวางในด้านการเป็นสารยับยั้งจุลินทรีย์ เป็นวัสดุนาโนที่มีคุณสมบัติในการยับยั้ง แบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส 
อนุภาคซิลเวอรน์าโนมีประสิทธิภาพในการท าลายแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบรวมทั้งยับยั้งแบคทีเรียที่ทน
ต่อยาปฏิชีวนะ (Wijnhovenet al.,2009) 

แต่อย่างไรก็ตามก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในเรื่องของความปลอดภัยในการน าอนุภาคซิลเวอรน์าโนมาใช้
ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยที่เกิดกับสุขภาพมนุษย์หรือความปลอดภัยต่อส่ิงแวดล้อม เนื่องจากการที่
มันป็นอนุภาคขนาดเล็กมันจึงสามารถที่จะถูกดูดซึมได้ง่าย (Blaster et al., 2008; Liu et al., 2004) อนุภาคซิลเวอร์
นาโนสามารถเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ได้หลายช่องทาง เช่น ผ่านทางผิวหนังการหายใจ และระบบย่อยอาหาร โดย
อนุภาคซิลเวอรน์าโนจะเหนี่ยวน าให้เกิดอนุมูลอิสระ (Reactive Oxygen species) ในไซโตโครมซีที่บริเวณไซโต
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ซอลและเคลื่อนย้ายไปสู่ไมโตคอนเดรีย ขัดขวางการสังเคราะห์ ATP และไปท าลายดีเอ็นเอ ในที่สุดจะท าให้เซลล์
ตายแบบอะพอพโทซิสหรือเน็กโครซิส (Gopinathet al., 2010; Park et al., 2010) 

ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ท าให้งานวิจัยนี้สนใจศึกษาผลของอนุภาคซิลเวอรน์าโนต่อเซลล์ปอดปกตเิพือ่เปน็
แนวทางในการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอนุภาคซิลเวอร์นาโน หากตรวจพบว่าอนุภาคซิลเวอร์นาโนมี
ความเป็นพิษต่อเซลล์ และในขณะเดียวกันก็ยังได้ท าการศึกษาผลของอนุภาคซิลเวอร์นาโนในเซลล์มะเร็งปอด
เพื่อทดสอบความเป็นพิษที่เกิดขึ้นโดยจะดูผลการยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็ง ซ่ึงถือว่ามีประโยชน์อย่างมาก
ในทางการแพทย์ถ้าอนุภาคซิลเวอรน์าโนสามารถยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งได้ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาผลของอนุภาคซิลเวอรน์าโนต่อความมีชีวิตรอดของเซลล์มะเร็งและเซลล์ปกติของปอด 
 

วิธีการด าเนินวิจัย 

1. การสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอรน์าโน  

ผสมซิลเวอร์ไนเตรต (AgNO33.8 mM, 10 ml) กับอัลจิเนตที่แปรผันความเข้มข้นในอัตราส่วนของซิล
เวอร์ไนเตรตต่ออัลจิเนตเป็น 1:0.01 ถึง 1:1.2 M หลังจากนั้นเติมโซเดียมบอโรไฮไดร์ (NaBH4) ที่แปรผันความ
เข้มข้นในอัตราส่วนของซิลเวอร์ไนเตรทต่อโซเดียมบอโรไฮไดร์เป็น 1:1 ถึง 1:10 M กวนอย่างสม่ าเสมอเป็นเวลา 
5 นาที สีของสารละลายจะเปลี่ยนจากสารละลายใสเป็นสารละลายสีเหลืองของอนุภาคนาโนซิลเวอร์ ปั่นเหว่ียง
สารละลายที่อุณหภูมิห้องด้วยความเร็ว 34,957 x g เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง ล้างตะกอนด้วยน้ ากลั่นสองครั้งเพื่อก าจัด
สารเคมีส่วนเกินออก 

2. การวิเคราะห์คุณลักษณะของอนุภาคซิลเวอรน์าโน 
ท าการตรวจสอบลักษณะสมบัติของอนุภาคที่เตรียมได้ด้วย UV- visible spectrophotometer เพื่อดู

สเปกตรัมของอนุภาคซิลเวอร์นาโนวัดขนาดของอนุภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (TEM)  
3. การเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งและเซลล์ปกติ 
เพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งปอด ( ChaGo-K1) และเซลลป์กติปอด (WI-38) ในอาหาร Roswell Park Memorial 

Institute medium (RPMI-1640) ที่ประกอบด้วย 5-10 % fetal calf serum (FCS) โดยท าการเพาะเลี้ยงในตู้บ่ม
ควบคุมอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ภายใต้บรรยากาศ 5 % CO2 ในอากาศเป็นเวลา 24-48 ช่ัวโมง เซลล์เพาะเลี้ยงจะ
เจริญเต็มจานเพาะเลี้ยงและท าการย่อยเซลล์ให้หลุดจากจานเพาะลี้ยงโดยวิธี trypsinize โดยใช้ทริปซิน 1-2 mL 
ย่อยเซลล์เกาะติดเป็นเวลา 3-5 นาที ปั่นเหว่ียง(380 x g เป็นเวลา 5 นาที) นับเซลล์เพื่อหาจ านวนเซลล์ที่เหมาะสม
ส าหรับการเลี้ยงในจานอาหารเลี้ยงเซลล์ชนิด 96 หลุม เลี้ยงเซลล์ในตู้อบควบคุมอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสภายใต้
บรรยากาศ 5 %CO2 เป็นเวลา 24-48 ชม. โดยให้แต่ละหลุมมีเซลล์อยู่ประมาณ 5 x 103 เซลล์ ก่อนเริ่มน ามาทดสอบ 

4. การทดสอบความเป็นพิษของอนุภาคซิลเวอร์นาโนต่อเซลล์มะเร็งและเซลล์ปกติ 
น าอนุภาคซิลเวอร์นาโนที่สังเคราะห์ได้ มาเตรียมให้มีความเข้มข้นต่างๆโดยใช้อาหารเลี้ยงเซลล์เป็นตัว

เจือจาง แล้วเติมลงในหลุมเซลล์ที่มีเซลล์อยู่ประมาณ 5 x 103 เซลล์ โดยมีหลุมเซลล์ที่มีเฉพาะอาหารเลี้ยงเซลล์เป็น
กลุ่มควบคุม ท าการเลี้ยงในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ภายใต้บรรยากาศ 5 % CO2 เป็นเวลา 72 ชม.                
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ดูการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ จากนั้นเปลี่ยนอาหารเดิมที่มีอนุภาคซิลเวอร์นาโนอยู่เป็นสาร 
3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5 diphenyltetrasolium bromide (MTT) 5 mg/mL ปริมาณ 10 µL ลงในแต่ละหลุม
เซลล์และเลี้ยงต่อไปเป็นเวลา 4 ชม. ในตู้อบควบคุมอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสภายใต้บรรยากาศ 5 %CO2 จากนั้น
ดูดสาร MTT ทิ้งแล้วเติม DMSO 150 µL เติมไกลซีน 25 µLท าการวัดสีที่เกิดขึ้นด้วยเครื่อง Elisa plate reader ที่
ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร และหาค่าเปอร์เซ็นการรอดชีวิตและค่า IC50 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
1. ลักษณะสมบัติของอนุภาคซิลเวอร์นาโน 
เมื่อน าอนุภาคซิลเวอร์นาโนที่ สังเคราะห์ได้มาวิเคราะห์ ลักษณะสมบัติด้วย UV- visible 

spectrophotometer จะได้ค่าความยาวคลื่นของสเปกตรัมสูงสุดที่ 400-450 นาโนเมตร (รูปที่ 1) สอดคล้องกับค่าที่
มีรายงานไว้ ในงานวิจัยนี้จะเลือกอนุภาคซิลเวอร์นาโนที่สังเคราะห์ได้ดังแสดงในกราฟ 1C  คือ 3.8:4.56:38, 
3.8:1.14:38 และ 3.8:0.228:38 mM เพื่อน ามาทดสอบกับเซลล์มะเร็งและเซลล์ปกติของปอดเพราะเป็นกราฟที่มี
ลักษณะทรงระฆังคว่ าแบบสมมาตรที่สุด ซ่ึงแสดงถึงอนุภาคซิลเวอร์นาโนที่มีขนาดของอนุภาคใกล้เคียงกันมาก
ที่สุดและอนุภาคยังมีความเสถียรในลักษณะของการเป็นสารแขวนลอยแบบไม่ตกตะกอนหรือรวมตัวกัน หลังจาก
นั้นวิเคราะห์ขนาดของอนุภาคด้วยกล้อง TEM (รูปที่ 2) พบว่าอนุภาคที่สังเคราะห์ได้มีขนาดอยู่ในช่วง 10-15 นา
โนเมตร 
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รูปที่ 1. แสดงสเปกตรัมของอนุภาคซิลเวอร์นาโนที่สังเคราะห์ด้วยความเข้มข้นที่แตกต่างกันของอัลจิเนต และ

โซเดียมบอโรไฮไดร ์(A คือการสังเคราะห์ซิลเวอร์นาโนโดยใช้ซิลเวอร์ไนเตรท 3.8 mM, โซเดียมบอโรไฮไดร์ 

3.8 mM และอัลจิเนตทีค่วามเข้มข้น 0.038-4.56 mM,  B คือการสังเคราะห์ซิลเวอร์นาโนโดยใช้ซิลเวอร์ไนเตรท 

3.8 mM, โซเดียมบอโรไฮไดร์ 19 mM และอัลจิเนตทีค่วามเข้มข้น 0.038-4.56 mM   และC คือการสังเคราะห์ซิล
เวอร์นาโนโดยใช้ซิลเวอร์ไนเตรท 3.8 mM, โซเดียมบอโรไฮไดร์ 38 mM และอัลจิเนตทีค่วามเข้มขน้ 0.038-4.56 

mM,  
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2. ความเป็นพิษของอนุภาคซิลเวอร์นาโน  
ท าการเลี้ยงเซลล์มะเร็งปอด (ChaGo-K1) และเซลล์ปกติปอด (WI-38) ที่มี AgNPs 600 µg/ml 

เปรียบเทียบกับที่ไม่มี AgNPs เป็นเวลา72 ชม. และศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่า
เซลล์มะเร็งปอด (ChaGo-K1) ที่มี AgNPs ที่ความเข้มข้น 600 µg/ml นั้นจะเหี่ยวและแห้ง (รูป 3A-3C) เมื่อ
เปรียบเทียบกับเซลล์กลุ่มควบคุม (รูป 3D) ในขณะที่เซลล์ปอดปกติ(WI-38) พบว่าเซลล์ที่ถูกเลี้ยงในภาวะที่มี 
AgNPs 600  µg/ml (รูป 4A-4C) มีลักษณะเหมือนกับเซลลก์ลุ่มควบคุม(รูป 4D)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

50 nm 

 
n
m 
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รูปที่ 2. ภาพ TEM ของอนุภาคซิลเวอร์นาโนที่สังเคราะห์ด้วยอัลจเินต:โซเดียมบอโรไฮไดร์ในอัลจิเนตทีค่วาม

เข้มข้นต่างกัน (A = 3.8:4.56:38, B = 3.8:1.14:38, C = 3.8:0.228:38) 

50 nm  
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WI-38  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 3. ภาพจากกล้องจุลทรรศนข์องเซลล์มะเรง็ปอด (ChaGo-K1)หลังจากที่บ่มด้วยอนุภาคซิลเวอร์นา

โนที่สภาวะต่างๆเป็นเวลา 72 ชม. (A) 3.8:4.56:38, 600 µg/ml (B) 3.8:1.14:38, 600 µg/ml (C) 

3.8:0.228:38, 600 µg/ml (D) control 0 µg/ml  

A B 

C C 

รูปที่ 4. ภาพจากกล้องจุลทรรศนข์องเซลล์ปอดปกติ (WI-38)หลังจากที่บ่มด้วยอนุภาคซิลเวอร์นาโนที่สภาวะ

ต่างๆเป็นเวลา 72 ชม. (A) 3.8:4.56:38, 600 µg/ml (B) 3.8:1.14:38, 600 µg/ml (C) 3.8:0.228:38, 600 µg/ml (D) 

control 0 µg/ml  

A B 

C C D 

D 
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Cell IC50 (µg/ml) 

ChaGo-K1 WI-38 

Alginate (3.8:4.56:38) 428±47 >600 

Alginate (3.8:1.14:38) 364±43 >600 

Alginate (3.8:0.228:38) 388±55 >600 

 

 จากากการศึกษาความเป็นพิษของ AgNPs ต่อเซลล์ด้วยวิธี MTT และแปรความเข้มข้นของ AgNPs 
ในช่วง 0-600 µg/ml เพื่อหาค่า IC50 ได้ผลแสดงในตารางที่ 1 จาการทดลองพบว่า ค่า IC50 ของ AgNPs ต่อ
เซลล์มะเร็งจะอยู่ในช่วง 364-428 µg/ml  ในขณะที่ค่า IC50 ต่อเซลล์ปกติจะมีค่าสูงกว่า 600 µg/ml ซ่ึงเป็นค่าความ
เข้มข้นสูงสุดของ AgNPs ที่ใช้ในการทดลองนี้ 
 

สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 

 ในการสังเคราะห์ AgNPs ด้วยปฏิกิริยาเคม ีจะมีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วนคือ ซิลเวอร์ไนเตรท (AgNO3) 
สารรีดิวซ่ิงและสารเคลือบ การสังเคราะห์อนุภาคในสภาวะที่แตกต่างกัน ความเข้มข้นที่แตกต่างกันของสารตั้งต้น
ที่ใช้กจ็ะท าให้ได้อนุภาคที่มีลักษณะสมบัติที่แตกต่างกันด้วย ในงานวิจัยนี้ทดสอบผลของอนุภาคที่สังเคราะห์โดย
ใช้ ซิลเวอร์ไนเตรทที่ความเข้มข้น 3.8 mM โซเดียมบอโรไฮไดร์เป็นสารรีดิวซ์ที่ความเข้มข้น 38 mM และอัลจิ
เนตเป็นสารเคลือบที่ความเข้มข้น 4.56, 1.14 และ 0.228 mM เมื่อน า AgNPs ที่เตรียมได้ไปวิเคราะห์หาขนาดของ
อนุภาคโดย TEM พบว่า อนุภาคที่ได้มีขนาดเท่าหรือใกล้เคียงกันคืออยู่ในช่วง 10-15 นาโนเมตร แสดงว่าความ
เข้มข้นของอัลจิเนตที่ใช้ในการสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโนไม่มีผลต่อขนาดของอนุภาคและเมื่อทดสอบความ
เป็นพิษของ AgNPs ต่อเซลล์มะเร็งปอดเพื่อหาค่า IC50  จากผลการทดสอบค่า IC50 ทางสถิติพบว่าค่า IC50 ที่ได้ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ แสดงว่าการแปรผันความเข้มข้นของอัลจิเนตไม่ท าให้ค่า IC50 ของเซลล์มะเร็งปอด
แตกต่างกัน และจากการทดลองยังพบว่าค่า IC50 ของเซลล์ปอดปกติมีค่าสูงกว่า 600 µg/ml ซ่ึงมีค่าสูงกว่าความ
เข้มข้นของอนุภาคซิลเวอร์นาโนที่พบในสเปร์ฉีดอากาศ คือ  200 µg/ml แสดงว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอนุภาคซิล
เวอร์นาโนเป็นองค์ประกอบในความเข้มข้นที่ต่ ากว่า 600 µg/ml มีความปลอดภัยต่อเซลล์ปอดปกติและยังมีฤทธ์
ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งปอด 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้เป็นการศึกษาค่าพลังงานสูญเสียภายในโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซ่ึงได้ท าการ
วิเคราะห์จากกรณีจุดเช่ือมต่อไฟฟ้าแบบบูลเลต (Bullet Connectors) ในพื้นที่โครงการจังหวัดฉะเชิงเทรา อ่างทอง 
และนครสวรรค์ และกรณีฝุ่นที่สะสมบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ในพื้นที่ โครงการจังหวัดระยอง โดยการเก็บ
ตัวอย่างช้ินงานและข้อมูลในพื้นที่ดังกล่าว ผลการศึกษาพบว่า กรณีจุดเช่ือมต่อแบบบูลเลตแบบเก่าที่ใช้งานเป็น
ระยะเวลามากกว่า 5 ปี มีค่าความต้านทาน 10.9002 mΩ ท าให้เกิดพลังงานสูญเสีย 435.518 kWh/ปี/1MW หรือ
สูญเสียรายได้ 4,791 บาท/ปี/1MW หากมีการปรับปรุงโดยการถอดจุดเช่ือมต่อออกจากกันแล้วสวมเข้าด้วยกัน
เหมือนเดิมจะสามารถลดค่าความต้านทานจากเดิมได้ 5.8953 mΩ และลดค่าพลังงานสูญเสียจากเดิมได้ 235.5506 
kWh/ปี/1MW ท าให้มีรายได้กลับมา 2,591 บาท/ปี/1MW และกรณีฝุ่นที่สะสมด้านบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ พบว่า 
ฝุ่นสะสมบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะบดบังแสงอาทิตย์ที่ส่องลงบนเซลล์เมื่อเซลล์แสงอาทิตย์ได้รับแสงน้อยการ
ผลิตพลังงานก็น้อย ฝุ่นสะสมบนแผงท าให้ค่าประสิทธิภาพการผลิตพลังงานลดลง 0.31 % ต่อวัน ท าให้เกิดค่า
พลังงานสูญเสีย 153,171 kWh/1ปี/1 MW และสูญเสียรายได้ 1,684,881บาท/ปี/1MW ถ้าก าหนดให้มีการล้างท า
ความสะอาดแผงทุกๆ 15 วันจะท าให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด 882,261 บาท/ปี/1MW และลดค่าพลังงานสูญเสียจาก
เดิมได้ 110,751 kWh/ปี/1MW 
 
ค าส าคัญ: แสงอาทิตย์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ค่าประสิทธิภาพ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
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ABSTRACT 
 This paper presents energy losses of photovoltaic power plants form bullet connectors (case study in 
Chacherngchao, Angtong and Nakornsawan province) and dust accumulation on photovoltaic (case study in 
Rayong province). The results of this study indicate that bullet connectors with more than five years age have a 
resistance of 10.9002 mΩ can cause energy losses 435.518 kWh/year/1MW or cost 4,791 baht/year/1MW.  
Maintenance by take it out and re-connect it back can decrease resistance to 5.8953 mΩ and lead to energy 
saving 371.5335 kWh/year/1MW cost 4,087 baht/year/1MW. The dust that accumulated on solar panel will be 
obstructed sunlight cause to panel performance decreased 0.31 percent per day, power loss was 153,171 
kWh/year/1MW and income loss was 1,684,881 baht/year/1MW. The cleaning schedule of solar panels was set 
in every 15 day would make profit about 882,261 baht/year/1MW and reduce energy loss was 110,751 
kWh/year/1MW. 
 
KEYWORDS: Irradiations, Photovoltaic module, Performance ratio, Photovoltaic power plant 
 

1. บทน า 
 การผลิตไฟฟ้าด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์( Photovoltaic) ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เซลล์

แสงอาทิตย์จะท าหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง  (Direct Current : DC) แล้วส่งผ่าน
อุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อจ่ายเข้าระบบสายส่งของการไฟฟ้า  ซ่ึงเรียกระบบนี้ว่า 
Grid Connected PV System อุปกรณ์ที่ส าคัญของโรงไฟฟ้าคือ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ , อุปกรณ์แปลงไฟฟ้า
กระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (Inverters), สายตัวน าไฟฟ้า, หม้อแปลงเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันต่ าเป็น
แรงดันสูง อุปกรณ์ที่น ามาติดตั้งในโรงไฟฟ้าถูกเลือกและออกแบบเพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถผลิตพลังงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุดในสภาวะการท างานปกติ ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นอกจากจะขึ้นอยู่กับ
อุปกรณ์ที่น ามาติดตั้งแล้วก็ยังมีปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการท างานของโรงไฟฟ้าด้วย ได้แก่ อุณหภูมิ ความเข้ม
รังสีแสงอาทิตย์ สภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดเงาหรือฝุ่นบดบังแสง ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าที่ลดลง หรือค่าพลังงาน
สูญเสียที่เกิดขึ้นภายในโรงไฟฟ้านั้นคือค่ารายได้ที่ลดลงด้วยเช่นกัน  

การศึกษาค่าพลังงานสูญเสียในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในบทความนี้จะวิเคราะห์สองประเด็นคือ 
ค่าพลังงานสูญเสียที่เกิดจากอุปกรณ์เชื่อมต่อไฟฟ้าของขั้วบวกและขั้วลบ ระหว่างแผงเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละแผง 
(Losses of PV Connectors) ประเด็นที่สองท าการศึกษาค่าพลังงานสูญเสียที่เกิดฝุ่นที่สะสมบนแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ (Losses of dust accumulation) การศึกษาจะท าการวัดค่าและเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อหาแนว
ทางการปรับปรุงและวางแผนการด าเนินงานภายในโรงไฟฟ้าให้สามารถผลิตพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

2. กรอบแนวความคิดและทฤษฎี 
1) จุดเช่ือมต่อแบบบูลเลค (Bullet Connectors) มีค่าความต้านทานสูง ท าให้เกิดค่าพลังงานสูญเสีย 
2) ฝุ่นที่สะสมบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ท าให้ประสิทธิภาพการผลิตพลังงานลดลง 
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3) การล้างท าความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์อย่างเหมาะสมท าให้การการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

3. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1) เพื่อศึกษาค่าพลังงานสูญเสียที่เกิดจากจุดเช่ือมต่อไฟฟ้าแบบบูลเลต ระหว่างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV 

Connectors) แต่ละแผงในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงเพื่อลดค่า
พลังงานสูญเสียที่เกิดจากจุดเช่ือมต่อไฟฟ้าระหว่างแผงเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละแผงในโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ 

2) เพื่อศึกษาค่าพลังงานสูญเสียที่เกิดจากฝุ่นที่สะสมบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงงานไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ และวิเคราะห์ความถี่ที่เหมาะสมในการท าความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้ได้รับ
ผลประโยชน์สูงสุดของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

 

4. วิธีการด าเนินวิจัย 
การศึกษาใช้วิธีการน าตัวอย่างชิ้นงานมาท าการวัดวิเคราะห์ และการเก็บข้อมูลจากโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าจ่ายเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้า การศึกษาแบ่งเปน็สองส่วนคือ 

1. ศึกษาค่าพลังงานสูญเสียที่เกิดจากจุดเช่ือมต่อไฟฟ้า (PV connecters) ขั้วบวกและขั้วลบ แบบบูลเลต ที่
ต่อระหว่างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยการตัดตัวอย่างจุดเช่ือมต่อจากโรงไฟฟ้าในจังหวัดฉะเชิงเทรา, นครสวรรค์, 
อ่างทอง โรงละ 10 ตัวอย่าง เพื่อน ามาวัดค่าความต้านทานเปรียบเทียบกับจุดเช่ือมต่อใหม่ 2 แบบคือ แบบบูลเลต
และ MC4 ด้วยเครื่อง Precision Double Bridge รูปแบบการวัดค่าความต้านทานของจุดเช่ือมต่อเก่ามี 4 รูปแบบคือ 
ช้ินงานอยู่ในสภาพเดิม, หมุนช้ิน 180 องศา, ถอดช้ินงานขั้วบวกลบออกจากกันแล้วสวมเข้าด้วยกันใหม่ , ขัด
ช้ินงานด้วยกระดาษทราย ส่วนรูปแบบการวัดค่าความต้านทานจุดเช่ือมต่อใหม่มี 3 รูปแบบคือ ช้ินงานอยู่ใน
สภาพเดิม, หมุนช้ิน 180 องศา, ถอดช้ินงานขั้วบวกลบออกจากกันแล้วสวมเข้าด้วยกัน น าค่าความต้านทานมา
ค านวณค่าพลังงานสูญเสีย และวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงเพื่อลดค่าพลังงานสูญเสียที่เกิดจากจุดเช่ือมต่อโดย
จะพิจารณาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการกับผลตอบแทนที่จะได้กลับมา ขั้นตอนการศึกษาสามารถแสดง
แผนผังการท างานดังในภาพประกอบ 1 

2. ศึกษาค่าพลังงานสูญเสียที่เกิดจากฝุ่นสะสมบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงงานไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยท าการเก็บข้อมูล ค่าพลังงานรวมที่สามารถผลิตได้ในแต่ละวัน (kWh), ค่าจ านวนช่ัวโมงตลอดทั้ง
วันที่แสงอาทิตย์มีค่า 1,000 W/m2 และค่าอุณหภูมิเฉลี่ยของแผง (0C) จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่
จังหวัดระยอง ข้อมูลต่างจะถูกบันทึกทุกๆนาทีด้วยโปรแกรมในระบบ Monitoring ตั้งแต่ระบบโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์เริ่มท างานจนถึงหยุดท างานในแต่ละวัน (เวลาประมาณ 6.00 น. -18.00 น.) การท างานจะเป็นอัตโนมัติ
ทุกวัน  

การศึกษาจะเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ค่าพลังงานรวมที่
สามารถผลิตได้ในแต่ละวัน (kWh) และ ค่าจ านวนช่ัวโมงตลอดทั้งวันที่แสงอาทิตย์มีค่า 1,000 W/m2 น ามา
ค านวณเปรียบเทียบกับก าลังวัตต์ที่ติดตั้งเพื่อหาค่าประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์  ค่าประสิทธิภาพที่
ลดลงคือค่าพลังงานสูญเสีย  ข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์ในการก าหนดรอบระยะเวลาการล้างท าความสะอาดแผง
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เซลล์แสงอาทิตย์ที่เหมาะภายในโรงไฟฟ้า โดยจะพิจารณาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการกับผลตอบแทน
ที่จะได้รับ ขั้นตอนการศึกษาสามารถแสดงแผนผังการท างานดังในภาพประกอบ 2 

 
                   

            
                             

              
           

**                    
         

*                             

                                              

                 
                       

        

              
 

*วัดความต้านทานสามรปูแบบคือ 1. วัดจุดเช่ือมตอ่ในสภาพปกติ, 2. หมุนจุดเช่ือมต่อ 180 องศาแล้ว, 3. ถอดจุดเช่ือมต่อออกจากกันแล้วสวมเข้าด้วยกนัอีกครั้งแล้ววัด 
**วัดความต้านทานสี่รปูแบบคอื 1 วัดจุดเช่ือมต่อในสภาพปกติ, 2 หมุนจุดเช่ือมต่อ 180 องศาแล้ว, 3 ถอดจุดเช่ือมตอ่ออกจากกันแลว้สวมเข้าด้วยกันอีกครัง้แล้ววัด, 4 ขัดจุด
เช่ือมต่อดว้ยกระดาษทรายแล้ววัด 

ภาพประกอบ 1 แสดงแผนผังการศึกษาค่าพลังงานสูญเสียที่เกิดจากจุดเช่ือมต่อไฟฟ้าแบบบูลเลต 
 

                   

                                                        

                       
                   

                
             

                   
                      

              

                     
               

                   
                   

 
ภาพประกอบ 2 แสดงแผนผังการศึกษาค่าพลังงานสูญเสียที่เกิดจากฝุ่นสะสมบนแผงเซลล์แสงอาทติย์ 
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5. ผลการวิจัย 
ผลการวัดค่าความต้านทานจุดเชื่อมต่อไฟฟ้า (PV Connectors) ชนิดบูลเลตของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ใน

โรงไฟฟ้าแตล่ะโครงการทีต่ิดตั้งในจังหวัดฉะเชิงเทรา, อ่างทอง และนครสวรรค์ ดงัแสดงในภาพประกอบ 3  
 

  
*1 วัดจุดเช่ือมต่อในสภาพปกติ, 2 หมุนจุดเช่ือมต่อ 180 องศาแล้ว, 3 ถอดจุดเช่ือมตอ่ออกจากกันแลว้สวมเข้าด้วยกันอีกครัง้แล้ววัด, 4 ขัดจุดเช่ือมตอ่ด้วยกระดาษทรายแล้ววัด 

ภาพประกอบ 3 แสดงค่าความต้านทานจุดเช่ือมต่อเก่าแบบบูลเลตที่ใช้งานอยู่ในโรงไฟฟ้า 
 
ค่าความต้านทานจุดเชื่อมต่อไฟฟ้าทีประกอบใหม่ 2 ชนดิ คือ แบบบูลเลต ( ชนิดเดียวกับแบบเก่า ) 

และแบบ MC4 ดังแสดงในภาพประกอบที่ 4 
 

 
*1 วัดจุดเช่ือมต่อในสภาพปกติ, 2 หมุนจุดเช่ือมต่อ 180 องศาแล้ว, 3 ถอดจุดเช่ือมตอ่ออกจากกันแลว้สวมเข้าด้วยกันอีกครัง้แล้ววัด 

ภาพประกอบ 4 แสดงค่าความต้านทานจุดเช่ือมต่อแบบใหม่ ทีป่ระกอบขึ้น 
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จากข้อมูลค่าความต้านทานของจุดเช่ือมต่อเก่าที่ใช้งานอยู่มีค่ามากกว่าความต้านทานจุดเช่ือมต่อใหม่
แบบบูลเลต 9.0937 mΩ และแบบ MC4 9.0845 mΩ ในระบบมีกระแส 0.93 Amp ไหลผ่านจุดเช่ือมต่อท าให้เกิด
แรงดันตกคร่อม 10.137 mVolt (V=IR) ค่าก าลังงานสูญเสีย 9.4274 mW/จุด (P=I2R) ในโรงไฟฟ้าขนาด 1 MW มี
จ านวนจุดเช่ือมต่อ 28,125 จุด ที่ช่ัวโมงการท างานเฉลี่ย 4.5 ช่ัวโมง/วัน และ 365 วัน/ปี ท าให้เกิดค่าพลังงาน
สูญเสีย 429.525 kWh/ปี/1MW หรือคิดเป็นมูลค่าสูญเสีย 4,725 บาท/ปี/1MW (มูลค่าขายพลังงานไฟฟ้า 11 บาท/
kWh) แนวทางการปรับปรุงได้ท าการศึกษา 4 แนวทางดังในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าความต้านทาน และค่าความต้านทานที่สามารถลดได้จากแนวทางการปรบัปรงุ 4 แบบ 

แนวทางการปรับปรุง 
     ค่าความต้านทาน ค่าความต้านทานที่ลดได้* 

 (mΩ)  (mΩ) 

1.เปลี่ยนจุดเชื่อมต่อใหม ่
1.1 แบบบูลเลต 1.8065 9.0937 
1.2 แบบ MC4 1.8157 9.0845 

2.หมุนจุดเชื่อมต่อ 180 องศา 6.3829 4.5173 
3.ถอดจุดเชื่อมต่อออกจากกันแล้วสวมเข้าใหม่ 5.0049 5.8953 
4.ขัดจุดเชื่อมต่อด้วยกระดาษทราย 3.6392 7.261 

*ค่าความต้านทานทีล่ดได้  = ค่าความต้านทานเดมิ 10.9002 mΩ - ค่าความต้านทานหลงัปรบัปรงุ 

 
แนวทางการปรับปรุงที่ 1 และ 4 ลดค่าความต้านทานได้มากแต่การด าเนินต้องเสียค่าใช้จ่ายในการช้ือ

อุปกรณ์ในการปรังปรุง ส่วนแนวทางที่ 2 และ 3 พนักงานภายในโครงการสามารถท าได้ เอง ดังนั้นแนวทาง
ปรับปรุงที่เหมาะสม คือ ให้พนักงานถอดจุดเช่ือมต่อออกจากกันแล้วสวมเข้าด้วยกันใหม่ การปรับปรุงวิธีนี้
สามารถลดค่าพลงังานสูญเสียจากเดิมได้ 255.506 kWh/ปี/1MW หรือคิดเป็นมูลค่าที่สามารถลดได้จากเดิม 2,591 
บาท/ปี/1 MW  
 ผลการศึกษาพลังงานสูญเสียที่เกิดจากฝุ่นสะสมบนผิวเซลล์แสงอาทิตย์สามารถสรุปการท าความ
สะอาดออกเป็น 2 ลักษณะคือ ช่วงที่ 1 แผงจะถูกท าความสะอาดด้วยน้ าฝนที่ตกลงมา คือช่วงที่ฝนทิ้งช่วงฝุ่นจะ
สะสมบนผิวเซลล์ทุกวันท าให้ค่าประสิทธิการผลิตพลังงานลดลงเรื่อยๆ จนมีฝนตกในปริมาณมากพอที่จะท า
ความสะอาดฝุ่นบนผิวเซลล์ ค่าประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจะดีขึ้น ในช่วงเวลาดังกล่าวสามารถหาค่า
ประสิทธิภาพที่ลดลงได้ 0.00388 (0.388%) ต่อวัน ช่วงที่ 2 แผงถูกท าความสะอาดด้วยการล้าง คือปล่อยให้ฝุ่นจะ
สะสมบนผิวเซลล์ทุกวันท าให้ค่าประสิทธิการผลิตพลังงานลดลงเลื่อยๆ จนถึงรอบการท าความสะอาดค่า
ประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจะดีที่สุด ในช่วงเวลาดังกล่าวสามารถหาค่าประสิทธิภาพที่ ลดลงได้ 0.0023 
(0.23%) ต่อวัน ค่าประสิทธิภาพที่ลดลงของทั้งสองช่วงเฉลี่ยเท่ากับ 0.00309 (0.31 %) ต่อวัน แสดงในตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 แสดงค่าประสิทธิภาพการผลิตพลังงานลดลงเฉลี่ยต่อวัน 

Array ช่วงที่ 1* ช่วงที่ 2**  
Array2 0.0041 0.0025  
Array11 0.0031 0.0034  
Array14 0.0042 0.002  
Array21 0.0049 0.0019  
Array24 0.0031 0.0017 เฉลี่ย 
เฉลี่ย 0.00388 0.0023 0.00309 

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 0.31% 
*ช่วงที่ 1 แผงจะถูกท าความสะอาดด้วยน้ าฝนที่ตกลงมา 
**ช่วงที่ 2 แผงถูกท าความสะอาดด้วยการล้าง 

 
ค่าประสิทธิภาพลดลง 0.31% ต่อวันและเท่ากับ 9.3 % สะสมต่อเดอืน คิดเป็นค่าพลังงานสูญเสียที่

โรงไฟฟ้าขนาด 1 MW เท่ากับ 13.95kWh/วัน และ 6,486.75 kWh/เดือน ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าประสิทธิภาพลดลงและค่าพลังงานสูญเสียของโรงไฟฟ้าขนาด 1 MW 
วันท่ี  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ค่าประสิทธิภาพลดลง 0.0031 0.0062 0.0093 0.0124 0.0155 0.0186 0.0217 0.0248 0.0279 0.031 

พลังงานสูญเสีย/วัน (kWh) 13.95 27.9 41.85 55.8 69.75 83.7 97.65 111.6 125.55 139.5 

พลังงานสูญเสียสะสม (kWh) 13.95 41.85 83.7 139.5 209.25 292.95 390.6 502.2 627.75 767.25 
 

วันท่ี  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ค่าประสิทธิภาพลดลง 0.0341 0.0372 0.0403 0.0434 0.0465 0.0496 0.0527 0.0558 0.0589 0.062 

พลังงานสูญเสีย/วัน (kWh) 153.45 167.4 181.35 195.3 209.25 223.2 237.15 251.1 265.05 279 

พลังงานสูญเสียสะสม (kWh) 920.7 1088.1 1269.45 1464.75 1674 1897.2 2134.35 2385.45 2650.5 2929.5 
 

วันท่ี  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

ค่าประสิทธิภาพลดลง 0.0651 0.0682 0.0713 0.0744 0.0775 0.0806 0.0837 0.0868 0.0899 0.093 

พลังงานสูญเสีย/วัน (kWh) 292.95 306.9 320.85 334.8 348.75 362.7 376.65 390.6 404.55 418.5 

พลังงานสูญเสียสะสม (kWh) 3222.45 3529.35 3850.2 4185 4533.75 4896.45 5273.1 5663.7 6068.25 6486.75 
           

วันท่ี  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

ค่าประสิทธิภาพลดลง 0.0961 0.0992 0.1023 0.1054 0.1085 0.1116 0.1147 0.1178 0.1209 0.124 

พลังงานสูญเสีย/วัน (kWh) 432.45 446.4 460.35 474.3 488.25 502.2 516.15 530.1 544.05 558 

พลังงานสูญเสียสะสม (kWh) 6919.2 7365.6 7825.95 8300.25 8788.5 9290.7 9806.85 10337 10881 11439 
           

วันท่ี  41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

ค่าประสิทธิภาพลดลง 0.1271 0.1302 0.1333 0.1364 0.1395 0.1426 0.1457 0.1488 0.1519 0.155 

พลังงานสูญเสีย/วัน (kWh) 571.95 585.9 599.85 613.8 627.75 641.7 655.65 669.6 683.55 697.5 

พลังงานสูญเสียสะสม (kWh) 12011 12596.9 13196.7 13810.5 14438.3 15080 15735.6 16405.2 17088.8 17786.3 
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ตารางที่ 3 แสดงค่าประสิทธิภาพลดลงและค่าพลังงานสูญเสียของโรงไฟฟ้าขนาด 1 MW (ต่อ) 
วันท่ี  51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

ค่าประสิทธิภาพลดลง 0.1581 0.1612 0.1643 0.1674 0.1705 0.1736 0.1767 0.1798 0.1829 0.186 

พลังงานสูญเสีย/วัน (kWh) 711.45 725.4 739.35 753.3 767.25 781.2 795.15 809.1 823.05 837 

พลังงานสูญเสียสะสม (kWh) 18497.7 19223.1 19962.5 20715.8 21483 22264.2 23059.4 23868.5 24691.5 25528.5 
           

วันท่ี  61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

ค่าประสิทธิภาพลดลง 0.1891 0.1922 0.1953 0.1984 0.2015 0.2046 0.2077 0.2108 0.2139 0.217 

พลังงานสูญเสีย/วัน (kWh) 850.95 864.9 878.85 892.8 906.75 920.7 934.65 948.6 962.55 976.5 

พลังงานสูญเสียสะสม (kWh) 26379.5 27244.4 28123.2 29016 29922.8 30843.5 31778.1 32726.7 33689.3 34665.8 
ค่าประสิทธิภาพ =ค่าพลังงานที่ผลิตไดจ้ริง / (จ านวนวัตต์ติดตั้ง*จ านวนช่ัวโมงที่แสงมีค่า 1000 W/m2) 
ค่าประสิทธิภาพลดลง  =ค่าประสิทธิภาพในสภาวะปกติ (ไม่มีฝุ่น) – ค่าประสิทธิภาพการใช้งานจรงิ (มีฝุ่นสะสม) 
ค่าพลังงานสูญเสยี =ค่าประสิทธิภาพที่ลดลง * 1 MW * จ านวนช่ัวโมงที่แสงมคี่า 1000 W/m2 

 
ได้พิจารณาเพิ่มเติมหาค่าประสิทธิภาพสูงสุดและต่ าสุดในกรณีปล่อยตามธรรมชาติโดยไม่ล้างแผง 

ในช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล ในช่วง 106 วันก่อนล้างแผงดังแสดงในตารางที่ 4 
 

ตารางท่ี 4 แสดงค่าประสิทธิภาพสูงสุดและต่ าสุดกรณีไม่ล้างท าความสะอาดแผงช่วงเวลา 106 วัน 
Array Max Min Av Max-min 

Array2 0.985784 0.7773 0.94087 0.20849 
Array11 0.98455 0.78106 0.92982 0.20349 
Array14 1.01466 0.8343 0.9556 0.18036 
Array21 0.99529 0.78709 0.9365 0.2082 
Array24 0.96259 0.797 0.91723 0.1655 
เฉลี่ย 0.988575 0.79535 0.936004 0.193208 

 
จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าค่าประสิทธิภาพเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 0.988575 (98.86%) ต่ าสุด 0.79535 

(79.54%) ค่าความต่างระหว่างค่าสูงสุดกับค่าต่ าสุดเท่ากับ 0.193208 (19.32%) นั้นคือถ้าปล่อยตามธรรมชาติค่า
ประสิทธิจะลดลงไม่เกิน 0.193208 หรือเท่ากับปริมาณฝุ่นที่สะสม 62 วันหรือประมาณ 2 เดือน ดังนั้นแสดงว่า
โดยเฉลี่ยใน 1 ปีแผงจะถูกท าความสะอาดด้วยน้ าฝน 6 รอบ แต่ละรอบจะมีปริมาณฝุ่นสะสมแล้วท าให้ค่าพลังงาน
ลดลงสูงสุดไม่เกิน 25,528.5 kWh ดังแสดงในตารางที่ 3 (ค่าพลังงานสูญเสียสะสมวันที่ 60) ค่าพลังงานสูญเสียที่
เกิดจากฝุ่นสะสมบนแผงในระยะเวลา 1 ปีของโรงไฟฟ้าขนาด 1MW เท่ากับ 25,528.5 kWh x 6 = 153,171 kWh/ปี 
ค่าพลังงานที่สูญเสียค านวณเป็นปริมาณ CO2 ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า 0.561kg/kWh มีค่าเท่ากับ 85,928.931 kg/ปี 

 การล้างท าความสะอาดแผง ได้จ าลองรอบการล้างแผงทุกๆ 5, 6, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20 และ 30 วัน 
แต่ละครั้งการล้างต้องจ่ายค่าแรงงาน 14,000 บาท/1MW ค่าพลังงานไฟฟ้าปั้มน้ า 93.5 kWh/1MW ปริมาณน้ า 
30,000 ลิตร/1MW (ใช้น้ าบ่อภายในโครงการ) คูณด้วยจ านวนครั้งการล้างต่อปี ค่าพลังงานสูญเสียที่สามารถลดได้
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ในแต่ละรอบการล้างจะน ามาค านวณเทียบเป็นปริมาณ CO2 และมูลค่าเงินที่จะได้เมื่อสามารถลดค่าพลังงาน
สูญเสียจากการล้างแต่ละรอบ แสดงในภาพประกอบ 5 
  

 
ภาพประกอบ 5  แสดงค่าพลังงานสูญเสียที่สามารถลดได้, ค่าพลังงานสูญเสียคิดเปน็ปริมาณ CO2, มูลค่าเงนิทีจ่ะ

ไดก้ลับมาต่อรอบวันการล้างแผง 
 

จากข้อมูลการก าหนดรอบการล้างแผงทุกๆ 15 วันท าให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด 882,261 บาท/ปี/1MW 
และสามารถลดค่าพลังงานสูญเสียจากเดิมได้ 110,751 kWh/ปี/1MW 
 

6. สรุปผลการวิจัย 
ค่าความต้านทานที่เกิดขึ้นตรงจุดเช่ือมต่อไฟฟ้าแบบบูลเลต ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ท าให้เกิดพลังงาน

สูญเสีย 435.518 kWh/ปี/1MW หรือสูญเสียรายได้ 4,791 บาท/ปี/1MW การปรับปรุงที่เหมาะสมคือการถอด
จุดเช่ือมต่อออกแล้วสวมเข้าด้วยกันใหม่ สามารถลดค่าความต้านทานจากเดิมได้ 5.8953 mΩ และลดค่าพลังงาน
สูญเสียจากเดิมได้ 235.5506 kWh/ปี/1MW ท าให้มีรายได้กลับมา 2,591 บาท/ปี/1MW และฝุ่นที่สะสมบนแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ ส่งผลให้เกิดค่าพลังงานสูญเสีย และประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ลดลง 0.31 % ต่อวัน ท าให้เกิดค่าพลังงานสูญเสีย 153,171 kWh/1ปี/1 MW การก าหดรอบการล้างท า
ความสะอาดทุกๆ 15 จะท าให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด 882,261 บาท/ปี/1MW และลดค่าพลังงานสูญเสียจากเดิม
ได้ 110,751 kWh/ปี/1MW 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินการภายในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นั้นใช้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการไม่มาก และต้องการการ

บ ารุงรักษาน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ เช่น ก๊าซธรรมชาติ หรือถ่านหิน เป็นต้น 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2556 วันที ่24 ธันวาคม 2556 

1617 

แต่การจัดการที่ดีและเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพเป็นส่ิงจ าเป็นเพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถผลิตพลังงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดตลอดอายุการท างานของโรงไฟฟ้า 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสมรรถนะการบ าบัดน้ าเสียซีโอดีต่ า  ที่ช่วงเวลาเติมน้ าเสีย
ต่างกัน ซ่ึงมีค่าซีโอดีทั้งหมดโดยเฉลี่ย 300 มก./ล. โดยใช้แบบจ าลองถังปฏิกรณ์ไร้อากาศ แบบไฮบริด   ( Hybrid   
Anaerobic  Reactor )  ขนาด 17.5  ล.  จ านวน 2  ชุด แต่ละชุดท าการใส่ตัวกลาง ลงไปร้อยละ 50 ของปริมาตร 
ทั้งหมดที่ด้านบนของถัง อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดการทดลองประมาณ  24.6  ºซ  ที่เวลาเก็บกักน้ า  8-24 ชม.  หรือที่
ภาระบรรทุกสารอินทรีย์  0.2-0.6  กก.ซีโอดี/ลบ.ม.-วัน  จากการวิเคราะห์ผล ณ สภาวะคงตัวพบว่าระบบมี
ประสิทธิภาพการก าจัดซีโอดีร้อยละ 78-90  และ  81-87  เมื่อเทียบกับซีโอดีทั้งหมดและซีโอดีละลายน้ าตามล าดับ 
โดยมีอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพต่อปริมาตรถัง   0.4-0.61 ล./ล.-วัน  ซ่ึงก๊าซที่ได้มีมีเทนเป็นองค์ประกอบอยู่ร้อยละ 
69-78  โดยสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้มากขึ้นเมื่อภาระบรรทุกสารอินทรีย์เพิ่มขึ้นและพบว่าปริมาณร้อยละ 85 
ของซีโอดีที่ถูกก าจัดถูกเปลี่ยนไปอยู่ในรูปมีเทน 

 
ค้าส้าคัญ : แบบจ าลองถังปฏิกรณ์ไร้อากาศ แบบไฮบริด,  การบ าบัดน้ าเสียซีโอดีต่ า,  ช่วงเวลาเติมน้ าเสียต่างกัน 
 

ABSTRACT 
The  objective  of  this  study  was  the  investigation of  performance   of  low  COD  wastewater  

treatment   at  different  feeding  time   wastewater   whose  averge  TCOD   was  300 mg/L.  Two  17.5  litres  
laboratory  scale  hybrid   anaerobic  reactor  were partially   filled  ( 50% )  in  the  upper  part  with  random  
packed  PVC  media,  at  an  average  ambient  temperature  of   24.6  ºC , hydraulic  retention  time  (HRT)  
from 8 to 24 hr. and  organic  loading  rate  (OLR)  from  0.2  to  0.6  gCOD/(L.d).   The  steady  state  
performance  was  evaluated   under.   It  was  found  that  the  treatment efficiency  of   78-90%   was  reached  
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on  a  TCOD  basis  and  81-87%  on  a FCOD  basis  and  a  biogas  production rate  of  0.4-0.61 Lgas/(Lreactor-d)  
with  the  methane  content  of   69-78%.   The biogas  production  was  increased  with  the increasing  OLR.   
The removal  COD converted  to  methane   was  85% 

 
KEYWORDS : anaerobic  hybrid  reactor,  low  COD  wastewater,   feeding  time 

 
1. บทน้า 
 ระบบบ าบัดน้ าเสียทางชีวภาพแบบไม่ใช้ออกซิเจน เป็นระบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมแพร่หลาย ทั้งยังมี
การพัฒนาเกี่ยวกับความรู้ในการศึกษาของระบบการท างานแบบไร้ออกซิเจนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากระบบนี้
สามารถประหยัดพลังงานในการเติมอากาศ ใช้เครื่องมือน้อย เวลาในการกักเก็บส้ัน และยังเหมาะสมกับประเทศ
ในเขตร้อน ทั้งนี้พลังงานที่เกิดจากระบบบ าบัดแบบไร้ออกซิเจนคือ  ก๊าซมีเทน  ทั้งนี้ได้มีการพัฒนา โดยมีการ
ปรับปรุงให้ระบบสามารถที่จะรองรับจุลชีพภายในระบบให้สูงที่สุด จึงเห็นว่าระบบบ าบัดแบบยูเอเอสบี เป็น
ระบบที่ให้แบคทีเรียมีการร่วมกลุ่มเม็ดและตะกอนได้ดี   และระบบการกรองไร้อากาศภายในระบบมีการใส่
ตัวกลางเพื่อให้แบคทีเรียเกาะบริเวณผิวของตัวกลาง แต่ทั้ง   2  ระบบนี้ยังมีข้อจ ากัดในการใช้งาน เช่น การเกิดเม็ด
ตะกอนในระบบยูเอเอสบีนั้น สามารถเกิดขึ้นได้ช้าและใช้เวลานาน ส่วนของระบบเการกรองไร้อากาศอาจมีการ
อุดตันของตัวกลางขึ้นได้ ดังนั้นได้มีการพัฒนาเป็นระบบลูกผสม ที่เรียกว่า ยูเอเอชเอฟ (Guiot Van den berg, 
1984) โดยที่จะบรรจุตัวกลางไว้ในส่วนของด้านบนของถังปฏิกิริยาเท่านั้นจึงท าให้ระบบนี้มีอายุสลัดจ์และ
ปริมาณจุลชีพมากเพียงพอกับการบ าบัด สามารถรับน้ าเสียแบบปริมาณช็อคโหลดได้ดี และแม้ว่าระบบถูกกระทบ
จนประสิทธิภาพในการบ าบัดลดลง ก็ยังสามารถฟ้ืนฟูประสิทธิภาพบ าบัดได้เหมือนเดิมภายในเวลาไม่นาน 
 

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 ผลของช่วงเวลาเติมน้ าเสียที่แตกต่างกันต่อการท างานของระบบในการบ าบัดน้ าเสียชุมชนสังเคราะห ์
 

3. ขอบเขตของงานวิจัย 
3.1  การวิจัยนี้ใช้แบบทดลองถังอพัโฟลว์แอแอนโรบิกไฮบริด จ านวน 2 ถัง โดยใช้น้ าเสียสังเคราะหท์ี่มี

ค่าความเข้มข้นซีโอดปีระมาณ 300 มก/ล. 
3.2   ท าการทดลองภายใต้อุณหภูมิ และบรรยากาศของห้องปฎิบัตกิาร โดยท าการศึกษาการท างานของ

ระบบในช่วงต่างกัน สามารถแบ่งออกเป็น  4 ช่วง  คือ 
ระยะเวลาเติมน้ าเสีย  

( ช่ัวโมง ) 
ระยะเวลาที่หยดุเติมน้ าเสีย 

( ช่ัวโมง ) 
ภาระบรรทุกอินทรีย ์
( กก./ลบ.ม. – วัน ) 

 
 

 

24 - 0.60  
16 8 0.40  
12 12 0.30  
8 16 0.20  
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4. วิธีการด้าเนินงานวิจัย 
 4.1 เครื่องมือและอปุกรณ์    

1. แบบจ าลองการบ าบัดน้ าเสียชุมชนด้วยถังปฏิกรณ์ไร้อากาศไฮบริด มีทั้งหมด 2 ชุด  
2. ถังไฮบริดแอนแอโรบิกฟิลเตอร์             
ถังปฏิกิริยาแบ่งออกเป็นสองส่วน  ส่วนบนของถังเป็นท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.15 ม.  สูง 

1.30  ม.  ความสูงของระดับน้ า 1.10 ม.  ภายในบรรจุตัวกลางสูง 0.50 ม.  โดยท ามีการเว้นที่ว่างด้านล่างของถังไว้  
60  ซม.  และด้านบน  20  ซม. ด้านข้างของถังกรองติดท่อเก็บตัวอย่างน้ าเสียห่างกันจุดละ  10 ซม.   จ านวน
ทั้งหมด 5  จุด ด้านล่างของถังกรองมีท่อก๊าซซ่ึงต่อด้วยสายยางเขากับเครื่องวัดปริมาณก๊าซ โดยอาศัยหลักการ
แทนที่ของน้ า  ถังกรองมีปริมาตร  19.44  ล.  ปริมาตรการใช้งานจริง  17.50  ล.  พื้นที่ผิวจ าเพาะตัวกลางทั้งหมดที่
ใช้ 1.9271 ตร.ม. 
 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

20 ซม. 

ช้ันตัวกลาง 

50 ซม. 

60 ซม. 

130 ซม. 

ท่อระบายตะกอน 

ถังพักน้ าเสียเข้า 

Feed pump 

ท่อน้้าเข้า   

A 

C 

D 
E 

F 

G 

ท่อน้้าออก  

ถังปฎิกิริยา ø 15 ซม. 
ก๊าซชีวภาพ H จุดเก็บตัวอย่างก๊าซ 

I 

เครื่องวัดปรมิาณก๊าซ 

จุดเก็บน้้าตัวอยา่งห่าง

กันจุดละ 10 ซม. 

B 

แผนภาพที  1  แสดงรายละเอียดของถังปฏิกรณ์ไร้อากาศไฮบริด 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2556 วันที ่24 ธันวาคม 2556 
 

1621 

2.1   ตัวกลาง 
ใช้ตัวกลางพลาสติกโพลีเอทีลีนบรรจุครึง่ถังปฏิกิริยา พ้ืนที่ผิวจ าเพาะ 229.38 ตร.ม./ ลบ.ม. 

ความพรุน 86.44%           

 

 
 

รูปที  1  วัสดุตัวกลางที่ใช้ในการทดลอง 
 

3.   ชุดอุปกรณ์วัดก๊าซ   
เครื่องวัดก๊าซจะวัดผลรวมของปรมิาณก๊าซที่เกิดขึ้นในแต่ละวันและแสดงผลออกมาเปน็ตัวเลข  

โดยจะใช้เครื่องวัดก๊าซ 1 ชุดต่อถัง  ลักษณะของชุดอุปกรณ์วัดก๊าซ จะท าด้วยแผน่อะครีลิกพลาสติก ภายในจะมี
การปรับสภาพของพีเอชน้ าให้มคีา่พีเอชไม่ต่ ากว่า  4  เพื่อไม่ให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ละลายน้ า ภายในจะแบง่
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนดรัม  มีหน้าทีค่อยดักก๊าซที่ถูกปล่อยผ่านท่อ ดรัมจะมีลักษณะเป็นกล่องส่ีเหลี่ยมที่มีแผน่
พลาสติกก้ันในแนวทแยงมุมและส่วนเครื่องนบัที่แสดงจ านวนการพลิกของดรัม โดยมหีลักการ คือ การใช้ก๊าซ
แทนทีน่้ าและแรงดนัของก๊าซโดยก๊าซชีวภาพจะเข้าที่ส่วนล่างผ่านเข้าสู่ช่องรับก๊าซ เมื่อก๊าซเต็มช่องรับก๊าซแล้ว   
จะระบายออกในส่วนด้านบนของเครื่องวัดก๊าซ 

4.  วิธีการวิเคราะห์ตัวอย่าง 
ลักษณะสมบัต ิ วิธีการวิเคราะห ์

ซีโอดีทั้งหมดและซีโอดีละลายน้ า Dichromate  Reflux Metod 
ของแขง็แขวนลอยทั้งหมด อบแห้งที่อุณหภูมิ 103o ซ. 1 ช่ัวโมง 

ของแขง็แขวนลอยระเหย เผาที่อุณหภูมิ 550 o ซ. 15 นาท ี

พีเอช อุณหภูมิ pH  Meter (oriba Model D-E14) 

กรดระเหยง่าย Titration  Metod 

สภาพด่างทั้งหมด Acid  Titration  Metod 

ปริมาณก๊าซชีวภาพ Gas Meter 

ส่วนประกอบของก๊าซชีวภาพ Gas Chromatography (Shimadzu GC8A) 

ส่วนประกอบของก๊าซชีวภาพ Gas Chromatography (Shimadzu GC8A) 
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5.   วิธีด้าเนินการศึกษา 
 1.   การเริ่มต้นระบบ 
 ท าการเริ่มต้นระบบโดยใช้เช้ือตั้งต้นเป็นตะกอนจุลชีพจากบ่อบ าบัดสุดท้ายของการบ าบัดน้ าเสียจาก
ฟาร์มสุกร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยใส่ตะกอน
หัวเชื้อร้อยละ 40 ของปริมาตรถังปฎิกิริยามาผสมกับน้ าเสียสังเคราะห์ที่เตรียมไว้ ( ธีระพงษ์,2545 ) จากนั้นน าน้ า
เสียเขาสู่ระบบ และจะท าการเดินระบบแบบต่อเนื่อง (Continuous) ปิดระบบทิ้งไว้  7 วันเมื่อเข้าระบบสู่สภาวะคง
ตัวจะท าการวัดและวิเคราะห์ค่า pH, VFA, การเกิดก๊าซ และประสิทธิภาพในการก าจัดสารอินทรีย์ จากนั้นจึงปรับ
ระยะเวลาเป็น 24 ช่ัวโมง ระยะเวลากักเก็บให้ได้ภาระบรรทุกอินทรีย์เท่ากับ 0.60  กก./ลบ.ม. และเริ่มการทดลอง
ครั้งที่ 1  โดยก าหนดระยะการด าเนินการของการเริ่มต้นเป็นระยะเวลา  2  เดือน 
 2.   แผนการศึกษา 

การทดลองมีทั้งหมด  4  ชุด ภายใต้อุณหภูมิและบรรยากาศของห้องปฏบิัติการ  โดยท าการควบคุมความ
เข้มข้นของซีโอดี  เข้าระบบที่ 300  มก./ล. ตลอดทั้งช่วงการทดลอง โดยท าการปั้มน้ าเข้าสู่ระบบที่ระยะเวลาที่เดนิ
ระบบต่างกัน 

 การทดลองที่ 1 :    เดินระบบตลอด 24 ช่ัวโมง    มีค่าภาระบรรทุกอินทรีย์เท่ากับ  0.60 กก./ลบ.ม.-วัน 
 

 การทดลองที่ 2 :     เดินระบบตลอด 16 ช่ัวโมง    หยุด 8  ช่ัวโมง  มีค่าภาระบรรทุกอินทรีย์เท่ากับ   
     0.40 กก./ลบ.ม.-วัน 

 การทดลองที่ 3 :     เดินระบบตลอด 12 ช่ัวโมง    หยุด  12  ช่ัวโมง  มีค่าภาระบรรทุกอินทรีย์เท่ากับ   
     0.30 กก./ลบ.ม.-วัน 

 การทดลองที่ 4 :     เดินระบบตลอด 8 ช่ัวโมง    หยุด  16  ช่ัวโมง  มีค่าภาระบรรทุกอนิทรีย์เท่ากับ   
     0.20 กก./ลบ.ม.-วัน 

 

6. ผลการวิเคราะห์ 
 น้ าเสียที่ใช้ในการทดลองเป็นน้ าเสียชุมชนสังเคราะห์  ท าการเริ่มตน้ระบบโดยใส่ตะกอนหัวเชื้อร้อยละ  
40  ของปริมาณถังปฏิกิริยา  (ธีระพงษ์,2545)  และเติมน้ าเสียชุมชนสังเคราะหจ์นเต็มจากนั้นปดิระบบทิ้งไว้  7  
วัน  เพื่อให้จุลินทรียป์รับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่  โดยสังเกตว่ามีก๊าซเกิดขึ้นจึงเริ่มป้อนน้ าเสียสังเคราะหเ์ข้า
สู่ระบบแบบต่อเนื่อง  (continuous)  จนกระทัง่ระบบเข้าสู่สภาวะคงที่  แล้วจึงปรบัให้อัตราภาระบรรสารอินทรีย์มี
ค่าเท่ากับ  0.60  และ  0.40  กก.ซีโอดี/ลบ.ม.-วัน  ส าหรับถังปฏิกิรยิาที่  1  และ  2  ตามล าดับ  แต่ละการทดลองจะ
ส้ินสุดเมื่อลักษณะสมบัตขิองน้ าทิ้งและอัตราผลติก๊าซมีแทนค่อนข้างคงที่ 
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ตารางที  1  ค่าเฉลี่ยที่สภาวะคงที่ของตัวแปรต่างๆของการทดลอง 
 

ตัวแปรน้ าเสีย 
เวลาเติมน้ าเสีย  (ชม./วัน) 

24 16 12 8 
น้ าเข้า น้ าทิ้ง น้ าเข้า น้ าทิ้ง น้ าเข้า น้ าทิ้ง น้ าเข้า น้ าทิ้ง 

อัตราการไหล  (ล./วัน) 35 23.3 17.5 11.7 
ภาระบรรทุกสารอินทรีย์ (กก./ลบ.
ม.-วัน) 

0.6 0.4 0.3 0.2 

อุณหภูมิน้ าทิ้ง (°ซ) 22.4 22.4 26.8 26.8 
พีเอช 7.5 7.4 7.5 7.4 7.5 7.4 7.5 7.4 
สภาพด่างทั้งหมด (มก./ล.ในรูป
แคลเซียม 241.2 352.3 241.2 353.6 240.6 285.9 240.6 298.6 
คาร์บอเนต 
กรดไขมันระเหยง่าย (มก./ล.ในรูป
กรดอะซิติก) 112.1 47.1 112.1 50.2 136.5 54.2 136.5 57.2 
ซีโอดีทั้งหมด (มก./ล.) 307 83.9 307 73.2 306.1 53.5 306.1 50.4 
ซีโอดีละลายน้ า (มก./ล.) 140.5 24.1 140.5 26.1 150.5 21.5 150.5 24.2 
ของแข็งแหวนลอยทั้งหมด (มก./ล.) 130.2 10 130.2 8.4 108.8 11.9 108.8 9 
ของแข็งแหวนลอยระเหยง่าย (มก./
ล.) 102.1 6.9 102.1 5.9 89.8 8.2 89.8 6.6 
ประสิทธิภาพก าจัดซีโอดีทั้งหมด 
(ร้อยละ) 78.4 80.3 88.8 89.5 
ประสิทธิภาพก าจัดซีโอดีละลายน้ า 
(ร้อยละ) 83.8 81.7 86.2 84.2 
ปริมาณก๊าซชีวภาพที่วัดได้ (ล./วัน) 0.40 0.47 0.51 0.61 
องค์ประกอบมีเทน (ร้อยละ)         
          - ก๊าซมีเทน 78 73 71 69 
          - ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 5 6 8 8 
          - ก๊าซไนโตรเจน 17 21 21 23 
อัตราการผลิตก๊าซมีเทนที่วัดได้ที่
สภาวะ 0.13 0.15 0.08 0.07 
ห้องทดลอง (ล./ก.ซีโอดีที่ก าจัด)                 

 
6.1 อุณหภูมิ 

ตารางที   6.1  อุณหภูมิเฉลี่ยของน าทิ้งจากระบบที่มีเวลาเติมน้ าเสียต่างๆเมือระบบอยู่ในสภาวะคงที่ 
น้ าเสีย 

 
เวลาเติมน้ าเสีย  (ชม./วัน) 

24 16 12 8 

อุณหภูมิน้ าทิ้ง  (ºซ) 22.4 22.4 26.8 26.8 
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รูปที   6.1  อุณหภูมิน้ าทิ้งตลอดการทดลองที่เวลาเติมน้ าเสีย  24  และ  12  ชม./วัน  (ถัง  1) 

 
รูปที   6.2 อุณหภูมิน้ าทิ้งตลอดการทดลองที่เวลาเติมน้ าเสีย  16  และ  8  ชม./วัน  (ถัง  2) 

 
6.2  พีเอช 

ตารางที   6.2   เฉลี่ยของน้ าเข้าและน้ าทิ้งที่เวลาเติมน้ าเสียต่างๆ  เมื่อระบบอยู่ในสภาวะคงที่ 
ตัวแปรน้ าเสีย 

 
เวลาเติมน้ าเสีย  (ชม./วัน) 

24 16 12 8 

ค่าพีเอชน้ าเข้า 7.54 7.52 7.54 7.52 

ค่าพีเอชน้ าทิ้ง 7.45 7.43 7.45 7.43 

 

 
รูปที   6.3 พีเอชในน้ าเข้าและน้ าทิง้ที่เวลาเติมน้ าเสีย  24  และ  12  ชม./วัน  (ถัง  1) 
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รูปที   6.4  พีเอชในน้ าเข้าและน้ าทิ้งทีเ่วลาเติมน้ าเสีย  16  และ  8  ชม./วัน  (ถัง  2) 

 
6.3  ของแข็งแชวนลอยและของแข็งแขวนลอยระเหยง่าย 

ตารางที   6.3   ค่าโดยเฉลี่ยของของแข็งแขวนลอย  และของแข็งแขวนลอยระเหยในน้ าเข้าและน้ าทิ้งที่เวลาเติมน้ า
เสียต่างๆ 

น ้าเสีย 
เวลาเติมน ้าเสีย  (ชม. / วัน) 

24 16 12 8 
ของแขง็แขวนลอยในน้ าเข้า  (มก. / ล.) 140 140 122 122 
 ของแข็งแขวนลอยในน้ าทิ้ง  (มก. / ล.) 1.91 1.04 4.364 2.84 
ของแขง็แขวนลอยระเหยในน้ าเขา้  (มก. / ล.) 109 109 100 100 
 ของแข็งแขวนลอยระเหยในน้ าทิง้  (มก. / ล.) 1.69 0.88 3.74 2.84 
ประสิทธิภาพการของแข็งแขวนลอย  (ร้อยละ) 

    

 

 
 
รูปที   6.5 ของแขง็แหวนลอยและของแข็งแขวนลอยระเหยง่ายในน้ าเข้าและน้ าทิ้งทีเ่วลาเติมน้ าเสีย  24     
 และ  12  ชม./วัน  (ถัง  1) 
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รูปที   6.6  ของแข็งแขวนลอยและของแข็งแขวนลอยระเหยง่ายในน้ าเข้าและน้ าทิ้งเวลาทีเ่ติมน้ าเสีย   

16  และ  8  ชม./วัน  (ถัง  2) 
 

6.4  กรดไขมันระเหยง่ายและสภาพด่างทั งหมด 
ตารางที   6.4  ค่าเฉลี่ยของกรดระเหยง่ายและสภาพด่างทั้งหมดในน้ าเข้าและน้ าทิ้งที่เวลาเติมน้ าเสียต่างๆเมื่อเข้าสู่

ระบบเข้าสู่สภาวะคงที่ 
 

ตัวแปรน้ าเสีย 
 

เวลาเติมน้ าเสีย  (ชม./วัน) 

24 16 12 8 

กรดไขมันระเหยง่ายในน้ าเข้า  (มก./ล.ในรูปกรดอะซิติก) 112.1 112.1 136.5 136.5 

กรดไขมันระเหยง่ายในน้ าทิ้ง  (มก./ล.ในรูปกรดอะซิติก) 47.1 50.2 54.2 57.2 
ประสิทธิภาพการก าจัดกรดระเหยง่าย (ร้อยละ)     

สภาพด่างทั้งหมดในน้ าเข้า  (มก./ล.ในรูปแคลเซียมคาร์บอเนต) 241.2 241.2 240.6 240.6 

สภาพด่างทั้งหมดในน้ าทิ้ง  (มก./ล.ในรูปแคลเซียมคาร์บอเนต) 352.3 353.6 285.9 298.6 

(กรดระเหยง่าย/สภาพด่างไบคาร์บอเนต)ของน้ าทิ้ง 0.13 0.14 0.19 0.24 
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รูปที่  6.7 กรดระเหยง่ายในน้ าเข้าและน้ าทิ้งที่เวลาเติมน้ าเสีย  24  และ  12  ชม./วัน  (ถัง  1) 

 
รูปที   6.8  กรดระเหยง่ายในน้ าเขา้และน้ าทิ้งทีเ่วลาเติมน้ าเสีย  16  และ  8  ชม./วัน  (ถัง  2) 

 

 
       รูปที   6.9 สภาพด่างทั้งหมดในน้ าเข้าและน้ าทิ้งที่เวลาเติมน้ าเสีย  24  และ  12  ชม./วัน  (ถัง  1) 

          รูปที   6.10  สภาพด่างทั้งหมดในน้ าเข้าและน้ าทิ้งทีเ่วลาเติมน้ าเสีย  16  และ  8  ชม./วัน  (ถัง2) 
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6.5  ซีโอดี 
ตารางที   6.5  ซีโอดีและประสิทธิภาพการก าจัดซีโอดีเฉลี่ยที่สภาวะคงที่ 

  ตัวแปรในน้ าเสีย 
 

เวลาเติมน้ าเสีย  (ชม./วัน) 

24 16 12 8 

ภาระบรรทุกอินทรีย์  (กก.ซีโอดี / ลบ.ม.-วัน) 0.60 0.40 0.30 0.20 
ซีโอดีทั้งหมดในน้ าเข้า  (มก./ล.) 307 307 306.1 306.1 
ซีโอดีละลายน้ าในน้ าเข้า  (มก./ล.) 140.5 140.5 150.5 150.5 
ซีโอดีทั้งหมดในน้ าทิ้ง  (มก./ล.)   65.4 60.2 53.5 50.42 
ซีโอดีละลายน้ าในน้ าทิ้ง  (มก./ล.) 24.1 26.1 21.5 24.2 
ประสิทธิภาพการก าจัดซีโอดีทั้งหมด  (ร้อยละ) 78.4 80.3 88.8 89.5 
ประสิทธิภาพการก าจัดซีโอดีละลายน้ า  (ร้อยละ) 82.8 81.4 85.6 83.9 
 

 

 
รูปที   6.11  ซีโอดีทั้งหมด  ซีโอดลีะลายน้ าในน้ าเข้าและน้ าทิ้งเวลาเติมน้ าเสีย  24  และ  12  ชม./วัน  (ถัง  1) 
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รูปที   6.12  ซีโอดีทั้งหมด  ซีโอดลี าลายน้ าในน้ าเข้าและน้ าที่เวลาเติมน้ าเสีย  16  และ  8  ชม./วัน  (ถังที่  2) 

 

7.  สรุปผลการทดลอง 
 7.1  พีเอชน้ าเสียเข้าระบบตลอดการทดลองมีค่าอยู่ในช่วง  7.54  อุหภูมิของน้ าทิ้งจากระบบตลอดการ
ทดลองมีค่าอยู่ในช่วง  22.4 – 26.8  °ซ  โดยมีอัตราส่วน COD :  N  :  P  ใน น้ าเสียเข้าระบบเท่ากับ  100 :  10.9  : 
2.7 
 7.2   จากทุกการทดลอง  ระบบมีประสิทธิภาพในการก าจัดซีโอดีสูงถึงร้อยละ  78-90  ในรูปซีโอดี
ทั้งหมด และร้อยละ 81-87  ในรูปซีโอดีละลายน้ า โดยประสิทธิภาพการก าจัดซีโอดีจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อลด
ระยะเวลาเติมน้ าเสียลง  
 7.3 จากการท าสมดุลซีโอดีภายในระบบพบว่า ประมาณร้อยละ 85 ของซีโอดีที่ถูกก าจัดจะเปลี่ยนไปอยู่
ในรูปของมีเทน 
 7.4  จากค่ากรดระเหยง่ายและสภาพด่างทั้งหมด  พบว่า  ค่าอัตราส่วนของกรดไขมันระเหยง่ายและ
สภาพด่างไบคาร์บอเนตของน้ าทิ้งมีค่าน้อยกว่า  0.4  ในทุกการทดลอง  กล่าวได้ว่าระบบมีสภาพบัฟเฟอร์ที่ดี 
 

8.  ข้อเสนอแนะ 
 8.1  ท าการทดลองโดยขยายเวลาในการทดลองให้นานขึ้น เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระบบ 
 8.2  ท าการทดลองโดยเปลี่ยนชนิดของตัวกลางเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเก็บกักจุลชีพของ
ตัวกลางที่ใช้ในการทดลอง 
 8.3  เมื่อระบบเข้าสู่ภาวะคงตัวแล้ว มีการท า Shock Load ให้กับระบบ เพื่อศึกษาถึงการปรับตัวของฟิล์ม
ชีวภาพที่เกาะติดกับตัวกลาง 
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บทคัดย่อ 

ปริมาณการใช้เช้ือเพลิง ซ่ึงเป็นต้นทุนทรัพยากรที่สูงที่สุดอย่างหนึ่งในกระบวนการขนส่ง ได้ถูกน ามา
ศึกษาวิเคราะห์เพื่ออธิบายพฤติกรรมและสมรรถนะระบบขนส่งของสถานประกอบการ โดยสถิติปริมาณการใช้
พลังงานในรอบ 12 เดือนถูกน ามาก าหนดเป็นฐานในการค านวณดัชนีประสิทธิภาพการใช้เช้ือเพลิงส าหรับ
ระยะทางของการขนส่งสินค้าที่เกิดขึ้น โดยการวิเคราะห์ใช้แนวทางของ Statistical Process Control (SPC) ในการ
เฝ้าระวังควบคุม รวมถึงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้พลังงานและดัชนีประสิทธิภาพ กับ
ระยะทางของการขนส่ง ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางที่ได้เสนอในงานวิจัยนี้สามารถ
อธิบายพฤติกรรมของกระบวนการขนส่งในภาพรวมได้ และสามารถน ามาประเมินนัยส าคัญของศักยภาพในการ
ปรับปรุงกระบวนการขนส่งบนพื้นฐานของการลดการใช้ปริมาณเช้ือเพลิงเป็นดัชนีช้ีวัด โดยสถานประกอบการ
สามารถน าแนวทางตามที่รายงานในวิจัยนี้ไปใช้เป็นกรอบพิจารณาก าหนดมาตรการต่อไป โดยไม่จ ากัดประเภท
อุตสาหกรรมประเภทใด  
 
ค าส าคัญ : ขนส่ง โลจิสติกส์ สมรรถนะ ประสิทธิภาพ พลังงาน เช้ือเพลิง  
 

ABSTRACT 
 Fuel is one of the most dominating costs in transportation.  In this study, fuel quantity used is 
analyzed in the way that can describe the operation behavior of transportation processes.  The 12 months 
recorded data of fuel quantity are calculated against the traveling distance, so profile of fuel efficiency index 
can be determined.  The control and monitoring of fuel efficiency index based on Statistical Process Control 
(SPC) is recommended.  In addition, relationship between fuel usage, as well as efficiency index, and the 
traveling distance of transportation trucks are studied.  The results indicate that the methodology proposed in 
this research can be used to describe fundamental behavior and performance of the transportation operations.  
The information can be extended to evaluate potential for improvement of which the organization can consider 
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to focus on.  The data analysis described here can be applied as a general guideline which is not limited to 
certain type of industry.      
 
KEYWORDS : Transportation, Logistic, performance, efficiency, energy, fuel 
 

1. บทน า 
 การขนส่งวัตถุดิบและสินค้าเป็นต้นทุนที่มีความส าคัญต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
กระบวนการโลจิสติกส์เป็นอย่างยิ่ง การตรวจวัดวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช้ีบ่งสมรรถนะของกระบวนการขนส่งจึงเป็น
ส่ิงที่มีความจ าเป็นเพื่อใช้ในการเฝ้าระวัง ควบคุม และปรับปรุง ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ซ่ึงหากสามารถ
ก าหนดดัชนีช้ีวัดได้อย่างเหมาะสม จะสามารถสะท้อนพฤติกรรมการขนส่งที่เกิดขึ้นและช้ีบ่งถึงปัญหาหรือ
แนวโน้มของปัญหาได้อย่างทันท่วงที ที่สถานประกอบการขนส่งจะสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่อง 
 เป็นที่ทราบกันดีว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเช้ือเพลิงที่ใช้ในรถขนส่งนั้นเป็นทรัพยากรที่เป็นต้นทุนหลักใน
กระบวนการขนส่ง ดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการใช้เช้ือเพลิงจะสามารถสะท้อนพฤติกรรมใน
กระบวนการขนส่งได้ ผู้ประกอบการขนส่งโดยมากจะมีการบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิง และหลายๆแห่ง
ได้มีการน ามาเปรียบเทียบกับระยะทางการขนส่งในการขนส่ง โดยก าหนดเป็นดัชนีช้ีวัดเป็นหน่วยของ กิโลเมตร
ต่อหน่วยเชื้อเพลิง (เป็นลิตรส าหรับเชื้อเพลิงเหลว หรือเป็นกิโลกรัมส าหรับเชื้อเพลิงประเภทก๊าซ)  อย่างไรก็ตาม
พบว่าการน าข้อมูลมาวิเคราะห์ของสถานประกอบการโดยมากนั้นยังไม่เป็นระบบครบถ้วน ท าให้การพิจารณา
แนวทางมาตรการพัฒนาปรับปรุงยังไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควรจะเป็น 
 เกณฑ์การวิเคราะห์สมรรถนะในกระบวนการขนส่งที่เป็นมาตรฐานสากลนั้นมักมุ่งเน้นไปที่ประเด็น
ของการบริการ เวลา ต้นทุนโดยรวม และความพึงพอใจของลูกค้า ในขณะที่กระบวนการตรวจวัดในเชิงของการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับปริมาณการใช้เช้ือเพลิงยังไม่ได้มีแนวทางที่เป็น
มาตรฐานชัดเจน โดยเอกสารข้อมูลที่มีอยู่เป็นประเด็นเทคนิคในการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละด้าน [1] โดยยังขาด
การอธิบายถึงกระบวนการพิจารณาข้อมูลพื้นฐาน (ปริมาณเช้ือเพลิง และ ระยะทางการขนส่ง) ที่สามารถน าไปสู่
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงพฤติกรรม 
 ระบบกระบวนการวิเคราะห์เพื่อการจัดการพลังงานได้ถูกก าหนดไว้ในกฏหมายด้านการจัดการพลังงาน
ของประเทศ [2-5] ซ่ึงได้ให้แนวทางการระบุดัชนีเพื่อการประเมินสมรรถนะทางด้านพลังงานขององค์กรเป็นค่า
พลังงานจ าเพาะ (Specific Energy Consumption) ซ่ึงกระบวนการวิเคราะห์ได้ถูกอธิบายไว้ในเอกสารอ้างอิง [7, 8] 
ที่ได้น าเครื่องมือทางสถิติในลักษณะของ Statistical Process Control (SPC) ที่มักใช้ในกระบวนการผลิต
อุตสาหกรรมมาประเมินข้อมูลทางด้านพลังงาน อย่างไรก็ตามกระบวนการจัดการพลังงานดังกล่าวยังไม่ได้
ครอบคลุมถึงการใช้เชื้อเพลิงในระบบขนส่ง 
 ผู้วิจัยเห็นว่ากระบวนการทางสถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ถูกแนะน าให้ใช้ในการวิเคราะห์ส าหรับ
การจัดการพลังงานและการควบคุมการผลิต จะสามารถน ามาเป็นประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลในเชิง
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ประสิทธิภาพการใช้เช้ือเพลิงในระบบขนส่ง ที่สามารถสะท้อนสมรรถณะในการด าเนินงานในกระบวนการ
ขนส่งได ้ จึงได้ด าเนินงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
– เพื่อศึกษาแนวทางการประเมนิสรรมถนะและพฤติกรรมในกระบวนการขนส่ง  
– เพื่อประเมินแนวทางเบื้องต้นในการวิเคราะห์ขอ้มูลส าหรับการพิจารณาศักยภาพในการพัฒนาปรบัปรุง

ประสิทธิภาพในกระบวนการขนส่ง 
 

3. ขอบเขตของงานวิจัย 
– รวบรวมข้อมูลสถิติปริมาณการใช้เชื้อเพลิงและข้อมูลระยะทางการขนส่งในรอบ 12 เดือนของ จาก

สถานประกอบการจ านวน 1 แห่ง ส าหรับรถขนส่งแต่ละประเภทซึง่ประกอบด้วย 
กลุ่มรถพ่วง รถ container trailer ขนาด 45 ตัน (แบบ 8x4 6 เพลา 18 ล้อ) ส าหรับ

ขนส่งวัตถุดบิ จ านวน 7 คัน 
กลุ่ม Tank Car รถ 10 ล้อ ส าหรับขนส่งผลิตภัณฑ์ส าเร็จ จ านวน 9 คัน 

– ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดท าดชันีช้ีบ่งประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงที่สามารถสะท้อนสมรรถนะ
และพฤติกรรมในกระบวนการขนส่ง  

 

4. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
การด าเนินงานวิจัยโดยรวบรวมขอ้มูลสถิติปริมาณการใช้เชื้อเพลิงและระยะทางในการขนส่งที่ถูกเก็บ

บันทึกโดยสถานประกอบการในรอบ 12 เดือน โดยสถานประกอบการเป็นอตุสาหกรรมอาหารทีใ่ช้วัตถุดิบเปน็
ผลิตภัณฑ์การเกษตรที่ต้องใช้รถบรรทุกพ่วงขนส่งรับมาจากหลายๆแหล่งและรวมถึงจากท่าเรือภายในบรเิวณของ
สถานประกอบการเอง เพื่อน ามาเข้าสู่กระบวนการผลิตในโรงงาน เป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จในรปูของเหลว โดยถูก
ขนส่งไปยังลูกค้าโดยใช้รถ tank-car โดยรถขนส่งของสถานประกอบการรวมทั้งหมดรวม 16 คัน (รถพ่วง 7 คัน 
และ รถ Tank Car 9 คัน) ใช้เชื้อเพลิงประเภท NGV ทั้งหมด 

ข้อมูลสถิตเิปน็รายเดือนได้ถูกน ามาวิเคราะห์ก าหนดเป็นดัชนปีระสิทธิภาพทางด้านพลังงานและน ามา
หาความสัมพันธ์ในประเด็นต่างๆเพื่ออธิบายพฤติกรรมที่สามารถสะท้อนสมรรถนะในการด าเนินการของ
กระบวนการขนส่งของสถานประกอบการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสรุปผลการศึกษาทีจ่ะสามารถใช้เป็นแนวทาง
ทั่วไป ไม่ได้เฉพาะเจาะจงประเภทอุตสาหกรรมประเภทใดประเภทหนึง่ 
 

 
  

ประมาณผล 

และ 

สรุปผลการศึกษา 

รวบรวมข้อมลูปรมิาณ

เชื้อเพลิงและระยะทาง 

ของรถขนส่ง 12 เดือน 

วิเคราะหส์ถิติ

ความสัมพันธ์ของ 

กลุ่มข้อมูล 
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5. ผลการการวิจัย 
 ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงประเภทก๊าซธรรมชาติ (NGV) และระยะทางการเดินทางเปน็รายเดือน จาก
รถบรรทุกขนส่งทัง้ 16 คันของสถานประกอบการ ได้ถูกบันทึกดังแสดงไว้ในตารางที่ 1 ส าหรับเดือน กรกฎาคม 
พศ. 2553 จนถึง เดือน มิถุนายน 2554 เป็นจ านวน 12 เดือน   
 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลการใช้พลังงาน 12 เดือน และ ระยะทางการในการใช้รถขนส่งของสถานประกอบการ 

ล าดับ เดือน 

ปริมาณเชื้อเพลิง ระยะทาง ดัชนี 

NGV ขนส่ง พลังงาน 

[กก.] [กม.] [กม./กก.] 

1 ก.ค.-53 23,563 48,148 2.04 
2 ส.ค.-53 22,766 37,305 1.64 
3 ก.ย.-53 25,494 49,747 1.95 
4 ต.ค.-53 19,619 35,831 1.83 
5 พ.ย.-53 20,624 45,681 2.21 
6 ธ.ค.-53 21,059 45,159 2.14 
7 ม.ค.-54 24,718 55,744 2.26 
8 ก.พ.-54 26,017 53,355 2.05 
9 มี.ค.-54 27,530 46,918 1.70 
10 เม.ย.-54 17,987 31,923 1.77 
11 พ.ค.-54 19,790 35,422 1.79 
12 มิ.ย.-54 19,382 32,457 1.67 
  รวม 268,549 517,690 NA 

  เฉลี่ย 22,379 43,141 1.93 

ค่าต่ าที่สุด 1.64 

ค่าสูงที่สุด 2.26 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.217 

 
  
 จากข้อมูลรายเดือนของการใช้เช้ือเพลิง NGV เป็นหน่วยกิโลกรัม และ ระยะทางในการขนส่งเป็น 
กิโลเมตร ได้ถูกน ามาค านวณเป็นดัชนีช้ีวัดส าหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการขนส่งในด้านของการใช้
พลังงานเช้ือเพลิง โดยวัดเป็นระยะทางการเดินทางต่อกิโลกรัมเชื้อเพลิงที่ใช้ ในหน่วย กิโลเมตรต่อกิโลกรัม หรือ 
[กม./กก.] ดังแสดงไว้ในแนวแนวตั้งด้านขวาสุดของตารางที่ 1 
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 จากข้อมูลที่บันทึกในช่วงเวลาดังกล่าวซ่ึงเป็นสภาวะการท างานปกติของสถานประกอบการ แสดงได้ว่า
มีการใช้เช้ือเพลิง NGV ในปริมาณ 268,549 กิโลกรัมต่อปี โดยมีระยะทางว่ิงของรถขนส่งที่มากกว่า 5 แสน
กิโลเมตรต่อปี ส่งผลให้ค่าดัชนีประสิทธิภาพด้านพลังงานเฉลี่ยอยู่ที่ 1.93 กม./กก.  โดยมีค่าที่สูงที่สุดและต่ าที่สุด
ที่ 2.26 กม./กก. และ 1.64 กม./กก. ตามล าดับ มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.217 กม./กก. หรือคิดเป็นประมาณ 
11.23% ของค่าเฉลี่ย โดยข้อมูลดัชนีประสิทธิภาพการใช้เช้ือเพลิงถูกน ามาเขียนเป็นกราฟรายเดือน ดังแสดงใน
ภาพประกอบที่ 1 
 

 
 

             ภาพประกอบที่ 1 ดัชนีการใช้เชื้อเพลิงรายเดือน 
  

กราฟตามที่แสดงในภาพประกอบที่ 1 สามารถถูกน ามาใช้เพื่อการติดตามสมรรถนะการขนส่งใน
ลักษณะของ Statistical Process Control (SPC) ที่อุตสาหกรรมการผลิตปกติได้น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการเฝ้า
ระวังคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิต โดยจะท าให้สามารถช้ีบ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตาม
ช่วงเวลาของการบันทึกติดตามและแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีหากเกิดปัญหาขึ้น โดยสถานประกอบการสามารถ
ก าหนดค่าควบคุมสูงสุดหรือต่ าสุดได้ตามความเหมาะสม โดยอาจก าหนดเป็นค่า  บวกและลบ ของค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) จากค่าเฉลี่ย 

เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สมรรถณะของกระบวนการขนส่งได้ชัดเจนยึ่งขึ้น ข้อมูลได้ถูกน ามาวิเคราะห์
เพิ่มเติมนอกเหนือจากการใช้กราฟควบคุมแบบ SPC โดยได้น าข้อมูลปริมาณการใช้เช้ือเพลิง [กก.] และ ดัชนี
ประสิทธิภาพ [กม./กก.] มาเขียนเป็นกราฟเปรียบเทียบกับระยะทางการขนส่ง ดังแสดงในภาพประกอบที่ 2 (ก) 
และ (ข) ตามล าดับ 

ภาพประกอบที่ 2(ก) แสดงทิศทางปริมาณการใช้เช้ือเพลิงที่เพิ่มมากขึ้น เมื่อระยะทางการขนส่งสูงขึ้น 
ซ่ึงเมื่อเพิ่มเส้นแนวโน้มของข้อมูลเป็นสมการเส้นตรงที่สามารถน ามาใช้ประเมินปริมาณการใช้เช้ือเพลิง (y) จาก
ระยะทางขนส่ง (x) ได้ และเมื่อต่อเส้นแนวโน้มออกมาที่ระยะทางขนส่งน้อยลง (เส้นประ) จนกระทั้งตัดแกน
แนวตั้งที่ระยะทางขนส่งเท่ากับ 0.0 กม. ช้ีให้เห็นว่าสมรรถนะการขนส่งของสถานประกอบการในช่วงเวลาที่



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2556 วันที ่24 ธันวาคม 2556 
 

1637 

พิจารณานี้ มีการใช้เช้ือเพลิงโดยไม่ก่อให้เกิดระยะทางการขนส่งที่ 9,347 กก. หรือคิดเป็นประมาณ 42%  ของ
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในการขนส่งแต่ละเดือน  

ข้อมูลข้างต้น ระบุถึงพฤติกรรมของระบบการขนส่งซ่ึงอาจเกิดจากการเดินเครื่องยนต์โดยไม่ได้
ระยะทาง เช่นจากการจอดรอ การเลือกเส้นทางที่มีอุปสรรค หรือการวางแผนจัดการขนส่งที่ไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร ซ่ึงสามารถน ามาใช้เป็นประเด็นวิเคราะห์หามาตรการควบคุม และเมื่อพิจารณาภาพประกอบที่ 2(ข) ที่
แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพในการขนส่งมีค่าดัชนีที่สูงขึ้นเมื่อมีระยะทางการขนส่งมากขึ้น หรือมีสมรรถนะของ
กระบวนการขนส่งที่ดียิ่งขึ้นเมื่อภาระงานถูกใช้ได้เต็มก าลังมากยิ่งขึ้น 
  

 
(ก) ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงเปรียบเทยีบกับระยะทางการขนส่ง 

 

 
(ข) ดัชนีการใช้เชื้อเพลิงเปรียบเทียบกับระยะทางการขนส่ง 

 

           ภาพประกอบที่ 2 พฤติกรรมการใช้เชื้อเพลิงของรถขนส่ง 
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 ข้อมูลที่ถูกน ามาวิเคราะห์ข้างต้นนั้นเป็นข้อมูลรวมจากรถขนส่งทั้งหมด 16 คันรวมกัน ซ่ึงในความเป็น
จริงแล้วมีลักษณะสภาพรถและการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน คือ สามารถแยกได้เป็น กลุ่มรถบรรทุกรถพ่วง 
container trailer ขนาด 45 ตัน (แบบ 8x4 6 เพลา 18 ล้อ) จ านวน 7 คัน และ กลุ่มรถ Tank Car (10 ล้อ) จ านวน 9 
คัน ท าให้ผลการวิเคราะห์ที่ได้มาจากข้อมูลรวมยังขาดความชัดเจน ดังนั้นจึงได้ด าเนินการแยกวิเคราะห์ข้อมูล
ส าหรับรถขนส่งแต่ละกลุ่ม โดยสามารถแสดงพฤติกรรมปริมาณการใช้เช้ือเพลิงเทียบกับระยะทาง ดัง
ภาพประกอบที่ 3(ก) และ (ข) 
 

 
(ก) ประเภทรถขนส่งวัตถุดบิ (กลุ่มรถพ่วง) 

 

 
(ข) ประเภทรถขนส่งวัตถุดบิ (กลุ่ม Tank-Car) 

 

 ภาพประกอบที่ 3 ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงเปรียบเทียบกับระยะทางการขนส่ง  
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 ข้อมูลพฤติกรรมการใช้เช้ือเพลิงในกระบวนการขนส่งของรถกลุ่ม รถพ่วง และ กลุ่มรถ Tank-Car มี
ความแตกต่างเป็นอย่างมากดังแสดงในภาพประกอบที่ 3(ก) และ (ข) โดยกลุ่มรถพ่วง ซ่ึงใช้ขนถ่ายวัตถุดิบที่มาจา
หลากหลายแหล่ง มีการกระจายข้อมูล (ค่า R2 = 0.646) ที่สูงกว่าข้อมูลของกลุ่ม Tank-Car (R2 = 0.919) ที่จัดส่ง
ผลิตภัณฑ์เหลวไปยังกลุ่มลูกค้าที่มีความแน่นอนในการบริหารจัดการมากกว่า นอกจากนั้นจะเห็นได้ว่าเส้นแนว
โน้มมีค่าตัดแกนตั้งที่ต่ ากว่ามากส าหรับกลุ่มรถ Tank-Car เมื่อเทียบกับของกลุ่มรถพ่วง ซ่ึงมีปริมาณถึง 6,935.6 
กก. หรือมากกว่า 50% ของการใช้เช้ือเพลิงรายเดือนของกลุ่มนี้ ช้ีให้เห็นว่าปริมาณการใช้เช้ือเพลิงอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดระยะทางการขนส่ง เกิดขึ้นในกลุ่มของรถพ่วงเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการวิเคราะห์
มาตรการควบคุมควรมุ่งเน้นไปยังกลุ่มรถพ่วงเป็นหลัก เนื่องจากมีศักยภาพในการพัฒนาปรับปรุงที่สูงมากกว่า 
 ข้อมูลจากการวิเคราะห์ดัชนีสมรรถนะทางด้านการใช้เช้ือเพลิงของรถขนส่งแบบข้อมูลรวมรถทุก
ประเภท และ ข้อมูลแยกประเภทเป็นกลุ่มรถพ่วง และ รถ Tank-Car สามารถถูกน ามาสรุปเปรียบเทียบกันได้ดัง
แสดงในตารางที่ 2   
 
ตารางท่ี 2 สรุปวิเคราะห์ศักยภาพการปรับปรงุประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงในระบบขนส่ง 

  หน่วย การค านวณ รถทั้งหมด 
กลุ่ม กลุ่ม 

รถพ่วง Tank-Car 

ข้อมูลฐาน 

ระยะทางขนส่ง [กม./ปี] (a) 517,690 187,805 329,885 

ปริมาณเชื้อเพลิง [กก./ปี] (b) 268,549 152,750 115,800 

ดัชนีเฉลี่ย  [กม./กก.] (c) = (a)/(b) 1.93 1.23 2.85 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
[กม./กก.] (d) 0.217 0.269 0.141 

  (e) = (d)/(c) 11.23% 21.84% 4.96% 

ค่า R-square (กก. - กม.)   (f) 0.653 0.646 0.92 

ประมาณการเป้าหมาย 

ดัชนีเป้าหมาย [กม./กก.] (g) = (c)+(d) 2.14 1.50 2.99 

ประมาณระยะทางขนส่ง [กม./ปี] (h) = (a) 517,690 187,805 329,885 

ปริมาณเชื้อเพลิงเป้าหมาย [กก./ปี] (i) = (h)/(g) 241,432 125,369 110,323 

ศักยภาพประหยัดเชื้อเพลิง 
[กก./ปี] (j) = (b)-(i) 27,117 27,381 5,477 

  (k) = (j)/(b) 10.10% 17.93% 4.73% 

 
 จากตารางเปรียบเทียบข้างต้น ช้ีให้เห็นได้ว่ารถขนส่งกลุ่ม รถพ่วง มีค่าดัชนีประสิทธิภาพการใช้
เชื้อเพลิงต่อระยะทางขนส่งที่ต่ าที่สุด คือ 1.23 กม./กก. เมื่อเทียบกับกลุ่ม Tank-Car ที่ 2.85 กม./กก. โดยจะเห็นได้
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ว่าค่าเบียงเบนมาตรฐานของข้อมูลดัชนีของกลุ่มรถพ่วงมีค่าที่สูงมากถึง 21.84% ของค่าดัชนีเฉลี่ย ซ่ึงอาจ
เนื่องมาจากการขาดการควบคุมการบริหารจัดการการขนส่งที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่ากลุ่มรถ Tank-Car   
 หากประเมินศักยภาพในการปรับปรุง โดยก าหนดเป้าหมายของดัชนีการใช้เช้ือเพลิงของรถแต่ละกลุ่ม
ให้เป็น ค่าดัชนีเฉลี่ยบวกด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลในกลุ่ม (g) และน ามาค านวณกลับเป็นปริมาณ
เช้ือเพลิงที่ใช้ตามเป้าหมายและหักลบกับข้อมูลปริมาณการใช้เช้ือเพลิงเดิม จะท าให้สามารถได้ศักยภาพในการ
ปรับปรุงดังแสดงในสองแถวสุดท้ายของตารางที่ 2 ซ่ึงสามารถช้ีให้เห็นว่าจากพฤติกรรมสมรรถนะการใช้
เชื้อเพลิงที่ผ่านมานั้น กลุ่มรถพ่วงสามารถปรับปรุงลดการใช้เช้ือเพลิงได้ถึง 27,381 กก. (17.93%) ในขณะที่กลุ่ม
รถ Tank-Car สามารถลดได้เพียง 5,477 กก. (4.73%) หรือหากใช้ข้อมูลรวมรถทุกประเภทในการวิเคราะห์จะ
แสดงผลศักยภาพการปรับปรุงได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น  

ดังนั้นสามารถสรุปได้จากกระบวนการวิเคราะห์นี้ว่า การพิจารณาข้อมูลประสิทธิภาพการใช้เช้ือเพลิง
เพื่อสะท้อนสมรรถณะของการขนส่งนั้นควรต้องแยกพิจารณากลุ่มประเภทรถที่มีลักษณะและพฤติการการขนส่ง
ที่คล้ายกันออกจากกัน เพื่อให้เห็นข้อมูลที่ชัดเจนและช้ีบ่งไปยังการพิจารณามาตรการควบคุมและปรับปรุงใน
ส่วนที่มีประสิทธิภาพน้อยอยู่หรือมีศักยภาพในการปรับปรุงได้ถูกต้องแม่นย ายิ่งขึ้น จึงเป็นข้อควรระวังในการ
พิจารณาข้อมูลโดยรวมทุกประเภทรถขนส่งที่มีความแตกต่างกันอาจส่งผลให้ผลการวิเคราะห์ที่น าไปสู่
กระบวนการปรับปรุงบริหารจัดการที่ไม่เมาะสมเท่าที่ควร 
 

6. สรุป 
 ขอ้มูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิงซึ่งเป็นต้นทุนทรัพยากรที่สูงที่สุดอันหนึ่งในระบบการขนส่ง สามารถถูก
น ามาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อสะท้อนสมรรถนะและพฤติกรรมในกระบวนการขนส่ง ซ่ึงสามารถเป็นดัชนีช้ีบ่ง 
ส าหรับการเฝ้าระวังและติดตามประสิทธิภาพของกระบวนการ และเป็นเครื่องมือวัดส าหรับการพิจารณาหา
แนวทางพัฒนาปรับปรุงกระบวนการขนส่งของสถานประกอบการ งานวิจัยนี้ได้น าข้อมูลที่สถานประกอบการมัก
มีการบันทึกโดยทั่วไปคือปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ และ ระยะทางการขนส่ง โดยน ามาค านวณเป็นดัชนีประสิทธิภาพ
การใช้เชื้อเพลิง (กิโลเมตรต่อหน่วยเชื้อเพลิง) ซ่ึงสามารถน ามาบันทึกส าหรับการเฝ้าระวังติดตามในรูปแบบของ 
Statistical Process Control (SPC) รวมถึงการวิเคราะห์แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้เช้ือเพลิงและ
ระยะทางการขนส่ง ซ่ึงซี้ให้เห็นพฤติกรรมปริมาณการใช้เช้ือเพลิงที่เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพได้ โดยข้อมูล
ต่างๆยังสามารถน ามาวิเคราะห์การตั้งเป้าหมายและศักยภาพในการพัฒนาปรับปรุง ซ่ึงสามารถบ่งช้ีเปรียบเทียบ
ให้เห็นถึงนัยส าคัญที่แตกต่างกันของกลุ่มประเภทรถขนส่ง ที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการมุ่งเน้นพิจารณาส ารับ
การก าหนดมาตรการติดตามควบคุมไดอ้ย่างเหมาะสม 
  

7. เอกสารอ้างอิง 
[1] ค านาย อภิปรัชญาสกุล, พศ. 2553, คู่มือลดต้นทุนน้ ามันเชื้อเพลิงขนส่งและโลจิสติกส์, บริษทั โฟกัสมีเดีย 

แอนด์ พับลิชช่ิง จ ากัด 
[2] พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 
[3] พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2556 วันที ่24 ธันวาคม 2556 
 

1641 

[4] กฏกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
พ.ศ. 2552, ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2552, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

[5] ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการการจัดการพลังงาน ในโรงงานควบคมุและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552, ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2552, รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน 

[6] คู่มือการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน, กรมพัฒนาพลังงานทอแทนและอนุรักษ์พลังงาน, กระทรวง
พลังงาน, กันยายน 2547 

[7] Hayter, A., 2013, Probability and Statistics for Engineers and Scientists, Brooks/Cole 
[8] ไชยะ แช่มช้อย, พ.ศ. 2554, การใช้เทคนิค SPC กับงานการจัดการพลังงาน, บริษัท เอ็มแอนด์อี จ ากัด 

 


	1.pdf
	1-20.pdf
	001 อุ่นใจ new.pdf
	002 จิตราพร.pdf
	003 ปณภา.pdf
	004 อมรทัตต์.pdf
	005 ประพันธ์.pdf
	006 อัศม์เดช.pdf
	007 ปรางทิพย์.pdf
	008 วิชิต.pdf
	009 ณัฐสพันธ์.pdf
	010 วันวิสา.pdf
	011 ธนัญชัย.pdf
	012 ธราดล.pdf
	013 คมสันต์.pdf
	014 ชานนท์.pdf
	015 อรุณศรี.pdf
	016 พระมหาณรงค์.pdf
	017 รัตนา.pdf
	018 วีรศักดิ์.pdf
	019 อิทธิพันธ์.pdf
	020 รมิดา.pdf

	21-40.pdf
	021 ชูบุญเย็น.pdf
	022 จิตรลดา.pdf
	023 สรวงภรณ์.pdf
	024 อรนิษฐ์.pdf
	025 อริสรา.pdf
	026 ปุณยนุช.pdf
	027 อรภัทรกาญจน์.pdf
	028 พระมหาพรพล.pdf
	029 รังสีจันทร์.pdf
	030 ณัฐวุฒิ.pdf
	031 ณคุณ.pdf
	032 วระศิลป์.pdf
	033 ยาสุมาศา.pdf
	034 ธรรมศักดิ์.pdf
	035 ปริญญา.pdf
	036 เชิดศักดิ์.pdf
	037 จุฑาภรณ์.pdf
	038 ฟาตีเมาะ.pdf
	039 ธนัญญา.pdf
	040 ชนิษฎา.pdf

	41-60.pdf
	041 ธารินทร์.pdf
	042 ณรัตน์นันท์.pdf
	043 สุบิน.pdf
	044 พัชราพร.pdf
	045 ศิริรัตน์.pdf
	046 ณัฐนันท์.pdf
	047 ลลิตา.pdf
	048 วราภรณ์.pdf
	049 อรุณศรี.pdf
	050 บุณยนุช.pdf
	051 ชนกพร.pdf
	052 นิเวศ.pdf
	053 ธารา.pdf
	054 พรหมพระจักร.pdf
	055 จตุพล.pdf
	056 ปิยบุตร.pdf
	057 มัลลิกา.pdf
	058 เสาวภา.pdf
	059 คมสันต์.pdf
	060 แคทรียา.pdf

	61-80.pdf
	061 กรรณิกา.pdf
	062 จันทร์จิราพร.pdf
	063 อัจจิมา.pdf
	064 ปพิชญา.pdf
	065 กมลนันท์.pdf
	066 มุกดาฉาย.pdf
	067 ทวีวัฒน์.pdf
	068 ณิชา.pdf
	069 ฉัตรสรวง.pdf
	070 ณัฐพนธ์.pdf
	071 ศิริเพชร.pdf
	072 ถิรวรรณ.pdf
	073 นรัฎ.pdf
	074 วีรยุทธ.pdf
	075 ปาจรีย์.pdf
	076 พิเชษฐ์.pdf
	077 อัลญาณ์.pdf
	078 พรอุมา.pdf
	079 อรอุมา.pdf
	080 ประพันธ์.pdf


	2.pdf
	81-100.pdf
	081 พระมหาสมพงษ์.pdf
	082 ปราณี.pdf
	083 กันตาภา.pdf
	084 แก้วมณี.pdf
	085 ดีอนา.pdf
	086 สิรพรณ์.pdf
	087 อาษา.pdf
	088 กังสดาล.pdf
	089 กมลชนก.pdf
	090 ธีรวัจน์.pdf
	091 สมเกียรติ.pdf
	092 ศิรภัสร์.pdf
	093 ณรงค์ศักดิ์.pdf
	094 ศินีกานต์.pdf
	095 นพดล.pdf
	096 วิเชียร.pdf
	097 ธนาพร.pdf
	098 สาริวรรณ.pdf
	099 พัทธนันท์.pdf
	100 สาวิตรี.pdf

	101-120.pdf
	101 อัจฉรา.pdf
	102 มนัสภร.pdf
	103 ฐาปนีย์ new.pdf
	104 ทัศน์พล.pdf
	105 ปาริฉัตร.pdf
	106 ภิรมย์.pdf
	107 ชีวัน.pdf
	108 ปิยภรณ์.pdf
	109 พิมวัญญา.pdf
	110 พัชรินทร์.pdf
	111 นิธิ.pdf
	112 วสันต์.pdf
	113 กัลยาภรณ์.pdf
	114 ธฤษณุ.pdf
	115 สุวิทย์.pdf
	116 อุมาพร.pdf
	117 ภัทรวดี.pdf
	118 จริญญา.pdf
	119 วัชรินทร์.pdf
	120 ธนาคาร.pdf

	121-140.pdf
	121 กรวรรณ.pdf
	122 ธนากรณ์.pdf
	123 สวลี.pdf
	124 เสาวลักษณ์.pdf
	125 ศิริณภรณ์.pdf
	126 เมษยา.pdf
	127 พิชชาภา.pdf
	128 ธนากร.pdf
	129 ปุญญภณ.pdf
	130 วิชัย.pdf
	131 อนุวัต.pdf
	132 anupong.pdf
	133 kazumi.pdf
	134 kenichiro.pdf
	135 fumiku.pdf
	136 pisoot.pdf
	137 เอกชัย.pdf
	138 ชุตินันท์.pdf
	139 ปิยะวดี.pdf
	140 พิศุทธิ์.pdf

	141-165.pdf
	141 สวรรยา.pdf
	142 วชิราพรรณ.pdf
	143 ธนัสนี.pdf
	144 ภควัฒน์.pdf
	145 ณัฐสินี.pdf
	146 จักรี.pdf
	147 ณัฐิธัช.pdf
	148 สมใจ.pdf
	149 สรรเสริญ.pdf
	150 ณัชวรรณ.pdf
	151 สุวิทย์.pdf
	152 ภัทรพงศ์.pdf
	153 สลิลทิพย์.pdf
	154 ชญานี.pdf
	155 อรปวีณ์.pdf
	156 วราภรณ์.pdf
	157 สัจจา.pdf
	158 ประเทือง.pdf
	159 พลากร.pdf
	160 สิทธิพงษ์.pdf
	161 นาวิกาล.pdf
	162 พรสวรรค์.pdf
	163 สุวิทย์.pdf
	164 นภาลัย.pdf
	165 ชลธิศ.pdf



