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งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู ้เรื่ องโรคเบาหวานของผูเ้ รี ยน
ผ่านสื่ อมัลติมีเดียที่ต่างกัน โดยทําการเปรี ยบเทียบสัญญาณการจดจ่อของคลื่นสมองที่ผา่ นการเรี ยนรู ้จากทั้ง 3 สื่ อ
ได้แ ก่ หนัง สื อ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ วีดี โ อ และแอนิ เ มชั่น เพื่ อ หาผลลัพ ธ์ ว่า สื่ อ การเรี ย นรู ้ ช นิ ด ใดที่ ส่ง ผลให้ เ กิ ด
พัฒนาการการเรี ยนรู ้มากที่สุด โดยนําข้อมูลสัญญาณการจดจ่อของคลื่นสมองระหว่างเรี ยนรู ้สื่อการเรี ยนรู ้แต่ละ
ชนิดมาวิเคราะห์ร่วมกับแบบทดสอบทั้งก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน แล้ววิเคราะห์ทางสถิติดว้ ยเทคนิค Paired Sample
t-Test, ANOVA และ Tukey’s Test โดยมี ก ลุ่ ม ตัวอย่า งที่ ใช้ในงานวิจัย นี้ คื อ นัก ศึ ก ษาชั้นปี ที่ 1 และชั้น ปี ที่ 2
สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดี ย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํานวนทั้งหมด 45 คน โดยมีแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างเป็ น 3 กลุ่ม ๆ ละ 15 คน จากผลการวิจยั พบว่า สื่ อการเรี ยนรู ้แอนิ เมชัน่ และวีดีโอ เป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้ที่ทาํ
ให้ผเู ้ รี ยนสามารถจดจ่อกับการเรี ยนได้มากกว่าสื่ อหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ และแอนิเมชัน่ ยังเป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้ที่ทาํ
ให้ผเู ้ รี ยนสามารถมีพฒั นาการเรี ยนรู ้ได้มากที่สุด เมื่อเปรี ยบเทียบกันระหว่างทั้งสามสื่ อ
คําสําคัญ: สื่ อมัลติมีเดีย, ประสิ ทธิภาพการเรี ยนรู ้, การจดจ่อ, คลื่นสมอง
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ABSTRACT

The objective of this research is to compare an efficiency of learning about diabetes with different types
of multimedia by comparing obtained attention data. Three types of multimedia used in this research are E-Book,
Video, and Animation. To test which type of multimedia affects positive learning efficiency the most, attention
data from brainwaves and the differences between pre-test and post-test scores are analyzed using Paired Sample
t-Test, ANOVA and Tukey’s Test. The samples of this research are 45 volunteers from the first-year and secondyear undergraduate students of the Department of Media Technology, King Mongkut’s University of Technology
Thonburi. This sample group is divided into 3 groups, with 15 participants for each type of multimedia.
The obtained results reveals that animation and video media receive attention from the participants more than
e-books, and the animation affects a learning efficiency the most.
KEYWORDS: Multimedia, Learning Efficiency, Attention, Brainwave

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ในปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะในเรื่ องการจัดการเรี ยน
การสอน และการให้ความรู ้โดยการนําเอาสื่ อมัลติมีเดี ย ที่ มีการนําเอาข้อความ ภาพนิ่ ง และภาพเคลื่อนไหว มา
ผสมผสานเพื่อให้ผูศ้ ึ กษาเกิ ดความรู ้ความเข้าใจในเนื้ อหามากยิ่งขึ้น โดยสื่ อมัลติมีเดี ยนั้นสามารถสร้างความรู ้
ความเข้าใจให้แก่ผเู ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดีและสามารถประเมินพัฒนาการเรี ยนรู ้ได้อย่างเหมาะสม
ดังนั้นสื่ อมัลติมีเดี ย จึ งจัดเป็ นสื่ อที่มีความเหมาะสมในการนํามาประยุกต์ใช้กบั การเรี ยนการสอนใน
ปั จจุบนั และจากการที่ผวู ้ ิจยั ได้ทาํ การขอคําปรึ กษาจากแพทย์ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการดูแลผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคเบาหวาน
พบว่า ประชากรในประเทศไทยนั้นยังขาดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวานอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก เนื่ องจาก
ช่องทางที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์น้ นั ยังเข้าถึงได้ยาก
ซึ่ งโรคเบาหวาน [1] ที่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของร่ างกายที่ผลิตฮอร์ โมนอินซุ ลินไม่เพียงพอ จึง
ส่งผลให้ระดับนํ้าตาลในเลือดนั้นสู งขึ้น อาการของโรคเบาหวานที่พบบ่อยนั้น คือ ปั สสาวะบ่อย กระหายนํ้า และ
นํ้าหนักลดลง อาการเบื้ องต้นนั้นจะสามารถสังเกตเห็ นได้เมื่ อระดับนํ้าตาลในเลื อดสู งกว่า 200 มก. / ดล. ซึ่ ง
รายงานฉบับล่าสุดของกลุ่มโรคไม่ติดต่อ พบว่าอัตราการเสี ยชีวติ ก่อนวัยอันควรของประเทศไทยในช่วงปี 2554 –
2556 ที่ป่วยเป็ นโรคเบาหวานนั้นมีอตั ราเพิม่ ขึ้นร้อยละ 3.6 [2]
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้เลือกสื่ อมัลติมีเดียที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู ้ของ
สื่ อมัลติมีเดียผ่านบทเรี ยนเรื่ องโรคเบาหวาน ด้วยเทคนิ คการจับสัญญาณการจดจ่อคลื่นสมอง โดยใช้อุปกรณ์จบั
สัญญาณการจดจ่อของคลื่นสมองและนําค่าสัญญาณที่ได้ส่งผ่านเทคโนโลยีบลูทูธไปยังสมาร์ ทโฟน โดยทําการ
เปรี ยบเทียบสัญญาณการจดจ่อของคลื่นสมองผ่านการเรี ยนรู ้ท้ งั 3 สื่ อ ได้แก่ หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ สื่ อวีดีโอ และ
สื่ อแอนิ เมชัน่ เพื่อหาผลการวิจยั ว่า สื่ อประเภทใดที่ ส่งผลต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนได้ดีที่สุด โดยนํา
ข้อมูลสัญญาณการจดจ่อของคลื่นสมองระหว่างเรี ยนสื่ อแต่ละชนิ ด มาวิเคราะห์ร่วมกับแบบทดสอบก่อนเรี ยน
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และแบบทดสอบหลังเรี ยน โดยเลือกใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ Paired Sample t-Test , ANOVA และ Tukey’s Test
มาทําการวิเคราะห์

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพการเรี ยนรู ้โรคเบาหวานผ่านสื่ อมัลติมีเดียที่ต่างกัน
(2) เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบว่าสื่ อการเรี ยนรู ้มลั ติมีเดียประเภทใดที่ส่งผลให้เกิดการจดจ่อระหว่างทําการ
เรี ยนรู ้มากที่สุด

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจยั นี้ได้ทาํ การวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพการเรี ยนรู ้จาก 3 สื่ อ ได้แก่ หนังสื อ อิเล็กทรอนิกส์ วีดีโอ และ
แอนิเมชัน่ โดยทําการเปรี ยบเทียบคะแนนแบบทดสอบก่อนเรี ยน คะแนนแบบทดสอบหลังเรี ยน และค่าสภาวะ
การจดจ่อของคลื่นสมองที่วดั จากอุปกรณ์ที่นาํ มาใช้ในการวิจยั ว่า สื่ อการเรี ยนรู ้ชนิดใดส่งผลให้เกิดการพัฒนาการ
เรี ยนรู ้มากที่สุด โดยตัวแปรอิสระ หรื อตัวแปรจัดกระทํา คือ สื่ อมัลติมีเดีย ส่วนตัวแปรตาม หรื อตัวแปรที่เป็ นผล
จากตัวแปรจัดกระทํา คือ ค่าการจดจ่อของผูเ้ รี ยนจากอุปกรณ์จบั สัญญาณคลื่นสมอง และคะแนนแบบทดสอบก่อน
เรี ยน และหลังเรี ยนของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ชั้นปี ที่ 1
และชั้นปี ที่ 2 โดยมีกรอบแนวคิดการวิจยั แสดงได้ดงั แผนภาพที่ 1

ประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู ้

สื่ อการเรี ยนรู ้จากมัลติมีเดียต่าง ๆ
1. หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
2. วีดีโอ
3. แอนิเมชัน่

1. ค่าการจดจ่อของผูเ้ รี ยนจาก
อุปกรณ์จบั สัญญาณคลื่นสมอง
2. คะแนนแบบทดสอบก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยน
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
Erik Andreas Lasen [3] ได้ทาํ การศึกษาเรื่ องการวิเคราะห์สัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมอง ที่ใช้ในการควบคุม
เกม โดยใช้ NeuroSky Mindset โดยงานวิจัยดังกล่าวได้จาํ แนกประเภท สัญญาณไฟฟ้ าคลื่ น สมอง EEG ด้วย
ระบบเบรนคอมพิวเตอร์อินเตอร์เฟส โดยใช้อุปกรณ์ NeuroSky Mindset ทําการตรวจจับสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมอง
ในส่ ว นแรก หลัง จากนั้น นํา คลื่ น ไฟฟ้ า ที่ ไ ด้ม าทํา การแปลงสั ญ ญาณด้ว ย Fourier Transform และใช้ Neural
network สําหรับการจําแนกรู ปแบบสัญญาณคลื่นสมองในส่ วนที่ สอง และนําคลื่นสมองที่ได้มาทําการควบคุมงู
ซึ่งผลที่ได้พบว่า สามารถใช้คลื่นสมองในการบังคับงูได้ และมีความแม่นยําอยูท่ ี่ 90 %
ธเนศ อัง ศุ ว ฒ
ั นากุ ล , เครื อ ฟ้ า ความหมั่น , จิ ต ตาพร ทัพ ซ้า ย และ นชนราถ สุ ว รรณขํา [4] ได้
ทําการศึกษาการจําแนกสัญญาณคลื่นสมองในขณะผ่อนคลาย หรื อเกิดอาการง่วงนอน เพื่อช่วยลดอุบตั ิเหตุที่อาจ
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เกิ ดขึ้นตามท้องถนน โดยผูว้ ิจยั ได้ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ ได้แก่วงจรขยาย สัญญาณชี วภาพ วงจรกรอง
ความถี่ และส่ วนของการประมวลผลและการแจ้งเตือน โดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ PIC32 และ MX460512L
ร่ วมกับโมดูล Mp 3 ทําการทดสอบกับอาสาสมัครจํานวน 20 ครั้ง ในแต่ละครั้งของการทดสอบจะทําการติดสาย
อิเล็กโทรดที่บริ เวณใบหู ซา้ ย และใบหู ขวา หลังจากนั้นให้อาสาสมัคร ทํากิจกรรมเพื่อให้สมองตื่นตัว และปรับ
กิจกรรมให้สมองผ่อนคลายจนหลับ หลังจากการทดลองพบว่า คลื่นอัลฟาเมื่อสมองอยูใ่ นสภาวะผ่อนคลายจะอยู่
ในช่วงความถี่ 8 – 13 Hz
อัญชนา จุลศิริ และ เสรี ชัดแช้ม [5] ได้ทาํ การศึกษาเพื่อวิเคราะห์การฟังดนตรี ไทยเดิมในวัยผูส้ ู งอายุวา่
มีผลต่อความจํามากน้อยเพียงใด โดยการนําคลื่นไฟฟ้าจากสมองของผูส้ ู งอายุระหว่างการฟังดนตรี ไทยเดิมมาทํา
การวิเคราะห์วา่ ส่ งผลต่อความจําและความคิดของผูส้ ู งอายุมากน้อยเพียงใด โดยกลุ่มทดลองเป็ นผูส้ ู งอายุจาํ นวน
15 คน มาทดลองฟั งเพลงดนตรี ไทยเดิ ม และเก็บข้อมูลความจําขณะทํากิ จกรรมนับตัวเลข โดยดูจากสัญญาณ
คลื่นไฟฟ้ าสมองที่เกิ ดขึ้น ด้วยการเปรี ยบเทียบความถูกต้องของการทํากิ จกรรมขณะนับตัวเลขระหว่างก่อนฟัง
เพลงดนตรี ไทยเดิ ม และหลังฟั งเพลงดนตรี ไทยเดิ ม โดยใช้สถิ ติ T-Test และเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของ
เปอร์ เซ็นต์อีอาร์ ดีของคลื่นไฟฟ้ าระดับสู งและเปอร์ เซ็นต์อีอาร์ เอสของคลื่นเทต้าระหว่างทํากิ จกรรมนับตัวเลข
ด้วยสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนซํ้า ผลการทดลองพบว่ามีคะแนนความถูกต้องของการทํากิจกรรมนับตัวเลข
และเปอร์เซ็นต์อีอาร์ดีของคลื่นอัลฟาสระดับสูงบริ เวณเปลือกสมองส่ วนหน้าเพิ่มขึ้นหลังจากผูส้ ูงอายุได้ฟังดนตรี
ไทยเดิมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติระดับ 0.5 และมีเปอร์เซ็นต์อีอาร์เอสของคลื่นเทต้าบริ เวณร่ างแหของวงจรเซลล์
ประสาทบริ เวณสมองด้านพาโรเอทัลลดลงหลังจากฟังดนตรี ไทยเดิมที่พึงพอใจ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติอยูท่ ี่ 0.5
ชี้ให้เห็นว่าการฟังดนตรี ไทยเดิมที่พึงพอใจช่วยเพิ่มศักยภาพด้านความจําและความคิดของผูส้ ูงอายุได้
Bryan Van Hal, Samhita Rhodes, Bruce Dunne และ Robert Bossemeyer [6] ได้ทาํ การศึกษาว่า อุปกรณ์
ที่มีตน้ ทุนตํ่าอย่าง NeuroSky Mindset Single EEG Headset นั้นช่วยในการตรวจจับในการนอนหลับได้มากน้อย
เพียงใด โดยเขาได้ทดลองทําการ สกัดสัญญาณที่ได้รับมาโดยแบ่งสัญญาณ คลื่นสมองออกเป็ น อัลฟาสูงหรื อตํ่า
เบต้าสูงหรื อตํ่า เพื่อวิเคราะห์ถึงผลการนอนหลับ ผลการทดลองพบว่า ความแม่นยําของตัวอุปกรณ์ชิ้นนี้อยูท่ ี่ 81%
เมื่อใช้ในการตรวจจับการนอนหลับ โดยมีการทดลองทั้งสิ้น 16 ครั้ง และให้ผลถูกต้องทั้งสิ้น 13 ครั้งโดย
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเกิดจากค่าความแปรปรวนของสภาพแวดล้อมที่ทดสอบ
Sim kok Swee, Lim Zheng You และ Teck Kiang [7] ได้ทาํ การศึ กษาเรื่ องการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน
การสร้างรถเข็นไฟฟ้ า และ ศึ กษาการควบคุมรถไฟฟ้า ด้วยสัญญาณ EEG โดยการทดลองได้แบ่งออกเป็ นสอง
ส่ วนได้แก่ การออกแบบด้าน Hardware Design ได้แก่ การอออกแบบรถเข็นคนพิการ, Scooter Moters, Arduino
Uno microcontroller board, High Current Motor Driver, Hc-06 Bluetooth Module และ Emotiv EPOC hendset
เพื่อใช้ในการอ่านสัญญาณคลื่นสมอง ส่วนในด้าน Software Design นั้น เมื่อรับสัญญาณ Brainwaves ผ่าน Emotiv
EPOC headset ผ่าน Bluetooth และประมวลผลข้อมูลที่ ได้มาผ่าน Mental Commands แล้วให้ Microcontrollers
รับสัญญาณ input เข้ามาเพื่อขับเคลื่อน รถเข็นไฟฟ้า ผลการทดลองพบว่าสามารถสร้างระบบควบคุมรถเข็นไฟฟ้า
ด้วยคลื่นสมองได้
A. S. Abdel – Rahman, A. F. Seddik และ D.M. Shawky [8] ได้ทาํ การศึกษาเรื่ องการประยุกต์ใช้ EEG
Headset ในการตรวจจับอาการง่ วงนอน ขณะขับรถ เพื่อช่ วยให้คนขับตื่ นตัวอยู่ตลอดเวลา โดยใช้ Neurosky
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Mindset เป็ นอุปกรณ์ ใ นการวัดคลื่ น EEG ที่ มี ร าคาถู ก ในการวัด ด้ว ยการรั บสัญ ญาณคลื่ นสมองจากอุปกรณ์
ดังกล่าว โดยผ่านโปรแกรม Mathlab เป็ นตัวแสดงผล และทําการประมวลผลรวมทั้งหาคุณลักษณะมี 2 ระยะ คือ
Offline Detection System เป็ นกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูล โดยใช้ NeuroView Software ซึ่ ง
เป็ นช่องทางที่ ใช้บนั ทึ กสัญญาณ EEG และทําการเก็บข้อมูลตัวเลขหรื อตัวอักษร โดยใช้วิธี Comma Separated
Values(CSV) แล้วใช้โปรแกรม Math lab ในการประมวลผล มีการเก็บข้อมูลต้นแบบไว้ท้ งั สิ้ น 60 แบบ จากคน
ช่ วงอายุระหว่าง 20 – 60 ปี ได้ท้ งั สิ้ น 600 คลื่ นสัญญาณ EEG หลังจากนั้นใช้โปรแกรม Math lab ในการแยก
สัญญาณประเภทการตื่นตัวและการนอนหลับ โดยที่คลื่นความถี่ 1 – 16 Hz คือคลื่นช่วงเวลาการนอนหลับ และ
คลื่นสัญญาณช่วง 17 – 30 Hz คือคลื่นสัญญาณการตื่นตัว หลังจากนั้นใช้ power spectral density ในการเก็บความ
หนาแน่นของข้อมูล Spectam Signal เพื่อนําไปใช้ในการหาคุณลักษณะของสัญญาณ ขั้นตอนต่อมาใช้ Network
Classifier เพื่อทําการแยกสัญญาณการตื่นตัวและการนอนต่อไป หลังจากนั้น จะเป็ นระยะของ Online Detection
System เมื่อ Monitor เสร็ จสิ้นในระบบส่วนนี้จะทําการวิเคราะห์ สัญญาณ ถ้า สัญญาณที่วเิ คราะห์พบว่าอยูใ่ นช่วง
ตื่นตัว ระบบจะแสดงข้อมูลตามผลลัพธ์ที่ได้ตามมา แต่ถา้ ตรวจสอบแล้วพบว่าอยูใ่ นช่วงของการนอนหลับ ระบบ
จะแสดงผลลัพธ์แจ้งเตือนในอีก 20 วินาทีต่อมา ในการแจ้งเตือนคนขับ ซึ่ งจากผลการทดลองพบว่าสามารถแจ้ง
เตือนคนขับได้อย่างถูกต้อง 97.6%
Namita. R. Tambe และ Ajitkumar kchachance [9] ได้ทาํ การศึ กษาเรื่ องระบบ ในการคัดเลือกวีดีโอที่
เหมาะสม กับสภาวะอารมณ์ของผูเ้ รี ยนระบบ ในการคัดเลือกวีดีโอที่เหมาะสม กับสภาวะอารมณ์ของผูเ้ รี ยน โดย
ใช้ Neurosky BrainWave detector ร่ ว มกับ Random Forest Classification Method โดยเปรี ย บเที ย บกับ เทคนิ ค
Neural Network , LDA, SVM Native Bayes KNN ซึ่งจากผลการทดลองพบว่า Random Forset ให้ประสิ ทธิภาพดี
ที่สุดเมื่อเทียบกับทั้งหมด แต่มีขอ้ เสี ยคือประมวลผลช้ากว่าวิธีอื่น ให้ค่าความแม่นยําอยูท่ ี่ 97.03 % และ มีค่า Error
อยูท่ ี่ 0.04 %
Pei-Yu Cheng, Yu-Cheng Chien, Guan-Yu Chen, Yueh-Min Huang, Yen-Ning Su, Chia-Hung Lai
และ I-Wei Lu [10] ได้ทาํ การสร้างระบบช่วยติดตามความตั้งใจในการอ่าน E-Book ของนักเรี ยนให้กบั อาจารย์
โดยใช้ Brainwave ร่ วมกับ Visual โดยทําการทําลอง มี 5 อาจารย์เข้ามาลงทะเบียนเพื่อดูแลการเรี ยนของนักเรี ยน
ระหว่างเรี ยน โดยใช้ Neurosky ในการ Detection ความตั้งใจของนักเรี ยน และใช้ visual sensor ในการจับว่า
ผูเ้ รี ยนกําลังดูสื่อการเรี ยนรู ้อยูจ่ ริ งๆ โดยใช้เวลาในการทดสอบคนละ 15 นาที ซึ่ งได้ผลลัพธ์คือ อาจารย์ท้ งั 5 คน
บอกว่าตัวระบบนี้ช่วยให้สามารถติดตามความตั้งใจเรี ยนของนักเรี ยนได้ดีข้ ึน
จักรกฤษณ์ ฮัน่ ยะลา [11] ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องการศึกษาเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของสื่ อการสอนระหว่าง
สื่ อประเภทสไลด์กบั วีดีโอ ในรายวิชาระบบบริ หารและประกันคุณภาพ โดยทําการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น สอง
กลุ่ม โดยมีแบบทดสอบก่อนเรี ยน และหลังเรี ยนและนําผลที่ได้มาทําการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อเปรี ยบเทียบผล
คะแนนระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ซึ่ งจาการวิจยั พบว่าประสิ ทธิ ภาพสื่ อการสอนแบบสไลด์ให้พฒั นาการ
การเรี ยนรู ้มากกว่าสื่ อการสอนแบบวีดีโอ
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4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั นี้ เรื่ องนี้ ออกแบบโดยใช้การวิจยั เชิ งทดลอง ที่ ศึกษากลุ่มการทดลองสามกลุ่ม ได้แก่ หนังสื อ
อิเล็กทรอนิ กส์ วีดีโอ และแอนิ เมชัน่ โดยมีการวัดผลก่อนการทดลองและหลังการทดลองเพื่อดูพฒั นาการการ
เรี ยนรู ้ของผูท้ ดลอง โดยทําการทดสอบตัวแปรตามจากการให้ผูท้ ดสอบทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน จากนั้นให้ผู ้
ทดสอบเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ อตามกลุ่มทดลองและเก็บค่าจดจ่อของคลื่นสมองระหว่างที่ผูท้ ดสอบเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ อนั้น ๆ
และ ให้ผทู ้ ดสอบทําแบบทดสอบหลังเรี ยนเพื่อหาความแตกต่างของคะแนนแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
โดยจะนําผลลัพธ์จากการทดสอบและค่าจดจ่ อของสัญญาณคลื่ นสมองมาวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบเพื่อทดสอบ
สมมุติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้วา่ สื่ อการเรี ยนรู ้แอนิ เมชัน่ เป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้ที่ผทู ้ ดลองมีความตั้งใจและส่ งผลต่อการ
พัฒนาประสิ ทธิภาพการเรี ยนรู ้ของผูท้ ดลองมากที่สุด
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย ชั้นปี ที่ 1 และชั้นปี ที่ 2 จํานวน 45 คน แบ่งกลุ่มการทดลองออกเป็ น 3
กลุ่มตามสื่ อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
4.2.1 กลุ่มที่ 1 จํานวน 15 คน ทดสอบการจดจ่อของคลื่นสมอง จากสื่ อการเรี ยนรู ้ หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
4.2.2 กลุ่มที่ 2 จํานวน 15 คน ทดสอบการจดจ่อของคลื่นสมอง จากสื่ อการเรี ยนรู ้ วีดีโอ
4.2.3 กลุ่มที่ 3 จํานวน 15 คน ทดสอบการจดจ่อของคลื่นสมอง จากสื่ อการเรี ยนรู ้ แอนิเมชัน่
โดย นักศึกษาที่เข้าร่ วมในงานวิจยั มีความรู ้เรื่ องโรคเบาหวานอยูใ่ นระดับใกล้เคียงกัน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ได้แก่ ตัวแปรอิสระมีจาํ รวน 1 ตัวแปร คือ สื่ อมัลติมีเดียที่ใช้ในการวิจยั ส่วนตัวแปรตาม มีจาํ นวน 2 ตัว
แปร คือ ค่าการจดจ่อที่ได้จากอุปกรณ์ Brainwave และ ความแตกต่างของคะแนนแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยน
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่
(1) แบบทดสอบก่อนเรี ยน และ หลังเรี ยน เรื่ องโรคเบาหวาน โดยวัดจากคะแนนรวมจากการทํา
แบบทดสอบที่มีลกั ษณะเป็ นแบบทดสอบเลือกตอบชนิดหลายตัวเลือก
(2) อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณคลื่นสมอง เป็ นอุปกรณ์ที่นาํ มาใช้ในงานวิจยั และได้รับการรับรอง
มาตรฐานโดย FCC, CE และ SRRC
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ทําการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยการนําอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณคลื่นสมองและแอปพลิเคชัน่ ที่
สร้างขึ้นไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่
เป็ นอาสาสมัครจํานวน 45 คน
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ Paired–Sample t-Test, ANOVA และ Tukey’s Test
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5. สรุ ปผลการวิจัย

เพื่อตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู ้จากการเรี ยนรู ้สื่อแต่ละชนิ ด เรื่ องโรคเบาหวาน ของนักศึ กษา
ระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดี ย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ รี ด้วยเทคนิ คการจับ
สัญญาณจดจ่อของคลื่นสมอง การวัดผลพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา จากการเรี ยนรู ้สื่อแต่ละชนิด วัดได้จากการ
ทํา แบบทดสอบก่ อ นเรี ย นเรื่ อ งโรคเบาหวาน และแบบทดสอบหลัง เรี ย นเรื่ อ งโรคเบาหวาน โดยทั้ง สอง
แบบทดสอบมีลกั ษณะเป็ นแบบทดสอบเลือกตอบชนิดหลายตัวเลือก จํานวนแบบทดสอบ ๆ ละ 10 ข้อ
ตารางที่ 1 ตาราง Paired – Sample t-Test เรื่ อง พัฒนาการด้านคะแนนเรื่ องโรคเบาหวาน ของสื่ อมัลติมีเดีย
(alpha = 0.05)
สื่ อมัลติมีเดีย
หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
วีดีโอ

t
-6.227
-8.030

p
2 × 10-5
4.252 × 10-5

แอนิเมชัน่

-3.503

0.003

จากข้อมูลในตารางที่ 1 จะเห็นได้วา่ เมื่อทําการเปรี ยบเทียบพัฒนาการด้านคะแนนของทั้งสามสื่ อการ
เรี ยนรู ้พบว่า ทั้งสามสื่ อ มีพฒั นการด้านคะแนนอย่างมีนยั สําคัญ โดยที่ ผลการทดสอบหลังเรี ยน สู งกว่าผลการ
ทดสอบก่อนเรี ยน ซึ่งสังเกตได้จากค่า P ที่มีค่าตํ่ากว่า alpha
ตารางที่ 2 ตาราง Multiple Comparison of Means โดยใช้เทคนิคของ Tukey เรื่ อง เปรี ยบเทียบอัตรา
การเปลี่ยนแปลงของคะแนน ว่าสื่ อใดมีอตั ราการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด (alpha = 0.05, F = 6.212,
p-value = 0.0047)
Group1
แอนิเมชัน่
แอนิเมชัน่
หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์

Group2
หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
วีดีโอ
วีดีโอ

Meandiff
1.5667
2.3889
0.8222

Lower
0.0414
0.6206
-0.9672

Upper
3.0919
4.1572
2.616

p
0.043
0.005
0.507

Reject
true
true
false

จากข้อมูลในตารางที่ 2 จะเห็นได้วา่ สื่ อการเรี ยนรู ้แบบแอนิเมชัน่ นั้นมีการเปลี่ยนแปลงคะแนนมากกว่า
หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ โดยมีความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (Meandiff) อยูท่ ี่ 1.5667 และเมื่อนําแอนิ เมชัน่ ไปทําการ
เปรี ยบเทียบกับวีดีโอพบว่า แอนิ เมชัน่ ยังคงมีอตั ราการเปลี่ยนแปลงคะแนนที่มากกว่าวีดีโอ โดยมีความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ย (Meandiff) อยูท่ ี่ 2.3889 เมื่อต้องการหาการเปลี่ยนแปลงคะแนนระหว่างหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์กบั
วีดีโอ พบว่า มีค่าเฉลี่ยในการเปลี่ยนแปลงคะแนนใกล้เคียงกัน โดยมีความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (Meandiff) อยูท่ ี่
0.8222
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ตารางที่ 3 ตาราง Multiple Comparison of Means โดยใช้เทคนิคของ Tukey เรื่ อง เปรี ยบเทียบสัญญาณการจดจ่อ
ว่าสื่ อใดที่ทาํ ให้ผทู ้ ดลองสามารถจดจ่ออยูก่ บั สื่ อการเรี ยนรู ้ได้มากที่สุด (alpha = 0.05, F = 6.212,
p-value = 0.0047)
Group1
แอนิเมชัน่
แอนิเมชัน่
หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์

Group2
หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
วีดีโอ
วีดีโอ

Meandiff
10.4382
- 0.6572
-11.0954

Lower
2.3557
-10.0276
-20.5775

Upper
18.5206
8.7131
-1.6132

p
0.008
0.900
0.018

Reject
true
false
true

จากข้อมูลในตารางที่ 3 จะเห็นได้วา่ สื่ อการเรี ยนแบบแอนิ เมชัน่ มีค่าเฉลี่ยสัญญาณการจดจ่อของคลื่น
สมองมากกว่าแบบหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (Meandiff) อยูท่ ี่ 10.4382 และเมื่อนํา
แอนิเมชัน่ ไปเปรี ยบเทียบกับสื่ อวีดีโอพบว่า แอนิเมชัน่ มีค่าเฉลี่ยของการจดจ่อไม่ต่างจากสื่ อการเรี ยนรู ้วดี ีโอ โดย
มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (Meandiff) อยู่ที่ - 0.6572 เมื่อนําหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์มาทําการเปรี ยบเที ยบกับ
สัญญาณการจดจ่อของคลื่นสมองกับสื่ อการเรี ยนรู ้วีดีโอพบว่า สื่ อการเรี ยนรู ้วีดีโอ มีค่าเฉลี่ยการจดจ่อที่สูงกว่า
ของหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (Meandiff) อยูท่ ี่ – 11.0954

6. อภิปรายผล

ผลการวิจัย เรื่ อ งประสิ ทธิ ภ าพการเรี ยนรู ้ เรื่ อ งโรคเบาหวาน ผ่า นสื่ อ มัล ติ มี เดี ย ด้ว ยเทคนิ คการจับ
สัญญาณการจดจ่อของคลื่นเมื่อพิจราณาจากคะแนนแบบทดสอบก่อนเรี ยนและแบบทดสอบหลังเรี ยนของทั้งสาม
สื่ อการเรี ยนรู ้ พบว่า ทั้งสามสื่ อการเรี ยนรู ้น้ นั สามารถส่งผลให้เกิดพัฒนาการการเรี ยนรู ้อย่างมีนยั สําคัญ โดยที่ผล
การทดสอบหลังเรี ยน สูงกว่าผลการทดสอบก่อนเรี ยน ซึ่งสังเกตได้จากค่า P ที่มีค่าตํ่ากว่า alpha = 0.05โดยที่ ค่า p
ของหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ 2 × 10-5 ค่า p ของวีดีโอ 4.252 × 10-5 และค่า p ของแอนิเมชัน่ เท่ากับ 0.003 [11]
เมื่อนําผลที่ได้มาทําการวิเคราะห์เพื่อหาว่าสื่ อการเรี ยนรู ้ชนิดใดทําให้เกิดประสิ ทธิภาพในการเรี ยนรู ้มาก
ที่สุดพบว่า แอนิ เมชัน่ ทําให้เกิดการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้มากที่สุด ส่ วนวีดีโอ และ หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์
นั้น ทําให้เกิดการพัฒนาการเรี ยนรู ้ที่มีความใกล้เคียงกัน โดยเมื่อทําการเปรี ยบเทียบระหว่างแอนิเมชัน่ กับหนังสื อ
อิเล็กทรอนิ กส์ พบว่ามีความแตกต่างของค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 1.5667 และเมื่อนําแอนิ เมชัน่ ไปทําการเปรี ยบเที ยบกับ
วีดีโอ แอนิ เมชั่นยังคงมีอตั ราการเปลี่ยนแปลงคะแนนที่ มากกว่าวีดีโอ โดยมี ความแตกต่างของค่าเฉลี่ ย อยู่ที่
2.3889 เมื่อต้องการหาการเปลี่ยนแปลงคะแนนระหว่างหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์กบั วีดีโอ พบว่า มีค่าเฉลี่ยในการ
เปลี่ยนแปลงคะแนนใกล้เคียงกัน โดยมีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 0.8222 [12]
นอกจากนี้ เมื่ อนําข้อมูล สภาวะการจดจ่ อของคลื่ นสมองจากทั้งสามสื่ อมาเปรี ยบเที ยบกันจะพบว่า
แอนิ เมชัน่ และวีดีโอนั้นทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดความตั้งใจในการเรี ยนรู ้ใกล้เคียงกัน และหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์น้ นั ทํา
ให้ผเู ้ รี ยนจดจ่ออยูก่ บั บทเรี ยนน้อยที่สุด โดยที่แอนิเมชัน่ มีค่าเฉลี่ยสัญญาณการจดจ่อของคลื่นสมองมากกว่าแบบ
หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ โดยมีความแตกต่างของค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 10.4382 และเมื่อนําแอนิ เมชัน่ ไปเปรี ยบเทียบกับ
วีดีโอพบว่า แอนิเมชัน่ มีค่าเฉลี่ยของการจดจ่อไม่ต่างจากสื่ อการเรี ยนรู ้วดี ีโอ โดยมีความแตกต่างของค่าเฉลี่ย อยูท่ ี่
- 0.6572 เมื่อนําหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์มาทําการเปรี ยบเทียบกับสัญญาณการจดจ่อของคลื่นสมองกับวีดีโอพบว่า
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วีดีโอ มีค่าเฉลี่ยการจดจ่อที่สูงกว่า ของหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ โดยมีความแตกต่างของค่าเฉลี่ย อยู่ที่ – 11.0954
[12]
จากข้อมูลดังกล่าว สรุ ปในเบื้องต้นได้วา่ สื่ อการเรี ยนรู ้แอนิ เมชัน่ และวีดีโอเป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้ที่ทาํ ให้
ผูเ้ รี ยนสามารถจดจ่อกับการเรี ยนได้มากกว่าหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) สามารถนําผลวิจยั ไปใช้เลือกสื่ อการเรี ยนรู ้มตั ลิมีเดียที่เหมาะสมสําหรับนักศึกษาระดับชั้น
ปริ ญญาตรี ได้
(2) สามารถนําระเบียบและวิธีการวิจยั ดังกล่าวไปประยุกต์เพื่อใช้ในการค้นหาประสิ ทธิภาพการ
เรี ยนรู ้ในด้านอื่น ๆ ได้
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
(1) ควรจัดหาอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ง่ายกว่าที่ใช้ในงานวิจยั เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการทําวิจยั ได้มากยิง่ ขึ้น
(2) สามารถเพิ่มตัวแปรต้น เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยแท้จริ งอาจซึ่งส่งผลต่อผลลัพธ์
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บทคัดย่ อ
ในปั จจุบนั ประเทศไทยได้กา้ วเข้าสู่สงั คมผูส้ ูงอายุ(Aging Society) อย่างรวดเร็ ว ซึ่งผูส้ ูงอายุเป็ นช่วงวัยที่

มีอตั ราการเจ็บป่ วย การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่ างกาย การลดลงของระดับฮอร์ โมน การเกิดอุบตั ิเหตุต่าง ๆ ตาม
ช่วงอายุที่สูงขึ้น จึงเป็ นสาเหตุให้เกิดความเสี่ ยงในการดําเนิ นชีวิตประจําวัน อาจเป็ นผลพวงจากภาวะโรคชราที่
ผูส้ ู งอายุทุกคนต้องพบเจอ ระดับคุณภาพชี วิตของประชากรส่ วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนกั
ส่ งผลให้หลายครอบครัวมีความจําเป็ นที่จะต้องใช้เวลาส่ วนใหญ่ไปกับการทํางาน ทําให้ครอบครัวที่มีผูส้ ู งอายุ
ขาดการดูแลและได้รับการเอาใจใส่อย่างเหมาะสม
ทางที มผูพ้ ฒั นาได้เล็งเห็ นความสําคัญของปั ญหาในการดําเนิ นชี วิตประจําวันของผูส้ ู งอายุ จึ งคิดค้น
ระบบวิเคราะห์กิจวัตรประจําวันสําหรับผูส้ ูงอายุข้ ึน โดยระบบจะทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลการใช้เวลาอยูใ่ นพื้นที่ต่าง
ๆ ของผูส้ ูงอายุ การพัฒนาในขั้นแรกระบบจะมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลในพื้นที่หอ้ งนอนและห้องนํ้า ซึ่งข้อมูลที่ได้จะ
ถูกจัดเก็บ วิเคราะห์ และรายงานผล ในส่ วนของการรายงานผลจะมีขอ้ มูลของช่วงเวลาอยูใ่ นรู ปแบบสถิติ และมี
การแจ้งเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติผา่ นทางแอพพลิเคชัน่
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เมื่อมีการใช้งานระบบนี้ ครอบครัวที่มีผสู ้ ู งอายุจะรับทราบข้อมูลได้แบบเรี ยลไทม์ ซึ่ งทําให้สมาชิ กทุก
คนในครอบครัวสามารถวางแผนในการจัดการสิ่ งต่าง ๆ สําหรับผูส้ ูงอายุได้อย่างเหมาะสม ระบบนี้สามารถติดตั้ง
ได้กบั บ้าน อาคาร สถานที่ต่าง ๆ ที่มีสัญญานอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ ขอ้ มูลที่ได้ยงั สามารถนําออกไปให้แพทย์ใช้
วิเคราะห์ในการรักษาอาการเจ็บป่ วยเบื้องต้นได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
คําสําคัญ : อินเทอร์เน็ตออฟติงส์, ระบบวิเคราะห์กิจวัตรประจําวัน, ระบบสําหรับผูส้ ูงอายุ

Abstract
At present, Thailand has entered the rapidly aging society where the elderly are at an age of illness.
Physical changes Reduction of hormone levels Accidents at different ages. This causes a risk to the daily life.
May be the result of old age sickness that all the elderly must meet. The quality of life of most people in Thailand
is not good. As a result, many families are required to spend most of their time working. Elderly families lack the
care and attention they deserve.
The development team recognizes the importance of daily life problems of the elderly. The system
analyzes the daily routine for the elderly. The system will analyze the time spent in various areas of the elderly.
Initially, the system will analyze data in the bedroom and bathroom areas. The data will be stored, analyzed and
reported in the report. And there are alerts when anomalies occur via the application.
When this system is used, families with older people will be able to get information in real time. This
makes it possible for all family members to plan for the proper management of the elderly. This system can be
installed with homes, buildings, places with internet access. In addition, the information can also be taken to the
physician for further analysis of the underlying illness.
Keyword: Internet of Thing (IoT), Daily Routine Analysis System, System for Elderly

1. บทนํา

ระบบวิเคราะห์กิจวัตรประจําวันสําหรับผูส้ ู งอายุ (Daily Routine Analysis System for Elderly) เป็ นการ
นําเทคโนโลยีทางด้าน IoT (Internet of Things) มาประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ในปั จจุบนั ของประเทศไทย
เพื่อให้คนทัว่ ไปสามารถจับต้องและเข้าถึงการใช้งานได้ง่ายขึ้น การทํางานหลักของระบบจะมีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทางด้านช่วงเวลาที่ใช้ในแต่ละพื้นที่ และลักษณะท่าทางในการเคลื่อนไหวของผูส้ ูงอายุ บริ เวณห้องนอนระบบจะ
ทําการวิเคราะห์ระยะเวลาที่นอน ท่าทางการนอน การขยับตัวระหว่างนอนหลับ การพลิกตัวระหว่างนอนหลับ
ระบบจะนําค่าที่ได้มาทําการคํานวณหาระยะเวลาในการนอนหลับสนิ ทที่แท้จริ ง บริ เวณห้องนํ้าระบบจะทําการ
วิเคราะห์ความถี่ในการเข้า-ออกห้องนํ้า ระยะเวลาในการเข้าห้องนํ้า รวมไปถึ งหากใช้เวลาในบริ เวณใดนาน
จนเกิ นไปจากค่าที่ กาํ หนดไว้ ระบบจะทําการส่ งค่าไปแจ้งเตือนว่าอาจมีการเกิ ดเหตุฉุกเฉิ นหรื ออุบตั ิเหตุ โดย
ข้อมูลที่ ได้จากทั้งสองส่ วนจะถูกนํามาวิเคราะห์ ร่วมกัน เพื่อสรุ ปและรายงานผลทางด้านสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุ
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ให้กบั ผูท้ ี่มีหน้าที่ดูแลหรื อสมาชิกในครอบครัวผ่านทางแอพพลิเคชัน่ หน้าต่างการใช้งานภายในแอพพลิเคชัน่ จะมี
ลักษณะที่ ครอบคลุมข้อมูลทั้งหมด เช่น การรายงานผลแบบปกติ กราฟแสดงสถิติขอ้ มูล การสรุ ปผลข้อมูลเพื่อ
แสดงว่าพฤติกรรมต่าง ๆ ของผูส้ ูงอายุน้ นั อยูใ่ นเกณฑ์ที่เหมาะสมหรื อไม่
1.1 วัตถุประสงค์
1) ออกแบบระบบการทํางานเพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลระยะเวลา ลักษณะท่าทาง และการพลิกตัวระหว่าง
นอนหลับ
2) ออกแบบระบบการทํางานเพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลระยะเวลาและความถี่ในการเข้าห้องนํ้า
3) พัฒ นาระบบการทํา งานเพื่ อ ทํา การรายงานผลผ่า นแอพพลิ เ คชั่น และจะต้อ งมี ก ารใช้ง านที่
สามารถเข้าถึงได้ง่าย
4) พัฒนาระบบการทํางานเพื่อทําการแจ้งเตือนเมื่อมีการเกิดเหตุฉุกเฉิ นหรื ออุบตั ิเหตุได้อย่างแม่นยํา
1.2 ขอบเขต
1) ระบบสามารถทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลระยะเวลา ลักษณะท่าทาง และการพลิกตัวระหว่างนอน
หลับ
2) ระบบสามารถทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลระยะเวลาและความถี่ในการเข้าห้องนํ้า
3) ระบบสามารถทําการรายงานผลผ่านแอพพลิเคชัน่ และจะต้องมีการใช้งานที่เข้าถึงได้ง่าย
4) ระบบสามารถทําการแจ้งเตือนเมื่อมีการเกิดเหตุฉุกเฉิ นหรื ออุบตั ิเหตุได้อย่างแม่นยํา
1.3 เทคโนโลยีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
1.3.1 การดูแลสุขภาพและภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุไทย [1]
ผูส้ ู ง อายุพ บว่า เมื่ อ ผูส้ ู ง อายุมี อ ายุเพิ่ ม มากขึ้ น ร่ า งกายจะเสื่ อมถอยและอ่อ นแอลง จิ ต ใจมี การ
แปรปรวน (นภาภรณ์ หะวานนท์และธี รวัลย์ วรรธโนทัย, 2552: 10-11 และ ประนอมโอทกานนท์, 2554: 11-24)
ในด้านสถานการณ์สุขภาพของผูส้ ู งอายุ พบว่าผูส้ ู งอายุไทยเป็ นโรคเรื้ อรังเพิ่มมากขึ้น เช่นโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิ ต ไตวาย โรคดังกล่าวสามารถนําไปสู่ ภาวะทุพพลภาพและการเสี ยชีวิตของผูส้ ู งอายุซ่ ึ งเป็ นภาวะที่บน่ั ทอน
สุขภาพ (มูลนิธิสถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ ูงอายุ, 2554: 25) สิ่ งที่ผสู ้ ูงอายุตอ้ งการมากที่สุดในช่วงบั้นปลายชีวติ คือ
ความสุ ข อันเกิ ดจากการมีคุณภาพชี วิตที่ดี3 องค์ประกอบด้วยกัน ได้แก่ การมีสุขภาพที่ ดี ทั้งร่ างกายจิตใจ และ
สังคม โดยการมีสุขภาพที่ดีย่อมเกิดจากการที่บุคคลทํากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์และส่ งเสริ มสุ ขภาพของตนเอง
ในทางกลับกันการที่บุคคลมีสุขภาพไม่ดียอ่ มเกิดจากการมีพฤติกรรมในการดูแลสุ ขภาพที่ไม่ดีหรื อไม่เหมาะสม
(Pender, 1996: 98) และนอกจากการที่ผูส้ ูงอายุดูแลสุขภาพของตนเองแล้วยังสามารถรับการดูแลจากบุคคลอื่นได้
ด้วย หรื อที่เรี ยกว่าการสนับสนุนทางสังคม เป็ นการกระทบที่ส่งผลในทางบวกมากกว่าทางลบ ซึ่งมีผลให้สุขภาพ
และความเป็ นอยูข่ องบุคคลดีข้ ึน (Cohen and Syme, 1985: 3-4) ดังนั้นสถาบันครอบครัวจึงเป็ นสถาบันหลักใน
การทําหน้าที่สนองความต้องการทั้งทางด้านร่ างกาย อารมณ์และสังคมแก่ผสู ้ ูงอายุ (เล็ก สมบัติ: 2549, 12-1)
นักศึกษาระดับปริ ญญาโท คณะพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

1.3.2 ปัญหาและความต้ องการด้ านสุ ขภาพของผู้สูงอายุ [2]
ผูส้ ู งอายุมีปัญหาด้านสุ ข ภาพเนื่ องจากเป็ นความชรา เซลล์ เนื้ อเยื่อ อวัยวะต่างๆ เสื่ อมลงตาม
ธรรมชาติ ทําให้เกิดการเสื่ อมของอวัยวะต่างๆ พบว่าประชากรผูส้ ู งอายุในประเทศไทยมีความต้องการช่วยเหลือ
2188

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

จากญาติพี่นอ้ งหรื อคนดูแล คิดเป็ นร้อยละ 22.00 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี (สํานักงานสํารวจสุขภาพประชาชน,
2551-2552) โรคที่มกั พบในผูส้ ู งอายุได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิ ตสู ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง
โรคมะเร็ ง อัมพฤกษ์/อัมพาต เป็ นต้น ผลจากการสํารวจสุ ขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่ างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.
2551 – พ.ศ. 2552 โดยสํานักงานสํารวจสุ ขภาพประชาชนไทยที่ประเมิณภาวะสุขภาพของผูส้ ูงอายุ จํานวน 9,195
คน พบว่าผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่ประเมิณว่าสุขภาพตนเองโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ร้อยละ 48.40 และประเมิณว่า
ดีถึงดีมาก ร้อยละ 38.10 และผูส้ ูงอายุที่ประเมิณว่าสุขภาพไม่ดีและไม่ดีเลย ร้อยละ 12.50 และ 1.00 ตามลําดับ
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุขภาพตําบลเหมืองแบ่ง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ภาควิชาเวชศาสตร์ ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Corresponding author : Jinnicha Pongdee. E-mail : who-am-i-i@hotmail.com

2. วิธีการดําเนินงานวิจัย

2.1 การออกแบบ
การออกแบบระบบมีการติดตั้งอุปกรณ์ 2 ประเภท คือ การตรวจจับภาพเคลื่อนไหวด้วยกล้อง และการ
ตรวจจับความเคลื่อนไหวด้วยรังสี อินฟราเรด
การตรวจจับภาพเคลื่อนไหวด้วยกล้อง ใช้อุปกรณ์ท้ งั หมด 3 ตัว ติดตั้งบริ เวณมุมห้องด้านบนหันลง 45
องศา เข้าหากันตรงจุดกึ่งกลาง เพื่อทําการสร้างรู ปแบบ 3 มิติ ระบบจะมีการพัฒนาด้วยภาษา Python ให้สามารถ
ตรวจจับผูส้ ู งอายุในห้องนอน ไม่ว่าจะเป็ นลักษณะท่าทาง การเคลื่อนที่ ไปยังจุดต่าง ๆ ภายในห้อง การขยับตัว
และการพลิกตัวระหว่างนอนหลับ
การตรวจจับความเคลื่อนไหวด้วยรังสี อินฟราเรด ติดตั้งบริ เวณหน้าห้องนํ้าด้านบน เพื่อสะดวกต่อการ
ใช้งาน รวมถึงการตั้งค่าระยะห่ างของการตรวจจับที่แม่นยํา ระบบจะมีการพัฒนาด้วยภาษาซี ให้สามารถตรวจจับ
ผูส้ ูงอายุเมื่อเข้า-ออกห้องนํ้า เพื่อทําการนับจํานวนครั้ง ความถี่ และคํานวณระยะเวลา
อุปกรณ์ท้ งั หมดจะมีการเชื่ อมต่อผ่าน NB-IoT จาก AIS และ MQTT Service ตามลําดับ เพื่อทําการส่ ง
ข้อมูลไปจัดเก็บใน MySQL บน Cloud Service แล้วจึงทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกมาเป็ นเชิงสถิติ เพื่อรายงานผล
เช่น จํานวนครั้งที่ข้ ึน-ลงเตียงนอน ระยะเวลาการนอนหลับ การขยับตัวระหว่างนอนหลับ จํานวนครั้งที่พลิกตัว
ระหว่างนอนหลับ ระยะเวลาจริ งที่หลับสนิทหลังจากผ่านการคํานวณแล้ว จํานวนครั้งที่เข้า-ออกห้องนํ้า ระยะเวลา
การเข้าห้องนํ้า เป็ นต้น
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2.2 การพัฒนาระบบ
2.2.1 Hardware
ระบบมีการใช้งานอุปกรณ์ Hardware ดังต่อไปนี้
1) PIR Motion Sensor คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจจับการเคลื่อนไหวของบุคคลผ่าน
รังสี อินฟราเรด เพื่อนําไปควบคุมอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น หลอดไฟ เป็ นต้น
2) Basler Scout Camera Sensor คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจจับภาพเคลื่ อนไหวด้วย
กล้อง เพื่อนําภาพที่ได้มาทําตรวจสอบตามการตั้งค่าต่าง ๆ และนําข้อมูลที่ผา่ นการตรวจสอบมาทําการวิเคราะห์
3) Arduino Uno คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมและรับค่าต่าง ๆ ที่ได้จาก Philips Hue
Motion Sensor และเป็ นตัวกลางในการเชื่ อมต่อกับ NB-IoT AIS เพื่อทําการรั บคําสั่งจากผูใ้ ช้ผ่านอินเตอร์ เน็ต
ส่งผ่านไปยังอุปกรณ์
4) NB-IoT AIS คื อ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ใ นการเชื่ อ มต่อ การทํา งานของตัว ให้ส ามารถผ่าน
อินเตอร์เน็ตได้ และยังมีหน้าที่สาํ คัญในการรับ-ส่งค่าจาก Server ผ่าน MQTT Service

รู ปที่ 1) PIR Motion Sensor

รู ปที่ 2) Basler Camera Sensor
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รู ปที่ 4) NB-IoT AIS

2.2.2 Communication
ระบบมีการใช้งาน Communication ดังต่อไปนี้
1) MQTT Service ทําหน้าที่ เป็ น Protocol ที่ ใช้สําหรั บการรั บค่าต่าง ๆ ที่ ได้จาก PIR
Motion Sensor และ Basler Scout Camera Sensor เพื่อส่ งไปจัดเก็บยัง MySQL ที่ มีการทํางานในรู ปแบบ Cloud
Service
2) NB-IoT AIS ทํา หน้า ที่ เ ป็ นตัว กลางสํา คัญ ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่า งอุ ป กรณ์
ตรวจจับทั้งหมดกับ MQTT Service เพื่อให้สามารถทําการแลกเปลี่ยนการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างกันได้
2.2.3 Software
ระบบมีการใช้งาน Software ดังต่อไปนี้
1) Arduino IDE เป็ นซอฟต์แวร์ ที่ใช้สาํ หรับการเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานของ
Arduino Uno ที่ใช้ในการรับค่าจากอุปกรณ์ เพื่อทําการส่ งค่าต่าง ๆ ขึ้นไปบน Cloud Service และเขียนโปรแกรม
เพื่อควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ให้มีการทํางาน และการคัดกรองค่าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2) VScode เป็ นซอฟต์แวร์ ที่ใช้สาํ หรับการเขียนโปรแกรมในการสร้างหน้าต่างการใช้
งานของแอพพลิเคชัน่ ให้มีความสะดวกต่อการใช้งาน สี สนั สวยงาม การจัดการฟ้อนท์ รายละเอียดต่าง ๆ ภายใน
แอพพลิคชัน่
3) Node JS เป็ นซอฟต์แวร์ที่ใช้สาํ หรับตั้งค่า Server ที่ใช้ในการรับ-ส่งข้อมูล รวมไปถึง
การจัดเก็บค่าที่ได้จากอุปกรณ์ เพื่อนําไปวิเคราะห์และรายงานผลผ่านแอพพลิเคชัน่
4) Ionic-framework 3 เป็ นซอฟต์แวร์ ที่จดั อยูใ่ นประเภท Framework ที่ใช้ในการเขียน
พัฒนาตัวแอพพลิเคชัน่ ที่มีรูปแบบ Cross-Platform เพื่อความหลากหลายและสะดวกต่อการใช้งานของผูใ้ ช้ทวั่ ไป

รู ปที่ 1) ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม

รู ปที่ 2) ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม
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รู ปที่ 4) ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม

2.2.4 Data Analytics
ทางที ม ผูว้ ิจัย ได้เลื อ กใช้ MySQL เป็ นระบบจัด การฐานข้อ มู ล หลัก ซึ่ ง จะมี ก ารทํา งานใน
รู ปแบบ Cloud Service ที่มีความสะดวกต่อการใช้งาน รวมถึงสามารถป้ องกันความปลอดภัยของข้อมูล และลด
ความเสี่ ยงในการสูญหายของข้อมูลได้เป็ นอย่างดี

รู ปที่ 1) ตัวอย่างกราฟรายงานผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล

รู ปที่ 2) ตัวอย่างกราฟรายงานผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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รู ปที่ 4) ตัวอย่างกราฟรายงานผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล

3. ผลการทดลองและอภิปราย

ผลการทดลองที่ได้ออกมานั้นเป็ นที่น่าพอใจ เนื่ องจากทางด้านอุปกรณ์ระบบสามารถทําการตรวจจับ
และวิเคราะห์กิจวัตรประจําวันสําหรับผูส้ ู งอายุได้อย่างถูกต้องและมีความแม่นยํา ระบบสามารถนําใช้งานได้จริ ง
หากมีความเสี่ ยงจนถึงระดับที่กาํ หนดไว้ระบบสามารถทําการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชัน่ ได้ทนั ที เพื่อทําให้ผทู ้ ี่มี
หน้าที่ดูแลหรื อสมาชิกภายในครอบครัวรับทราบและเข้ามาตรวจดูผสู ้ ูงอายุได้อย่างรวดเร็ ว
ทางด้านแอพพลิเคชัน่ มีฟังก์ชน่ั การใช้งานที่ง่าย มีการเลือกใช้ตวั อักษรที่ใหญ่จากการสอบถามความ
คิดเห็นคนทัว่ ไป การออกแบบได้เลือกใช้สีสันที่อยูใ่ นโทนสี ที่สบายตา หน้าต่างการใช้งานที่เป็ นมิตรต่อผูใ้ ช้งาน
หลากหลายช่วงอายุ การแสดงผลแบบเรี ยลไทม์ในรู ปแบบกราฟที่ มีรายละเอี ยดครบถ้วน ซึ่ งสามารถกําหนด
ระยะเวลาการรายงานผลได้หลายช่วงเวลา รายชัว่ โมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน-หลายเดือน รายปี และตลอด
การใช้งานระบบ
ทางด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีความเสถียร รวดเร็ ว ถูกต้อง และแม่นยํา สามารถนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
อาการป่ วยจากโรคที่ผสู ้ ูงอายุจาํ นวนมากมักจะเป็ น เช่น โรคหัวใจ ความดัน เบาหวาน ได้อย่างดี เนื่องจากผูส้ ูงอายุ
ที่มีอาการป่ วยดังกล่าว หากมีระยะเวลาการนอนหลับที่ไม่เพียงพอ อาจทําให้อตั ราการสู บฉี ดเลือดไปยังหัวใจลด
น้อ ยลง ระดับ ความดัน โลหิ ต ในกระแสเลื อ ดเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ระดับ นํ้า ตาลในเลื อ ดเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ซึ่ ง เป็ นข้อ มู ล ที่ มี
ประโยชน์เมื่อผูส้ ู งไปตรวจสุ ขภาพเป็ นประจําตามที่ แพทย์กาํ หนด หลังจากแพทย์ทาํ การอ่านข้อมูลที่ ผ่านการ
วิเคราะห์จะทําให้ประเมิณสุขภาพได้ง่ายขึ้น และสามารถคํานวณการจ่ายปริ มาณยาได้ถูกต้องตามความเป็ นจริ ง
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4. สรุ ปผลการวิจัย

ทางทีมผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การออกแบบระบบการทํางาน เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีความจําเป็ นเท่านั้น อุปกรณ์มีราคา
ที่ ไม่สูงมากนัก ทําให้สามารถจับต้องและใช้งานได้จริ ง มีการนําเทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตออฟติงส์ (Internet of
Things) มาประยุกต์ให้คนทัว่ ไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นในชี วิตประจําวัน โดยระบบสามารถพัฒนาให้นาํ ไป
ติดตั้งได้กบั หลากหลายสถานที่ ทําให้หากมีการพัฒนาและได้รับการสนับสนุนอย่างจริ งจังจนเกิดความแพร่ หลาย
จะเกิ ด ประโยชน์ ท้ ัง ทางด้า นสุ ข ภาพของผูส้ ู ง อายุใ นแต่ ล ะครอบครั ว การจัด การเวลาของสมาชิ ก ในแต่ ล ะ
ครอบครัวสําหรับการดูแลผูส้ ู งอายุ ลดความเสี่ ยงในการเกิดโรคภัยในระยะยาว ลดความเสี่ ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุ
รวมถึงประโยชน์ทางการแพทย์ตามที่ได้กล่าวไว้ในผลการทดลอง

5. ข้ อเสนอแนะ

ทางผูเ้ ขี ยนได้เล็งเห็ นถึ งความสําคัญในการต่อยอด โดยการเปลี่ ยนแปลงหรื อเพิ่มเติ มอุปกรณ์ ให้มี
ความสามารถในการตรวจจับมากยิง่ ขึ้น โดยระบบจะสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลที่มีรายละเอียดครบถ้วนและมีความ
ครอบคลุมมากกว่าเดิ มอย่างชัดเจน เช่น การตรวจจับผูส้ ู งอายุเพื่อนําข้อมูลไปวิเคราะห์อาการป่ วย การตรวจจับ
ผูป้ ่ วยเพื่อนําข้อมูลไปวิเคราะห์สภาวะอารมณ์ การตรวจจับผูป้ ่ วยเพื่อตรวจเช็คการรับประทานอาหารและยา เป็ น
ต้น ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์อย่างมากสําหรับบุคคลทัว่ ไปทุก ๆ ครอบครัว รวมไปถึงทางการแพทย์ได้เป็ นอย่างดี
เพราะหากสามารถวิเคราะห์ออกมาได้มีความสัมพันธ์กบั 3 โรคหลัก คือ โรคหัวใจ ความดัน เบาหวาน จากที่กล่าว
มาข้า งต้น จะช่ ว ยลดความเสี่ ย งหรื อ สาเหตุ ข องอาการเจ็ บ ป่ วย การเกิ ด อุ บัติ เ หตุ ของผู ้สู ง อายุ ไ ด้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ
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โรคซึมเศร้าเป็ นโรคที่ทุกคนควรให้ความสําคัญเป็ นอย่างมาก เพราะโรคนี้เป็ นจุดเริ่ มต้นของสาเหตุที่ทาํ
ให้คนอยากจบชีวติ ตัวเองด้วยวิธีลดั ทั้งความคิด จิตใจที่ไม่เข้มแข็ง คนเหล่านี้จึงต้องการกําลังใจ การเยียวยา และ
ความรู ้ สึกที่ ตวั เองยังมี ค่า โรคซึ มเศร้ าเป็ นโรคที่ เกิ ดจากสาร “เซโรโทนิ น” ไม่สมดุ ล ทําให้ความคิด อารมณ์
ความรู ้สึก ผิดปกติไปจากเดิ ม และในปั จจุบนั นี้ สังคมบางครอบครัวมีผูป้ ่ วยที่ เป็ นโรคนี้ ก็ไม่สามารถเข้าใจได้
จริ ง ๆว่าผูป้ ่ วยมีความคิด และความรู ้สึกอย่างไร บางครอบครัวมองโรคนี้ไร้สาระ คิดว่าเดี๋ยวมันก็หายเอง จึงละเลย
พฤติกรรมของผูป้ ่ วยไป สิ่ งเหล่านี้ เป็ นหนึ่ งในปั จจัยที่ ทาํ ให้ผูป้ ่ วยเป็ นโรคนี้ เพิ่มมากขึ้น และการไม่ได้รับการ
รักษาอย่างถูกวิธี ไม่กล้าปรึ กษาจิตแพทย์เพื่อรับการรักษาเพราะกลัวคนอื่นจะมองว่าบ้าหรื อจิตไม่ปกติ คณะผูว้ จิ ยั
คิด และพัฒนาแอปพลิเคชัน และสมาร์ทวอทช์หนึ่งในนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี ทําให้ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็ น
“Emotion Look” แอปพลิเคชันตรวจสุ ขภาพจิ ตสําหรับผูท้ ี่ มีความเสี่ ยงในภาวะโรคซึ มเศร้า แอปพลิเคชันนี้ จะ
ทํางานร่ วมกับสมาร์ทวอทช์ ช่วยสังเกตพฤติกรรมของบุคคลที่เข้าข่ายโรคซึมเศร้าหรื อมีความเสี่ ยงต่อการเป็ นโรค
ซึมเศร้า แอปพลิเคชันสามารถวิเคราะห์ได้ถึงอารมณ์เบื้องต้น อัตราการเต้นของหัวใจ โดยมีช่องทางให้คาํ แนะนํา
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ในการช่วยเหลือจากจิตแพทย์โดยตรง จากการวิจยั นี้จะช่วยทําให้ กลุ่มผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชันที่จะเกิด ความเครี ยด
วิตก กังวล อารมณ์ต่าง ๆ ที่ทาํ ให้เกิดอาการซึ มเศร้าเรื้ อรัง จนทําให้กลายเป็ นโรคซึ มเศร้า มีการดูแลที่ดีข้ ึน การ
รับมือที่ดี และสุขภาพจิตที่ดีจากการได้รับคําปรึ กษาของจิตแพทย์ผา่ นแอปพลิเคชัน
คําสําคัญ: อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ ง, โรคซึมเศร้า, สมาร์ทแอปพลิเคชัน

ABSTRACT

Depression is a disease that everyone should focus on very seriously because disease is the beginning
of the cause, making people want to end their shortcut thinking mind is not strong these people need
encouragement, remedies and self worthy feelings. Depression is a disease caused by the substance ‘Serotonin’
it is not balanced, the thought of emotion is not normal. At present some families have patients and do not
understand this disease, how the patient thinks and feels, some families look at this as sickness and so ignore the
patients behaviour, these are some of the factors that can increase the incidence of the disease if not treated
properly. Patients dare not consult a psychiatrist for treatment because they fear others will look for crazy or
mental disorders. Researchers think and develop applications, ‘ smart watch’ is one of the technological
innovations, the result is ‘emotion look’ mental health applications for those who are at risk of depression, this
application works with ‘smart watch’ and observes the behaviour of individuals with depressive disorders or the
risk of depression. The application can analyse basic mood and heart rate there is a direct channel of advice from
a psychiatrist. The results revealed that applications can help people with stress, anxiety, emotions, and other
causes of chronic depression, causes of depression are better understood to allow coping and good mental health
through counselling by a psychiatrist through the application.
KEYWORDS: Internet of Things (IOT), Depression, Smart Application

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหา

เนื่ องจากข่าวเกี่ ยวกับการฆ่าตัวตายในปั จจุบนั มีให้เห็ นกันบ่อยครั้ง การเลือกจบชี วิตตนเองกลายเป็ น
เรื่ องธรรมดา และใกล้ตวั ขึ้นทุกวัน คณะผูว้ ิจยั ไม่สามารถรู ้ได้เลยว่าใครบ้างที่กาํ ลังประสบกับปั ญหาเหล่านี้ นัน่ ก็
คือ ปั ญหาของโรคซึ มเศร้า โรคซึ มเศร้าเป็ นภัยเงี ยบด้านสุ ขภาพที่ เมื่อก่อนไม่ค่อยมีใครกล้าเปิ ดเผยมากนักใน
ประเทศไทย แม้ในปั จจุบนั จะมีการออกมาเผยแพร่ ขอ้ มูลของอาการ หรื อเตือนภัยผ่านสื่ อโซเชียลมีเดียต่าง ๆเพื่อ
หาทางเตือนและป้ องกัน แต่ก็ยงั เห็ นข่าวของผูเ้ สี ยชี วิตจากโรคชนิ ดนี้ ข้อมูลจากโรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์
พบว่าในปี 2561 ผูค้ นป่ วยเป็ นโรคซึมเศร้า ประมาณ 1.43 ล้านคนในประเทศ มีท้ งั ผูป้ ่ วยได้รับการรักษา และผูป้ ่ วย
ที่ ยงั ไม่ได้รับการตรวจ ทั้งยังมี ผูป้ ่ วยที่ ไม่กล้าเข้ามาปรึ กษาแพทย์ รวมถึ งกลุ่มเสี่ ยงอีกมากมาย ทําให้เกิ ดการ
วิเคราะห์หาหนทางในการแก้ไขปั ญหาเบื้องต้น โดยแอปพลิเคชันนี้จะสามารถช่วยให้กลุ่มเสี่ ยงมีแนวโน้มในการ
อยากเข้ารับการรักษามากขึ้น เพราะแอปนี้เปรี ยบเสมือนแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถทําให้คนกลุ่มเสี่ ยงรับรู ้ถึง
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สาเหตุของอาการต่าง ๆได้อย่างชัดเจน การดูแลและการรักษาอาการเบื้องต้นจากจิตแพทย์ และยังช่วยให้คนกลุ่ม
เสี่ ยงเหล่านั้น สามารถรู ้ระดับอาการของตนเองได้วา่ ควรเข้ารับการรักษาจากทางการแพทย์หรื อไม่ ทําให้ช่วยลด
ปั ญหาเรื่ องการเข้าถึงยากในการรักษา และทําให้การเข้าถึงข้อมูลของภัยเงียบนี้กลายเป็ นเรื่ องง่ายยิง่ ขึ้น (กระทรวง
สุขภาพจิต; 2552)

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อตรวจสอบความเสี่ ยง และสังเกตพฤติกรรมทางอารมณ์ของผูใ้ ช้งาน
(2) เพื่อเก็บข้อมูลของอัตราการเต้นหัวใจ อารมณ์ และความรู ้สึก มาวิเคราะห์ความเสี่ ยงของโรคซึมเศร้า
เพื่อให้ง่ายต่อการทํางานของจิตแพทย์ในอนาคต
(3) เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งาน ป้ องกันสุขภาพจิตจากโรคซึมเศร้า

3. ขอบเขตการทํางาน

(1) เก็บรวบรวมข้อมูลจากอัตราการเต้นหัวใจ แบบทดสอบ และเกมตอบคําถามของผูใ้ ช้
(2) นําข้อมูลของผูใ้ ช้มาวิเคราะห์สุขภาพจิต
(3) ส่งข้อมูลที่วเิ คราะห์ของสุขภาพจิตให้กบั จิตแพทย์
(4) ติดต่อพูดคุยปรึ กษากับผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต

4. เทคโนโลยีและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

4.1 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ องกับโรคซึมเศร้ า
ทัชชา สุ ริโย (สุ ริโย, 2559) โปรแกรมการเสริ มสร้างความฉลาดทางสังคมในวัยรุ่ นกลุ่มเสี่ ยงต่อภาวะ
ซึ มเศร้า ใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาความฉลาดทางสังคมในกลุ่มวัยรุ่ นที่มีความเสี่ ยงต่อภาวะซึ มเศร้า เครื่ องมือ
ที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ (1) แบบวัดภาวะซึมเศร้า CES-D ฉบับภาษาไทยเป็ นเครื่ องมือวัดอาการซึมเศร้าประเภท self
– report (2) แบบวัดความฉลาดทางสังคมตามแนวคิดของดาเนล โกลแมน (Daniel Goleman) (3) โปรแกรมการ
ให้คาํ ปรึ กษาแบบกลุ่มที่มีต่อการเสริ มสร้างความฉลาดทางสังคมในวัยรุ่ นกลุ่มเสี่ ยงต่อภาวะซึ มเศร้า ผลสรุ ปที่ได้
จากการวิจยั คือแบบประเมินภาวะซึ มเศร้า CES-D และโปรแกรมการเสริ มสร้างความฉลาดทางสังคม ก่อนและ
หลังการทดลอง พบว่าการให้คาํ ปรึ กษาแบบกลุ่มสามารถลดภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่ นได้
เกสร มุย้ จี น (มุย้ จี น, 2560) บทความวิจัยโปรแกรมสุ ขภาพจิ ตศึ กษาต่ อภาวะซึ มเศร้ าของนัก ศึ ก ษา
พยาบาล มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ การศึ ก ษานี้ เป็ นการวิ จัย กึ่ งทดลองแบบ one group pretest-posttest มี
วัต ถุ ป ระสงค์เพื่อ ศึ กษาผลของโปรแกรมการให้สุ ขภาพจิ ตศึ ก ษาต่ อภาวะซึ มเศร้ าของนัก ศึ ก ษาพยาบาล วิธี
การศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ทาํ การศึกษาคัดเลือกเฉพาะเจาะจง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย (1) เครื่ องมือ
ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลทัว่ ไป และแบบคัดกรองภาวะซึ มเศร้าในวัยรุ่ น (CES-D) ฉบับภาษาไทย (2)
โปรแกรมการให้สุขภาพจิตศึกษา ผูว้ ิจยั พัฒนาโปรแกรมที่มีระยะเวลาดําเนินกิจกรรมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ครั้งละ 60-90
นาที วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป และค่าเฉลี่ยภาวะซึ มเศร้า ดังนั้นการวิจยั นี้ ให้ขอ้ เสนอว่า โปรแกรมการให้สุขภาพจิต
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ศึ กษาเป็ นโปรแกรมหนึ่ งที่ สามารถช่ วยลดภาวะซึ มเศร้ าของนักศึ กษาได้ จึ งอาจจะเป็ นทางเลื อกหนึ่ งในการ
นํามาใช้สาํ หรับดูแลนักศึกษา
Vuorela และคณะ (Vuorela, Seppa, & Vanhala, 2010) ได้ทาํ การพัฒนาเครื่ องวัดข้อมูลผูป้ ่ วยโรคหัวใจ
แบบพกพา สามารถแบ่งออกได้เป็ นสองส่ วน คืออุปกรณ์เครื่ องวัดสัญญาณกับเครื่ องควบคุมและสื่ อสาร ข้อมูลที่
วัดประกอบด้วยคลื่ นไฟฟ้ าหัวใจ ความเปลี่ ยนแปลงเกี่ ยวกับปริ มาตรของทรวงอกเพื่อชี้ ให้เห็ นอารมณ์ หรื อ
ความรู ้สึก และกิจกรรม (ยืน เดิน นัง่ นอน) ของผูป้ ่ วย แสดงดังภาพที่ ก.
Anliker และคณะ (Anliker, Ward, & Lukowicz, 2004) ได้ทาํ การพัฒนาเครื่ องวัดข้อมูลของผูป้ ่ วยด้วย
โรคหั ว ใจ (cardice/respiratory) ข้อ มู ล ที่ ว ดั ประกอบไปด้ว ย คลื่ น ไฟฟ้ า ข้อ งหั ว ใจ ความดัน โลหิ ต ปริ ม าณ
ออกซิ เจนในเลือด เซนเซอร์ ต่าง ๆ ที่ถูกใช้ประกอบรวมเข้ากับอุปกรณ์คล้ายกับนาฬิกาข้อมือที่มีหน้าปั ทม์ขนาด
ใหญ่ แสดงดังภาพที่ ข. สําหรับแสดงข้อมูลที่วดั ได้ สามารถวิเคราะห์ ตรวจจับความผิดปกติของหัวใจ แจ้งเตือน
เมื่อเกิดกรณี ฉุกเฉิ นและเชื่อมโยงส่งผ่านข้อมูลที่วดั ได้ไปยังโรงพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง

รู ปที่ ก. เครื่ องวัดข้อมูลผูป้ ่ วยโรคหัวใจพกพา

4.2 เทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้ องกับโรคซึมเศร้ า

รู ปที่ ข. AMON prototype

Smile Hub (ทับทิ มเจื อ, 2560) แอปพลิ เคชันเพื่อสุ ขภาพจิ ต นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรื อง ไตร
เรื องวรวัฒน์ อธิ บดี กรมสุ ขภาพจิ ตกล่าวว่า ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่ อสารเข้ามามี บทบาทใน
ชี วิต ประจํา วัน มากขึ้ น ประชาชนสามารถเข้า ถึ งข้อ มู ล ข่า วสารต่า ง ๆ อย่า งรวดเร็ ว ขณะเดี ย วกัน เมื่ อ สังคม
เปลี่ยนแปลงไป การแข่งขัน ความเร่ งรี บ และความกดดันต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดปั ญหาทางสุขภาพจิตตามมา แนวทาง
หนึ่ งที่จะช่วยรับมือ และป้ องกันปั ญหาสุ ขภาพจิตที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตคือการประเมินสุ ขภาพจิตของตนเอง
และรอบข้างในเบื้องต้นผ่านแอปพลิเคชัน Smile Hub โดยมีการประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นด้วยตนเองซึ่งระบบจะ
ประเมินผลให้โดยอัตโนมัติ ตลอดจนได้รับแนวทางการพัฒนาสุขภาพจิตจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
ทั้งนี้ บทความงานวิจยั ข้างต้นได้ คณะผูว้ ิจยั นําแบบสอบถาม CES – D ฉบับภาษาไทย 9 ข้อมาประยุกต์
การใช้งานถาม – ตอบคําถามเป็ นเกมแบบทดสอบสุขภาพจิต และการวัดอัตราการเต้นหัวใจผ่านสมาร์ทวอทช์ ให้
สอดคล้องกับแอปพลิเคชัน ที่คณะผูว้ จิ ยั ได้จดั ทําขึ้น “Emotion Look” เป็ นแอปพลิเคชันตรวจสอบสุขภาพจิตของ
กลุ่ ม เสี่ ย งภาวะโรคซึ ม เศร้ าที่ มีก ารแสดงอัตราการเต้น ของหัวใจ อารมณ์ และความรู ้ สึก ที่ ผูใ้ ช้งานสามารถ
ตรวจสอบได้ทนั ที คณะผูว้ ิจยั จึงคิดว่าทฤษฎีน้ ี มีโอกาสเป็ นไปได้ และการที่ผูใ้ ช้แอปพลิเคชันให้ความร่ วมมือใน
การทําอิโมจิแสดงอารมณ์ เพื่อที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มในการวิเคราะห์ให้กบั จิตแพทย์หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญในด้าน
สุขภาพทางอารมณ์ต่อไป
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5.1 การออกแบบ
ระบบมีตวั กลางสําคัญคือ สมาร์ทวอทช์ (smartwatch) ช่วยในการตรวจวัดอัตราการเต้นหัวใจ (Heart
- Rate) เพื่อนํามาใช้ควบคู่การวิเคราะห์อารมณ์ผ่านสมาร์ทโฟน แสดงออกมาเป็ นกราฟ แผนภูมิ และสถิติเพื่อเป็ น
ข้อมูลให้ผใู ้ ช้สามารถรับรู ้พฤติกรรมของตนเอง และสามารถส่งต่อข้อมูลไปยังที่ต่างๆ ได้ โดยลักษณะการทํางาน
ของระบบจะมีอยู่
(1) Smart Device คืออุปกรณ์ส่งข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ ของผูใ้ ช้งานเพื่อที่จะนําไปวิเคราะห์สุขภาพ
ในงานวิจยั นี้ อุปกรณ์ที่คณะผูว้ จิ ยั นํามาใช้คือ สมาร์ทวอทช์ (Smart watch) ใช้ตรวจวัดอัตราการเต้นหัวใจ และทํา
การเชื่อมต่อกับโมไบล์ แอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยีบลูทูท ส่งข้อมูลอัตราการเต้นหัวใจไปเก็บในฐานข้อมูล ของ
Cloud API และส่ง Emotion – Feelings แสดงอารมณ์ไปเก็บในฐานข้อมูล (Database)
(2) ฐานข้อมูล ของ Cloud API เป็ นตัวกลางเชื่อมการส่ ง และการเรี ยกใช้ขอ้ มูลจาก Google Fit API,
Fitbit API ที่ เป็ น Big Data มี ขอ้ มูลสุ ขภาพ และการออกกําลังกายส่ งให้โมไบล์ แอปพลิ เคชันสามารถเรี ยกใช้
ข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจ (Heart - Rate) มาใช้งาน
(3) Raspberry PI เปรี ย บเสมื อ นคอมพิ ว เตอร์ ข นาดเล็ก ที่ ส ามารถลง OS และใช้ง านได้เ หมื อ น
คอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติเด่ น คื อ ติ ดต่อ และความคุ มอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ ได้ และใช้พลังงานน้อย ดังนั้น
คณะผูว้ ิจัยจึ งได้นาํ มาเป็ นเซิ ร์ฟเวอร์ หลัก เพื่อเชื่ อมต่อข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ และแอปพลิ เคชันเข้ากับระบบ
ฐานข้อมูล Database
(4) Database เป็ นที่ จดั เก็บข้อมูล ที่ ได้มาจากโมไบล์ แอปพลิเคชัน ที่ มีขอ้ มูล Emotion – Feelings
แสดงอารมณ์ อัตราการเต้นของหัวใจ (Heart - Rate) และผลทดสอบสุ ขภาพจิตจากแบบทดสอบ เพื่อจะนําข้อมูล
ดังกล่าวไปวิเคราะห์ และสามารถแสดงกราฟแผนภูมิ แสดงอัตราการเต้นหัวใจ และสุ ขภาพจิ ต ส่ งกลับไป
แสดงผลในโมไบล์ แอปพลิเคชัน และการติดต่อกับจิตแพทย์
(5) จิตแพทย์ เป็ นผูท้ ี่จะให้คาํ ปรึ กษากับผูใ้ ช้งานโมไบล์ แอปพลิเคชัน แสดงดังรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 ภาพรวมระบบ
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5.2 การพัฒนาระบบ
5.2.1 Communication
(1) Cloud (Wongsuphasawat, 2017) เป็ นฐานข้อมูลการเรี ยกใช้งาน API ผ่านแอปพลิเคชัน
และสมาร์ ทวอทช์ Cloud ที่คณะผูว้ ิจยั ได้ใช้คือ Cloud Fitbit คณะผูว้ ิจยั ทําการสมัครบัญชีฐานข้อมูล และเรี ยกใช้
คียข์ องบัญชีผา่ น Cloud เพื่อทําการเรี ยกใช้งาน API แสดงอัตราการเต้นของหัวใจ (BPM) ในแอปพลิเคชัน
(2) Google, Fitbit API (NUUNEOI, 2014) ระบบ Ecosystem แบบเปิ ดเพื่ อ ให้ นั ก พัฒ นา
สามารถอัปโหลดข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ และการออกกําลังกายใน Google fit มาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับด้านการแพทย์
แสดงดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 ระบบ Google Fit, Fitbit
5.2.2 Hardware Devices
ระบบได้ใช้ Hardware หลัก ๆ อยูท่ ้ งั หมด 2 อย่างดังต่อไปนี้
(1) Fitbit Alta HR 1 สมาร์ทวอทช์ที่ทางคณะผูว้ จิ ยั ได้ใช้ เป็ นอุปกรณ์ในการทํางานวิจยั เพราะ
มีระบบ การตรวจวัดชีพจร ตลอด 24 ชัว่ โมง และด้วยเทคโนโลยี Pulse Heart Rate เพื่อเข้าใจคุณภาพการเต้นของ
ชีพจรที่ดียง่ิ ขึ้น และยังมีฟังก์ชนั อื่นที่เป็ นประโยชน์ เช่น การวัดผลการนอน (Sleep Stages) วัดผลการเผาผลาญ
แคลอรี (Calories) เป็ นต้น
(2) Raspberry PI 2 เป็ นบอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่สามารถเชื่อมต่อกับจอมอนิเตอร์
คียบ์ อร์ด และเมาส์ได้ สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทําโครงงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรม
หรื อเป็ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ต้งั โต๊ะขนาดเล็ก ไม่วา่ จะเป็ นการทํางาน Spreadsheet Word Processing ท่อง
อินเทอร์เน็ต ส่งอีเมล หรื อเล่นเกมส์ อีกทั้งยังสามารถเล่นไฟล์วดี ีโอความละเอียดสูง (High-Definition) ได้
5.2.3 Software
Ionic language หรื อ Ionic Framework (K., 2018) คื อ เครื่ อ งมื อ ในการสร้ า ง HTML, Php,
TypeScript และ CSS เพื่อใช้ในการสร้างโมไบล์ แอปพลิเคชัน ซึ่งสามารถใช้งานได้ค่อนข้างง่าย Ionic Framework
เป็ นเครื่ องมือสร้างโมไบล์แอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบตั ิการ IOS, Android และ Windows จะ

1

ถ้าหากท่านผูอ้ ่านอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมของ Fitbit Alta HR สามารถเข้าไปดูได้ตามลิงก์ https://tsmactive.com/ReviewAltaHR
2
ถ้าหากท่านผูอ้ ่านอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมของ Raspberry PI สามารถเข้าไปดูได้ตามลิงก์
https://www.blognone.com/node/79187
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ใช้งานร่ วมกับ Framework ตัวอื่น ๆ ได้ คือ Angular และApache Cordova เพื่อให้แอปพลิเคชันที่เขียนมาใช้ได้กบั
ทุกระบบปฏิบตั ิการ และทําให้ผพู ้ ฒั นาเลือกใช้ภาษา HTML, Php, TypeScript และ CSS ในการเขียนแอปพลิเคชัน
5.2.4 Data Analytics
คณะผูว้ ิจยั ใช้ Raspberry Pi เป็ นเซิ ร์ฟเวอร์ หลัก ในการส่ งและรับข้อมูลEmotion - Feelings เกม
แบบทดสอบสุ ขภาพจิ ต และอัตราการเต้นหัวใจของแอปพลิ เคชัน ซึ่ งจะทํางานร่ วมกับฐานข้อมูลต่าง ๆ ของ
Cloud ได้แก่ Google Fit API, Fitbit API เพื่อนําข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ผลสรุ ปแสดงผลให้กบั ผูใ้ ช้งาน และ
จิตแพทย์

6. แสดงหน้ าจอ Software

Emotion Look เป็ นชื่อของแอปพลิเคชันเกี่ยวกับอินเทอร์ เน็ตของทุกสรรพสิ่ งเพื่อตรวจสอบสุ ขภาพจิต
กลุ่มเสี่ ยงภาวะโรคซึมเศร้า ในแอปพลิเคชันจะประกอบไปด้วย 4 หลัก ดังนี้
(1) หน้าลงทะเบียน Login Signup Facebook และGoogle+ เพื่อทําการลงทะเบียนก่อนเข้าใช้งาน หรื อ
สามารถล็อกอินได้ทนั ทีสาํ หรับผูท้ ี่ลงทะเบียนแล้ว แสดงดังรู ปที่ 3
(2) หน้า Heart - Rate เป็ นหน้าที่ บอกถึงอัตราการเต้นหัวใจ ประกอบไปด้วย ชัว่ โมง วัน เดื อน นํามา
สรุ ปเป็ นข้อมูลอัตราการเต้นหัวใจเฉลี่ย และมีการเชื่ อมต่อเทคโนโลยีบลูทูท โมไบล์แอปพลิเคชัน และสมาร์ ท
วอทช์ ดังรู ปที่ 4
(3) หน้าประวัติส่วนตัวของผูใ้ ช้งาน จะประกอบไปด้วย (1) รู ปผูใ้ ช้ (2) ชื่อ-นามสกุล (3) นํ้าหนักและ
ส่ วนสู ง (4) โรคประจําตัวในกรณี ที่ผใู ้ ช้มีโรคประจําตัว (5) การรับประทานยาเป็ นประจํา ข้อมูลดังกล่าวจะทําให้
ง่ายต่อการส่งต่อข้อมูลผูใ้ ช้งานไปให้จิตแพทย์ แสดงดังรู ปที่ 5
(4) หน้า Emotion – Feelings เป็ นหน้าที่ผใู ้ ช้งานสามารถกดเลือกใบหน้าตามอารมณ์ของผูใ้ ช้ในขณะนั้น
และเกมแบบทดสอบ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ ยงต่อการเป็ นภาวะซึมเศร้าในรู ปแบบกราฟแสดงผล เมื่อผูใ้ ช้งานได้ใช้
สมาร์ ทวอทช์ (smartwatch) ช่วยในการตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจ ค่าที่วิเคราะห์จะมีความแม่นยําที่มากขึ้น
แสดงดังรู ปที่ 6

(ก)

(ข)
(ค)
รู ปที่ 3 ขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าสู่ระบบผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชัน
(ก) – (ค) ขั้นตอนการลงทะเบียน ประกอบด้วย สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
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รู ปที่ 4 สรุ ปอัตราการเต้นหัวใจ

(ก)
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รู ปที่ 5 ข้อมูลของผูใ้ ช้

(ข)

(ค)

รู ปที่ 6 ขั้นตอนการทํางาน Emotion – Feelings แสดงอารมณ์ และเกมแบบทดสอบ
(ก) กด Emotion อารมณ์
(ข) เกมแบบทดสอบ
(ค) กราฟสรุ ปผลแสดงอารมณ์

7. สรุ ปผลงานและผลการอภิปราย

7.1 สรุปผลงาน
จากผลงานวิจยั ข้างต้น [1], [2], [3] และการรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายที่ รวมถึงกําหนดวัตถุประสงค์
และขอบเขต ทําให้คณะผูว้ ิจัยได้ทาํ การสร้ าง แอปพลิ เคชัน “Emotion Look” ทํางานควบคู่กับสมาร์ ทวอทช์
(Smart watch) เพื่อที่จะนําข้อมูลจาก อัตราการเต้นของหัวใจ อิโมจิแสดงอารมณ์ และเกมทดสอบสุขภาพจิต นํามา
วิเคราะห์ แสดงผลเป็ นกราฟ และข้อมูลดังกล่าว ส่ งต่อให้กบั ผูใ้ ช้งาน และจิ ตแพทย์ ซึ่ งผลงานวิจยั ของคณะที่
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ทํางานวิจยั นั้น ไม่ได้แม่นยํา 100 เปอร์ เซ็นต์ ดังนั้นผลงานวิจยั นี้ ยงั ต้องพัฒนา เพื่อที่ จะตอบโจทย์ของผูใ้ ช้งาน
และจิตแพทย์ เพื่อเป็ นข้อมูลเอาไว้ศึกษา และเก็บข้อมูลของโรคซึมเศร้าต่อไป
7.2 ผลการอภิปราย
จากการศึ กษางานวิจยั โรคซึ มเศร้า ทางคณะผูว้ ิจยั ได้ขอ้ สรุ ปว่าสภาวะโรคซึ มเศร้าถึงจะเกี่ ยวกับสาร
“เซโรโทนิ น”ไม่สมดุล แต่ก็มีปัจจัยพื้นฐานที่ สําคัญมาก ๆ ได้แก่ (1) สถาพแวดล้อมรอมข้าง (2) พันธุ กรรม
(3) ความเครี ยดที่เกิดการสะสม จากหลายๆเหตุการณ์ (4) สุขภาพทางร่ างกายที่ทาํ ให้จิตใจบอบซํ้า ปั จจัยเหล่านี้จะ
เป็ นที่มาของการให้เกิดอาการซึมเศร้าเรื้ อรัง จนอาจจะก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าตามมา
คณะผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การขอคําแนะนําจากคุณหมอที่โรงพยาบาลรามาธิบดี พบว่าทฤษฎีน้ ีมีโอกาสเป็ นไปได้
จากการอ่านบทความวิจยั ข้างต้น คณะผูว้ จิ ยั ได้นาํ ทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ ซึ่งได้แก่ (1) แบบทดสอบ CES-D นํามาทํา
เป็ นเกมถาม-ตอบ (2) สมาร์ทวอทช์ (3) อิโมจิ เพื่อใช้งานร่ วมกับแอปพลิเคชัน

8. ข้ อเสนอแนะ

(1) สามารถเปลี่ยนตัวฮาร์ ดแวร์ ได้ ในการทดลองตรวจสอบสุ ขภาพจิต คณะผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้ฮาร์ ดแวร์
สมาร์ ทวอทช์ของ Fitbit เข้าร่ วมทดสอบ ทั้งนี้ ผูใ้ ช้สามารถเลือกใช้สมาร์ ทวอทช์ต่าง ๆ ได้ตามที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการ เช่น
Google Fit, Xiaomi mi band เป็ นต้น
(2) สามารถเพิ่มฟังก์ชนั ในแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้การเพิ่มฟังก์ชนั ต้องตรวจสอบความเข้ากันของ
แอปพลิเคชัน และสมาร์ทวอทช์

9. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั ฉบับนี้ สําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือของอาจารย์นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์ อาจารย์ที่
ปรึ กษางานวิจยั หลัก ซึ่ งท่านได้ให้คาํ แนะนําและข้อคิดเห็นต่าง ๆ อันเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการทําวิจยั อีกทั้ง
ยังช่ วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้นระหว่างการดําเนิ นงานอีกด้วย ขอขอบพระคุณ ดร.สุ รชัย ทองแก้วอาจารย์ที่
ปรึ กษาร่ วมสําหรับข้อแนะนําและความช่วยเหลือในทุก ๆ ด้านในการทําวิจยั
สุ ดท้ายนี้ คณะผูว้ ิจยั ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ ช่วยให้ขอ้ เสนอแนะที่ดี เกี่ ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ของงานวิจยั
ฉบับนี้ดว้ ย
คณะผูว้ จิ ยั
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ปั ญหาความบกพร่ องซอฟต์แวร์ อาจเกิดจากผูพ้ ฒั นาทําผิดไปจากที่ได้รับมอบหมาย และผูพ้ ฒั นาทําผิด
เพราะละเลยหรื อลื มสิ่ งที่ ตอ้ งทํา ปั ญ หาดังกล่าวทําให้ผูว้ ิจัยพัฒนาตัวแบบการจัดหมวดหมู่เพื่ อคาดการณ์ ว่า
ซอฟต์แวร์จะมีขอ้ บกพร่ องหรื อไม่ ถือว่ามีความสําคัญในด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มีงานวิจยั ที่สร้างแบบจําลองนี้
โดยใช้วธิ ี การของต้นไม้ตดั สิ นใจที่ให้ความถูกต้องมากกว่าร้อยละ 80 และขั้นตอนวิธีที่ดีที่สุดคือป่ าที่เกิดจากการ
สุ่ ม (Random forest) ที่ให้ความแม่นยําร้อยละ 84.48 อย่างไรก็ตามยังมีเทคนิ คอื่น ๆ ที่สามารถใช้ในการสร้างตัว
แบบจํา แนกประเภท คื อ วิธี ก ารตามกฎ (Rule-based method) และวิ ธี เพื่ อ นบ้า นใกล้เคี ย งที่ สุ ด (K-Nearest
Neighbor method) วัต ถุประสงค์ของการวิจัยนี้ เพื่ อหาว่าวิธีการจําแนกประเภทของสองวิธีดังกล่าวให้ผลการ
คาดการณ์ที่ดีกว่าวิธีการของต้นไม้ตดั สิ นใจหรื อไม่ อัลกอริ ทึมของวิธีการตามกฎที่ใช้ในการทดสอบคือ Decision
table, JRip, M5Rules, OneR, Part และ ZeroR อัลกอริ ทึมของวิธีเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่ สุดที่ ใช้ในการทดสอบคือ
IBK, KStar และ LWL ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าทั้งสองวิธีที่เสนอให้ผลการจําแนกประเภทที่ถกู ต้องแม่นยํา
กว่าวิธีการของต้นไม้ตดั สิ นใจ อัลกอริ ทึมที่ ดีที่สุดของวิธีการตามกฎ คือ OneR ซึ่ งมีความแม่นยําร้อยละ 86.74
และวิธีที่ดีที่สุดสําหรับวิธีเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่สุดคือ KStar ซึ่งมีความแม่นยําร้อยละ 85.88%
คําสําคัญ: การเปรี ยบเทียบเทคนิค, การทําเหมืองข้อมูล, การพยากรณ์ software metric

Abstract

Software defects can be caused by developers making mistakes out of their assignments and
developers making mistakes because of neglect or forgetting things to do. The problem is that the researcher
develops a classification model to predict whether the software is defective or not, which is important in
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software engineering. Research has been made on this model using a decision tree approach that is more than
80% accurate and the best algorithm is the random forest with 84.48% accuracy. However, there are other
techniques that can be used to create classifiers, namely the rule-based method and the K-Nearest Neighbor
method. The purpose of this research was to find out whether the two types of classification methods give better
predictive results than those using the decision tree technique. The Rule-based algorithms used in the test were
the Decision table, the JRip, the M5Rules, the OneR, Part and the ZeroR. The K-Nearest Neighbor algorithms
used in the tests were IBK, Kstar and LWL. The results showed that both approaches offer more accurate
classification than the methods of decision trees. The best algorithm of the Rule-based method was the OneR,
which was 86.74% accurate, and best algorithm of the K-Nearest Neighbor method was the KStar, which was
85.88% accurate.
Keywords: Comparing Technique, Data Mining, Predicting of Software metric

1. บทนํา

การทําเหมืองข้อมูล (Data Mining) หรื ออาจจะ เรี ยกว่า การค้นหาความรู ้ในฐานข้อมูล (Knowledge
Discovery in Databases - KDD) เป็ นเทคนิคเพื่อ ค้นหาภาพแบบ (Pattern) ของจากข้อมูลจํานวน มหาศาลโดย
อัตโนมัติ จัดเป็ นขบวนการของการดึ งเอา ความรู ้ ออกมาจากข้อมู ลขนาดใหญ่ Ian H. Witten (2011) โดยใช้
ขั้นตอนวิธีจากวิชาสถิติการเรี ยนรู ้ของเครื่ องและการรู ้จาํ แบบหรื อในอีกนิ ยามหนึ่ งของการทําเหมืองข้อมูล คือ
กระบวนการที่กระทํากับข้อมูลจํานวนมากเพื่อค้นหา ภาพแบบ แนวทาง และความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยูใ่ นชุดข้อมูล
นั้นโดยอาศัยหลักสถิติ การรู ้จาํ การเรี ยนรู ้ของเครื่ องและหลักคณิ ตศาสตร์ของ Han และ Kamber (2006)
จากปั ญหาความบกพร่ องซอฟต์แวร์ น้ ันเป็ นผลลัพธ์ที่เกิ ดขึ้นจาก error หรื อเรี ยกว่า fault เป็ นตัวแทน
ของ error รู ปแบบต่างๆ ซึ่งมีอยู่ 2 แบบคือ ผูพ้ ฒั นาทําผิดไปจากที่ได้รับมอบหมาย และผูพ้ ฒั นาทําผิดเพราะละเลย
หรื อลืมสิ่ งที่ตอ้ งทํา ทําให้ไม่เกิดสิ่ งผิดพลาดที่เป็ นตัวแทนของ error นั้นซึ่งทําให้คน้ พบยากและแก้ไขได้ยาก จาก
ปั ญหาดังกล่าวทําให้ผวู ้ ิจยั มีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาตัวแบบการจําแนกเพื่อคาดการความบกพร่ องของซอฟต์แวร์
ถือว่ามีความสําคัญในด้านของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งโปรแกรมที่เกิดจากความบกพร่ องต่าง ๆ จะส่งผลทําให้เกิด
ซอฟต์แวร์ที่ไม่มีคุณภาพสู่ทอ้ งตลาด จากความบกพร่ องดังกล่าวทําให้มีการประยุกต์ใช้การทําเหมืองข้อมูลมาช่วย
ในการวิเคราะห์หาความบกพร่ องของซอฟต์แวร์ เหล่านั้นก่อนส่ งผลิตภัณฑ์ออกไปสู่ ผบู ้ ริ โภค โดยงานวิจยั ที่ได้มี
การสร้างตัวแบบโดยใช้วิธีการต้นไม้การตัดสิ นใจจากการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของการทําเหมืองข้อมูลใน
อัล กอริ ทึ ม ต่ างๆ N. Gayatri (2009) จากการจําแนกประเภทของชุ ด ข้อ มู ล ด้ว ยวิธี ก ารของ Naïve Bayes และ
decision tree เพื่อการคาดการความบกพร่ องของซอฟแวร์ บทความนี้ นาํ เสนอการประเมินเครื่ องตรวจสอบความ
บกพร่ องโดยใช้การวัดทางสถิติแบบคงที่จากวิธีการสุ่มตัวอย่าง
สําหรับการคาดการความบกพร่ องของซอฟต์แวร์งานวิจยั นี้มีจุดประสงค์เพื่อที่จะทดสอบว่าการสร้างตัว
แบบการจําแนกด้วยขั้นตอนวิธีแบบฐานกฎ (rule-based) และขั้นตอนวิธีเพื่ อนบ้านใกล้สุ ดเคตัว (K- Nearest
Neighbor) เพื่อทําการทดสอบ และเป็ นการเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกกฎที่มีคุณภาพโดยการพิจารณาจากค่าของ
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ความถูกต้องของ RMSM ที่มีค่าใกล้เคียงกับ 0 มากที่สุด สําหรับการสร้างตัวแบบการจําแนกด้วยทั้งสองวิธีที่กล่าว
มาแล้วข้างต้นว่ามี ประสิ ทธิ ภาพดี กว่าวิธีการใช้ตน้ ไม้ตดั สิ นใจ และ Naïve Bayes โดยชุ ดข้อมูลที่ นํามาใช้จาก
PROMISE 1 ชุด คือ KC2

2. ทบทวนวรรณกรรม

วิธีแบบฐานกฎ (rule-based) เป็ นการสร้างต้นไม้ตดั สิ นใจที่ถูกสร้างขึ้นจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ ซึ่งอาจ
ทําให้เกิดความยุง่ ยากในการตีความ ด้วยเหตุน้ ี การสกัดกฎจากต้นไม้ตดั สิ นใจถูกออกแบบเพื่อทําการสร้างกฎจาก
ต้นไม้ตดั สิ นใจที่อยูใ่ นรู ปแบบ “IF-THEN” ที่ทาํ ให้สามารถเข้าใจได้ง่าย โดยจะทําการสร้างกฎหนึ่ ง ๆ จากแต่ละ
กิ่งของต้นไม้เริ่ มจากโหนดรากไปจนถึงโหนดใบ โดยแอทริ บิวต่างๆที่อยูใ่ นกิ่งจะอยูใ่ นส่ วนของ “IF” และโหนด
ใบจะอยูใ่ นส่วนของ “THEN” ตามลําดับ โดยการจําแนกข้อมูลด้วยกฎจะเป็ นโมเดลที่จะแสดงผลด้วยเซตของกฎ
ที่ มีลกั ษณะแบบ ‘IF-THEN’ โดยกฎจะถูกแสดงอยูใ่ นรู ปฟอร์ มดังนี้ IF condition THEN conclusion ตัวอย่าง
เช่น R1: IF age = youth AND time term = yes THEN education level = yes จากรู ปแบบฟอร์ มของกฎและ
ตัวอย่างกฎ R1 ข้างต้น จะประกอบไปด้วยข้อมูลสองส่วนด้วยกันคือ ส่วนแรก ส่วนเงื่อนไข ‘IF’ จะเป็ นส่วนที่
เรี ยกว่า ‘rule antecedent’ หรื อ ‘precondition’ ประกอบไปด้วย เซตของแอทริ บิวต่างๆประกอบกันเป็ นเงื่อนไข
ซึ่ งจากกฎ R1 จะประกอบไปด้วยแอทริ บิวที่ บ่งบอกถึง คุ ณ ลักษณะของคน 2 แอทริ บิวด้วยกัน คื อ อายุอยู่
ในช่วงหนุ่มสาว (age = youth) และเป็ นนักเรี ยน (time term = yes) โดยส่วนเงื่อนไขของกฎจะทําการเชื่อมโยง
แอทริ บิวต่างๆเข้าด้วยกันด้วยเครื่ องหมาย AND ที่ซ่ ึ งจะเป็ นการบ่งบอกว่าข้อมูลจะต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ถูก
กําหนดไว้ท้ งั หมด ในส่วนที่สอง จะเรี ยกว่า ‘rule consequence’ ที่จะมีหมวดหมู่ขอ้ มูลบรรจุอยู่ จากตัวอย่างกฎ
R1 ข้างต้นจะทําการทํานายว่า ลูกค้าที่ มีคุณลักษณะเช่นไรที่ จะทําการซื้ อคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น ในการเขียนกฎ
สามารถเขียนกฎให้อยูใ่ นอีกรู ปแบบหนึ่ งที่ใช้เครื่ องหมายคณิ ตศาสตร์ได้เป็ น R1: (age = youth) ^ (time term = yes)
-> (education level = yes) โดยจากกฎข้างต้น ถ้ามีขอ้ มูลเรคคอร์ ด x หนึ่ งๆเป็ นไปตามเงื่อนไขในส่ วนของ rule
antecedent จะสามารถบอกได้วา่ กฎ R1 คลอบคลุม (Covers) ข้อมูลเรคคอร์ ด x หรื อ เรคคอร์ ด x ถูกคลอบคลุม
ด้วยกฎ R1 ดังนั้นเมื่อในชุดข้อมูลประกอบไปด้วยข้อมูลหลายเรคคอร์ ดจะสามารถหาเปอร์ เซ็นต์ของเรคคอร์ ด
ทั้งหมดในชุ ดข้อมู ล ที่ ถูก ครอบคลุม โดยกฎ R1 ได้ ที่ ซ่ ึ งเราจะเรี ยกค่าเปอร์ เซ็ น ต์ข องการคลอบคลุม นั้น ว่า
‘Coverage’ ที่ซ่ ึงสามารถคํานวณด้วยสมการดังนี้
Converge(R) = ncovers/|D|
เมื่อ ncovers คือ จํานวนเรคคอร์ ดในชุดข้อมูลที่ ถูกคลอบคลุม โดยกฏ R และ |D| คือ จํานวนเรคค
อร์ด ของข้อมูลทั้งหมดในชุดข้อมูล ค่า coverage ของกฎจะถูกใช้ในการประเมินประสิ ทธิ ภาพการจําแนกข้อมูล
ของกฎว่ากฎหนึ่ งๆที่ สร้างขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพอย่างไร และมีความถูกต้องของการจําแนกข้อมูล (การบ่งบอกถึง
หมวดหมู่ขอ้ มูล) เป็ นอย่างไร โดยในการวัดความถูกต้องในการจําแนกข้อมูลของกฎ (Accuracy) จะสามารถ
คํานวณด้วยสมการดังนี้
Accuracy(R) = ncorrect /ncovers
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เมื่อ ncorrect คือ จํานวนเรคคอร์ดที่ถูกจําแนกได้อย่างถูกต้องภายใต้กฎ R
ดังนั้นในการที่จะสร้างกฎเพื่อจําแนกข้อมูลที่อยูใ่ นรู ปแบบของ ‘IF-THEN’ โดยตรงจากชุดข้อมูลสอน
สามารถทําได้โดยการใช้อลั กอริ ทึม ‘sequential covering’ ที่ซ่ ึงจะเกิด จากแนวคิดที่จะทําการเรี ยนรู ้หรื อสร้างกฎ
แบบมีลาํ ดับ โดยกฎที่สร้างได้จะเป็ นกฎที่คลอบคลุมข้อมูลบางเรคคอร์ดในชุดข้อมูล

รู ปที่ 1 อัลกอริ ทึม sequential covering พื้นฐาน
วิธีเพื่ อนบ้ านใกล้ สุ ดเคตัว (K- Nearest Neighbor) เป็ นวิธีที่ ใช้ในการจัดแบ่ งคลาส โดยเทคนิ ค การ
จําแนกข้อมูลด้วยวิธีการค้นหาเพื่อนบ้านใกล้สุดจะเป็ นการเรี ยนรู ้โดยการเปรี ยบเทียบกันระหว่าง เรคคอร์ ดของ
ข้อมู ล ที่ ตอ้ งการจําแนก/ทํานายหมวดหมู่ กับ เรคคอร์ ด ทั้งหมดในชุ ด ข้อ มูล สอนที่ มี ลกั ษณะ เหมื อ นกัน หรื อ
ใกล้เคียงกันด้วยการพิจารณาข้อมูลแอทริ บิวต่างๆ โดยข้อมูลเรคคอร์ดหนึ่งๆจะสามารถถูกมอง ว่าเป็ นจุดหนึ่งใน
ระนาบ n มิติ (เมื่อ n คือจํานวนแอทริ บิวทั้งหมด) ถ้านําข้อมูลทุกๆเรคคอร์ดในชุดข้อมูล สอนมาวางในระนาบ n
มิติ จากนั้นนําข้อมูลเรคคอร์ดที่ตอ้ งการจําแนก/ทํานายหมวดหมู่มาวางในระนาบด้วย เช่นกัน จากนั้นพิจารณาหา
ว่ามีขอ้ มูลจุดใดบ้าง (เรคคอร์ดใดบ้าง) ที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับเรคคอร์ดที่ตอ้ งการจําแนกหมวดหมู่มากที่สุด
เป็ นจํานวน k เรคคอร์ด ในการที่จะหาความเหมือนกัน ต่างกัน หรื อค่าความใกล้เคียงกันระหว่าเรคคอร์ดใดๆ ที่
จะสามารถประยุกต์ใช้มาตรวัดความแตกต่างต่างๆ อาทิ เช่น ‘Euclidean distance’ ที่ ซ่ ึ งจะทําการพิจารณา 2
เรคคอร์ ด X1 =(X11,X12,…,X1n) และ (X21,X22,…,X2n) ใดๆ จากนั้นทําการพิจารณาความแตกต่าง ระหว่างค่าที่
ปรากฏขึ้นในแต่ละแอทริ บิวของทั้งสองเรคคอร์ ดแล้วนํามารวมเป็ นค่าความแตกต่างรวมที่ซ่ ึ งจะสามารถคํานวณ
ได้ดงั นี้

เมื่อค่า 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑥𝑥1 𝑥𝑥2 ) คือ การคํานวณระยะห่างของข้อมูลที่ตอ้ งการพิจารณากับกลุ่มข้อมูล

จากสมการข้างต้น เมื่อทําการพิจารณาค่าที่ เกิ ดขึ้นในแอทริ บิว 𝐴𝐴𝑖𝑖 ใดๆ เราจะต้องทําการพิจารณาว่า
ค่าที่ ปรากฏขึ้นมีลกั ษณะใด สําหรับแอทริ บิวที่มีค่าเป็ นตัวเลขจะสามารถหาความแตกต่างระหว่างค่า 𝑥𝑥1𝑖𝑖 และ
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𝑥𝑥2𝑖𝑖 i ได้โดยตรงแต่อ ย่างไรก็ ดี ถ้าการหาความแตกต่ างจากข้อ มูล 𝑥𝑥1𝑖𝑖 และ𝑥𝑥2𝑖𝑖 โดยตรง โดยที่ ไม่ ท ําการ
ประมวลผลใดๆ จะทําให้อาจเกิดความเอนเอียงในค่าความแตกต่างได้ (แอทริ บิวที่ มีค่าความแตกต่าง มากๆจะ
ชี้ นาํ แอทริ บิวอื่นๆทั้งหมด) ดังนั้นเราควรจะต้องทําการนอร์ มลั ไลซ์ขอ้ มูลเสี ยก่อน โดยการปรับข้อมูลให้อยู่
ในช่วงที่กาํ หนดเช่น อยูใ่ นช่วง 0 – 1 ด้วย Min-max normalization ดังนี้

เมื่อค่า 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴 และ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴A คือ ค่าตํ่าสุดและค่าสูงสุดที่จะปรากฎขึ้นในแอทริ บิว A ที่ทาํ การพิจารณา

งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของการทําเหมืองข้อมูลในอัลกอริ ทึมต่างๆ N. Gayatri (2009) จากการ
จําแนกประเภทของชุ ด ข้อ มู ล ของ Naïve Bayes และ decision tree (ได้แ ก่ J48, CART, BFTree และ Random
forest) สําหรั บ การพยากรณ์ ค วามบกพร่ อ งซอฟแวร์ พบว่า Random forest สามารถจําแนกข้อ มู ล ได้ถู ก ต้อ ง
84.48%, CART สามารถจําแนกข้อมูลได้ถูกต้อง 83.72%, Naïve Bayes และ J48 สามารถจําแนกข้อมูลได้ถูกต้อง
83.33% และ BFTree สามารถจําแนกข้อมูลได้ถูกต้อง 81.03% ตามลําดับ และสําหรับงานวิจยั ในอนาคตเป็ น
การศึกษารู ปแบบการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ผา่ นการตรวจสอบมาแล้วเพื่อนําไปใช้กบั ชุดข้อมูลเบื้องต้นอย่างเหมาะสม
นัน่ เอง ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงสามารถสรุ ปผลการจําแนกประเภทข้อมูลได้วา่ attribute ทุกตัวในชุดข้อมูลมีบทบาทสําคัญ
ในการแยกประเภทข้อมูลทั้งสิ้ น และควรจะมีการสร้างโมเดลในการแยกประเภทข้อมูลตามความต้องการเพื่อให้
เกิ ดความเพียงพอต่อการพัฒนารู ปแบบการประเมินผลเชิ งประสิ ทธิ ภาพในอนาคตอีกทั้งยังพบว่าการกําหนด
รู ปแบบของ attribute เหล่านี้ยงั มีบทบาทที่สาํ คัญต่อการกําหนดชุดข้อมูลเบื้องต้นในอัลกอริ ทึม
จากกรณี ศึกษาของชุดข้อมูลจากแบบการสุ่ มตัวอย่างเพื่อการจําแนกประเภทของชุดข้อมูลของ decision
tree (ได้แก่ J48) สําหรับการพยากรณ์ความบกพร่ องซอฟแวร์ พบว่า J48 สามารถจําแนกข้อมูลได้ถูกต้อง 84.60%
นอกจากนี้ ยงั มีการประเมินตัวพยากรณ์ของความบกพร่ องของซอฟต์แวร์ น้ นั Jun Zheng (2010) เมื่อมีการเรี ยนรู ้
จากเครื่ อ งตรวจสอบความบกพร่ อ ง จากการวัด ทางสถิ ติ ด้ว ยค่ าคงที่ ข อง Naive Bayes ซึ่ งดี ก ว่า ผูเ้ รี ย นที่ ใ ช้
โครงสร้างแบบ Entropy-based ของ Decision Tree ให้ความถูกต้องตามพื้นฐานการวัดอยูร่ ะหว่าง 13% ถึง 30%
(การตรวจสอบอย่างง่ าย)และ 35% ถึ ง 65% (สําหรั บ การตรวจสอบรู ป แบบที่ มี ค วามซับ ซ้อ น) สําหรั บ การ
พยากรณ์ขอ้ ผิดพลาดของซอฟต์แวร์ A. Sonali และ D. Siddhant (2014) ซึ่ งการดําเนิ นงานตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
การจําแนกแบบ threshold-moving tries ไปสู่ การจําแนกแบบ not-fault-prone โดยอัลกอริ ทึมของ boost จะเพิ่ม
นํ้าหนักให้มากขึ้น จากตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับโมดูลที่มีความบกพร่ องเหล่านั้นจะสามารถแยกแยะความบกพร่ อง
ซอฟแวร์ได้ง่ายมากยิง่ ขึ้น จากกรณี ศึกษาของ Data set แบบการสุ่ มตัวอย่างเพื่อการจําแนกประเภทของชุดข้อมูล
ของ Artificial Neural networks (ได้แก่ Boosting Algorithm) สําหรับการพยากรณ์ความบกพร่ องซอฟแวร์ พบว่า
Boosting Algorithm สามารถจําแนกข้อมูลได้ถูกต้อง 80% : 20% ดังนั้นจากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการ
พยากรณ์ความบกพร่ องของซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เราสามารถสรุ ปผลการศึกษาเกี่ยวกับการจําแนกความบกพร่ องของ
ซอฟต์แวร์ โดยใช้เครื่ อ งมื อ ในรู ป แบบต่ าง ๆ อาทิ เช่ น Decision Tree, Naïve Bayes และ Neural Network ซึ่ ง
เทคนิคที่ดีที่สุดสําหรับการทดสอบทั้งหมดก็คือ Decision Tree, Naïve Bayes และ Neural Network ตามลําดับ
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ดังนั้นการจําแนกประเภทข้อมูลได้ว่า attribute ทุกตัวในชุดข้อมูลมีบทบาทสําคัญในการแยกประเภท
ข้อมูลทั้งสิ้น และควรจะมีการสร้างโมเดลในการแยกประเภทข้อมูลตามความต้องการเพื่อให้เกิดความเพียงพอต่อ
การพัฒนารู ปแบบการประเมินผลเชิ งประสิ ทธิ ภาพในอนาคตอีกทั้งยังพบว่าการกําหนดรู ปแบบของ attribute
เหล่านี้ ยงั มีบทบาทที่สาํ คัญต่อการกําหนดชุดข้อมูลเบื้องต้นในอัลกอริ ทึม อย่างไรก็ตามการประเมินค่าใช้จ่ายของ
ซอฟต์แวร์ และการให้ความเชื่ อมัน่ ที่ ดีที่สุ ดเกี่ ยวกับ ต้นทุ น Tim Menzies (2006) ซึ่ งให้ budget ที่ แน่ น อน การ
ประเมินทรัพยากรที่ ใช้โดยทัว่ ไปนั้นอาจจะมีบางส่ วนที่ เชื่อว่ามีความสําคัญ และบางส่ วนของระบบที่ อาจจะมี
ความบกพร่ อง ดังนั้นนอกเหนือจากการประเมินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายแล้วยังนําไปสู่ การประเมินเกี่ยวกับกิจกรรมที่มี
ความซับซ้อน Tim Menzies (2007) โดยบทความนี้เป็ นการประเมินเครื่ องตรวจสอบความบกพร่ องโดยใช้การวัด
ทางสถิติแบบคงที่จากวิธีการสุ่ มตัวอย่าง อย่างไรก็ตามผลลัพธ์พบว่า เครื่ องตรวจจับความบกพร่ องดังกล่าวได้ให้
ผลลัพธ์ที่คงที่ในหลาย ๆ อัลกอริ ทึม นอกจากนี้ เครื่ องตรวจจับเหล่านี้ ยงั มีราคาที่ไม่แพงจนเกินไป สําหรับการที่
จะนํามาใช้และสามารถปรับปรุ งให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจในปั จจุบนั ได้ จากกรณี ศึกษาของ
Data set แบบการสุ่ มตัวอย่างเพื่ อการจําแนกประเภทของชุ ดข้อมูลของ decision tree (ได้แก่ J48) สําหรั บการ
พยากรณ์ความบกพร่ องซอฟแวร์ พบว่า J48 สามารถจําแนกข้อมูลได้ถูกต้อง 84.60%

3. รูปแบบการวิจัย

รู ปแบบการวิจยั ครั้งนี้เป็ นการนําข้อมูลของ NASA: KC2[http://promise.site.uottawa.ca/SERepository/]
จากการรวบรวมข้อมูลจากโปรแกรม (โค้ด) ต่าง ๆสําหรับข้อมูลที่ นํามาใช้ในการวิเคราะห์ด้วยเทคนิ ค ดังนั้น
ข้อมูลที่ ใช้ในการวิเคราะห์มีท้ งั หมด 22 Attribute ตามตารางที่ 3.1 โดยมีข้ นั ตอนการดําเนิ นการวิจยั ดังต่อไปนี้
1) การทําความสะอาดข้อมูล 2) ความเกี่ ยวเนื่ องของข้อมูล 3) การคัดเลือกข้อมูล 4) การเตรี ยมชุดข้อมูลฝึ กและ
ข้อมูลทดสอบ 5) การประมวลผลข้อมูล 6) เครื่ องมือที่ใช้ 7) การค้นหากฎตามลําดับความสัมพันธ์ของดาต้าไมนิ่ ง
ที่ใช้ในงานวิจยั
ตารางที่ 3.1 data set ของ KC2

อธิ บายตารางที่ 3.1 Data Set ของ NASA: KC2 มีท้ งั หมด 22 แอททริ บิวต์ โดยข้อมูลที่ นาํ มาใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
เป็ นชนิดตัวเลข ซึ่งสามารถอธิบายความหมายของแต่ละแอททริ บิวต์ที่เป็ นตัวเลขได้ดงั ต่อไปนี้
1.
LoC คือ การนับจํานวนบรรทัดของซอร์สโค้ด และจํานวนเส้นทางอิสระในเซตของ
ข้อมูล
2.
v(g) คือ ความซับซ้อนในระดับของ Class และ Method
3.
ev(g) คือ จํานวนของ Method ใน class
4.
iv(g) คือ กระบวนการของแก้ไขปั ญหาและการวางแผน
5.
n
คือ จํานวนโหนกของกราฟกระแสงาน (flowgraph)
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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19.
20.
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v
คือ ขนาดของการพัฒนาซอฟต์แวร์ มีหน่วยวัดเป็ นจํานวนบรรทัด
l
คือ ความยาวของซอร์สโค้ดของแต่ละโปรแกรม
d
คือ ความยากของแต่ละโปรแกรม
i
คือ การรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ วิเคราะห์ และการเข้าถึงข้อมูล
e
คือ ความพยายาม กําลังคน หรื อแรงานที่ตอ้ งใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์
b
คือ การประมาณค่าตัวเลขของข้อผิดพลาดในการดําเนินงาน
t
คือ ระยะเวลาในการพัฒนาซอฟต์แวร์
LOCode
คือ จํานวนบรรทัดของซอร์ดโค้ด
LOComment
คือ จํานวนบรรทัดที่เกี่ยวกับความคิดเห็นของโปรแกรม
LOCblank
คือ จํานวนบรรทัดที่เป็ นค่าว่าง
LOCodeAndComment คือ จํานวนบรรทัดของซอร์ดโค้ด และจํานวนบรรทัดแสดงความ
คิดเห็น
uniq_op
คือ จํานวนตัวดําเนินการ (operator)
uniq_opnd
คือ จํานวนตัวแปรหรื อตัวถูกดําเนินการ (operand)
total_op
คือ จํานวนตัวดําเนินการ (operator) ทั้งหมด
total_opnd
คือ จํานวนตัวแปรหรื อตัวถูกดําเนินการ (operand) ทั้งหมด
Branchcount
คือ จํานวนเส้นเชื่อมระหว่างแผนภาพ (flowgraph)
Problems
คือ โมดูลแสดงปั ญหาการรายงานข้อบกพร่ องและไม่มีการรายงาน
ข้อบกพร่ อง

3.1 การทําความสะอาดข้ อมูล เป็ นการประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นที่จะลบหรื อลดข้อมูลที่มีส่ิ งรบกวน
ด้วยการประยุกต์ใช้วิธีการปรับเปลี่ยนข้อมูลแบบต่าง ๆ และจัดการกับการขาดหายไปของข้อมูลด้วยการแทนค่า
ของข้อมูลที่ขาดหายไปด้วยค่าของข้อมูลที่ปรากฎบ่อยที่สุดหรื อทําการแทนค่าของข้อมุลที่มีค่าเชิงสถิติที่สูงที่สุด
3.2 ความเกี่ยวเนื่ องของข้ อมู ล เป็ นการตรวจสอบแอทริ บิวต์ต่าง ๆ ว่ามีความเกี่ ยวเนื่ องกับการขาด
หายไปของข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องหรื อซํ้าซ้อนกันมารกน้อยเพียงใด ซึ่งโดยปกติของชุดข้อมูลจะมีแอททริ บิวต์ที่ซ้ าํ กัน
ดังนั้นเพื่อที่ จะหลีกเลี่ยงความซํ้าซ้อนดังกล่าวเราสามารถประยุกต์ใช้การวิเคระห์สหสัมพันธ์ เพื่อทําตรวจสอบ
ทางสถิติวา่ 2 แอททริ บิวต์ใด ๆ (เลือกพิจารณาที่ละคู่ของแอททริ บิวต์จากแอททริ บิวต์ท้ งั หมด)
3.3 การคัดเลือกข้ อมูล เป็ นการคัดเลือกข้อมูลในรู ปแบบการเลือกคอลัมน์ที่มีขอ้ มูลที่ค่อนข้างครบถ้วน
ยกตัวอย่างเช่น แต่ละคอลัมน์มีค่าที่เหมือนกัน แต่ละคอลัมน์จะต้องมีค่าที่ไม่ซ้ าํ กัน หากข้อมูลในแต่ละคอลัมน์มี
ค่าตัวเลขไม่ครบถ้วนให้ทาํ การแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องสมบูรณ์ โดยการปรับเปลี่ยนข้อมูลให้มีค่าเหมาะสมเพื่อนํา
ข้อมูลไปจัดกลุ่มข้อมูล
3.4 การเตรียมชุดข้ อมูลฝึ กและข้ อมูลทดสอบ
เป็ นขั้นตอนการเตรี ยมข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ มากที่ สุด ซึ่ งจะมีการนําข้อมูลมาจัดเตรี ยมข้อมูลแบ่ ง
ออกเป็ น 2 กลุ่ม ก็คือ ข้อมูลฝึ ก และข้อมูลทดสอบ โดยรายละเอียดในการแบ่งข้อมูล ดังต่อไปนี้
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1. ข้อมูลชุดฝึ ก เป็ นการแบ่งข้อมูลฝึ ก เป็ นอัตราส่ วน 2 ใน 3 ของจํานวนข้อมูลทั้งหมดจาก Jun
Zheng (2010), A. Sonali และ D. Siddhant (2014)
2. ข้อมูลทดสอบ เป็ นการแบ่งข้อมูลทดสอบ เป็ นอัตราส่วน 1 ใน 3 ของจํานวนชุดข้อมูลจาก Jun
Zheng (2010), A. Sonali และ D. Siddhant (2014)
3.5 การประมวลผลข้ อ มู ล โปรแกรมที่ ใช้ในงานวิจัย ครั้ งนี้ ก็ คื อ โปรแกรม WE-KA สํา หรั บ การ
พยากรณ์ ในส่ วนของ Rule based and KNN ซึ่ งโปรแกรม WE-KA เป็ นที่ นิยมในการนํามาพยากรณ์ ซอฟต์แวร์
เกี่ ยวกับการทําเหมืองข้อมูล และได้รับการยอมรับอย่างแพร่ หลายสําหรับการนํามาประมวลผลข้อมูลทั้งชุดฝึ ก
และชุดทดสอบ
3.6 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยคือโปรแกรม WE-KA ได้ถูกพัฒนามาจากภาษาจาวาทั้งหมด ซึ่ งเขียนมา
โดยเน้นกับงานทางด้านการเรี ยนรู ้ดว้ ยเครื่ องจาก David Scuse และ Peter Reutemann (2008) การทําเหมืองข้อมูล
เป็ นโปรแกรมที่ ใช้ในการจัดการข้อมูล และใช้ Graphic User Interface (GUI) และใช้ค่าส่ งในการให้ซอฟต์แวร์
ประมวลผล และสามารถรันได้หลายระบบปฏับติ การ และสามารถพัฒนาต่อยอดโปรแกรมได้ ซึ่ งอัลกอริ ทึม
สามารถเลือกใช้งานได้โดยตรงจาก 2 ทาง คือ จากชุดเครื่ องมือที่มีอลั กอริ ทึมมาให้หรื อเลือกใช้จากอัลกอริ ทึมที่
ได้เขียนเป็ นโปรแกรมลงไปเป็ นชุดเครื่ องมือเพี่มเติม และชุดเครื่ องมือมีฟังก์ช้ นั สําหรับการทํางานร่ วมกับข้อมูล
3.7 การค้ นหากฎตามลําดับความสัมพันธ์ ของดาต้ าไมนิ่งทีใ่ ช้ ในงานวิจยั
การค้นหากฎจะเริ่ มจากการพิจารณาแอทริ บิวทีละแอทริ บิวแล้วค่อยเพิ่มการพิจารณาทีละหนึ่ งไปเรื่ อยๆ
(ซึ่ งวิธีการนี้ จะเรี ยกว่า ‘general-to-specific’) ดังแสดงในตัวอย่างในรู ปที่ 3 แสดงถึ งชุดข้อมูล สําหรั บผูเ้ ขี ยน
โปรแกรมที่ซ่ ึ งจะประกอบไปด้วยข้อมูลเอกสารของผูท้ ี่เขียนโปรแกรมแต่ละราย โดยข้อมูลแอทริ บิวต่างๆที่ จะ
ทําการพิจารณาจะประกอบด้วย อายุ รายได้ การศึ กษา ที่ อยู่ ความชํานาญ ระยะเวลาในการเขียนโปรแกรม และ
ผลลัพ ธ์ สําเร็ จของโปรแกรมตามลําดับ (age, income, education level, residence, experience rating, time term
และ result_decision ที่ ซ่ ึ งเป็ นหมวดหมู่ของข้อมูล)โดยในการจําแนกข้อมูลจะทําการจําแนกว่าเอกสารใดที่ จะ
ได้รับการอนุ มตั ิหรื อไม่ได้รับการอนุ มตั ิโปรแกรม ซึ่ งจะมี หมวดหมู่ของข้อมูลเป็ น ‘accept’ และ‘non-accept’
โดยในการพิ จารณาจะเริ่ ม จากการที่ พิ จ ารณาหมวดหมู่ ข องข้อ มู ล ที่ ซ่ ึ งจากรู ป จะเห็ น ว่าการทําการพิ จ ารณา
หมวดหมู่ที่ได้รับการอนุมตั ิซ่ ึ งจะได้กฎเป็ น IF THEN result_decision=accept จากนั้นจะทําการเพิ่มแต่ละแอทริ
บิ วที่ เป็ นไปได้ (attr, val) เข้ากับกฎข้างต้น โดยจะต้องทําการพิจารณาทุ กๆ แอทริ บิวที่ อยู่ในลิ สต์ของแอทริ
บิวรวมถึงทุกๆค่าที่ เกิ ดขึ้นในแต่ละแอทริ บิวด้วยตัวอย่างเช่น กิ่ งซ้ายสุ ดของรู ปที่ 3 จะเป็ นการเพิ่มการพิจารณา
แอทริ บิว ‘result_term=low’ เข้ากับกฎข้างต้นที่ ซ่ ึ งจะทําให้กฎมี เงื่ อนไขมากขึ้ น คือ IF time_term=low THEN
result_decision=accept ตามลําดับโดยทําการพิจารณาทุกๆแอทริ บิวและทุกๆค่าที่เป็ นไปได้ท้ งั หมดแล้วจึงจะต้อง
ทําการเลือกกฎที่มีคุณภาพมากที่สุดเพื่อทําการพิจารณาต่อไป
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รู ปที่ 3 แสดงการค้นหากฎตามลําดับความสัมพันธ์ของดาต้าไมนิ่ง

4. ผลการทดลอง

งานวิจยั ฉบับนี้ เป็ นการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของการทําเหมืองข้อมูลในรู ปแบบของอัลกอริ ทึม
ต่างๆ จากการจําแนกประเภทของชุดข้อมูลของ Rule based and KNN สําหรับการพยากรณ์ ความบกพร่ องของ
ซอฟต์แวร์ จากค่าที่สามารถอธิบายรายละเอียดของการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีดงั ต่อไปนี้
- RAE คือ ความแตกต่างระหว่างผลที่จะได้จากการวัด และค่าจริ งของปริ มาณที่ถูกวัดในทางปฏิบตั ิ
นั้นไม่สามารถหาค่าความผิดพลาดในการวัดอย่างแน่นอน
- ROC คื อ การสร้ างกราฟความสัมพัน ธระหว่าง true positive rate (Sensitivity) กับ false positive
rate (1–Specificity) โดยการแปรค่าจุดตัด (cut – off point) ที่ใช้ต่างๆ กัน
- RMSE คือ การวัดค่าความแตกต่างระหว่างค่าความจริ งและค่าที่ ถูกประมาณการจากแบบจําลอง
หากค่าเฉลี่ยค่าความคลาดเคลื่อนกําลังสองมีค่าน้อยแสดงว่าแบบจําลองสามารถประมาณค่าได้
ใกล้เคียงกับค่าจริ ง ดังนั้นหากค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองมีค่าเท่ากับ 0 หมายถึง ไม่เกิ ด
ความคลาดเคลื่อนในแบบจําลอง
- Accuracy คือ ค่าความถูกต้องของการพยากรณ์
100
0

RAE

ROC
Decision table
M5Rules

RMSE

Accuracy

JRip
OneR

รู ปที่ 4.1 การเปรี ยบเทียบเทคนิค Rule Based
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ตารางที่ 4.1 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของการทําเหมืองข้อมูลของอัลกอริ ทึม สําหรับเทคนิค Rule based
Algorithm
Decision table
JRip
M5Rules
OneR
Part
ZeroR

RAE
0.236
0.226
0.221
0.204
0.221
0.211

ROC
0.728
0.742
0.804
0.836
0.804
0.818

RMSE
0.386
0.368
0.334
0.396
0.334
0.407

Accuracy
84.93
84.68
84.33
86.74
84.33
83.74

อธิบายรู ปที่ 4.1 ผลวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบเทคนิค Rule Basedโดยมีการเปรี ยบเทียบความแตกต่างการ
ทําเหมืองข้อมูลในอัลกอริ ทึมต่าง ๆ สําหรับการพยากรณ์ความบกพร่ องซอฟแวร์ พบว่า OneR สามารถจําแนก
ข้อมูลได้ถูกต้อง 86.74%, มีความถูกต้องมากที่สุด
100
0

RAE
Distance

ROC

RMSE

combination

Accuracy
Squared

รู ปที่ 4.2 การเปรี ยบเทียบเทคนิค KNN
ตารางที่ 4.2 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของการทํา เหมืองข้อมูลของอัลกอริ ทึม สําหรับเทคนิค KNN
Algorthm RAE
ROC
RMSE
Accuracy
IBk
0.208
0.808
0.348
84.48
KStar
0.206
0.828
0.389
85.88
LWL
0.221
0.804
0.334
84.33

อธิ บายรู ปที่ 4.1 และ 4.2 จากการวิเคราะห์การเปรี ยบเที ยบเทคนิ ค KNN โดยมีการเปรี ยบเที ยบความ
แตกต่ างการทําเหมื อ งข้อมู ล ในอัลกอริ ทึ ม ต่าง ๆ สําหรั บ การพยากรณ์ ค วามบกพร่ อ งซอฟแวร์ พบว่า KStar
สามารถจําแนกข้อมูลได้ถูกต้อง 85.88% มีความถูกต้องมากที่สุด

5. อภิปรายผลการวิจัย

อภิปรายผลการวิจยั จากการใช้ทฤษฎีของ KNN- Rule Based ในการพยากรณ์ระดับความพบพร่ องของ
ซอฟต์แวร์ จาก KC2 ของการศึกษาในครั้งนี้ เมื่อได้เปรี ยบเที ยบกับผลการศึ กษาซึ่ งใช้ทฤษฏี ของ Decision Tree
เพื่อการพยากรณ์ปริ มาณความบกพร่ องซอฟต์แวร์ (จากการทดสอบโค้ด) ผลปรากฎว่าค่าดัชนี วดั ประสิ ทธิ ภาพ
(EI) ของสมการมีความเหมาะสม โดยใช้ขอ้ มูลนําเข้าที่เป็ นค่าระดับความบกพร่ องของซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ ณ เวลาปั จจุบนั และช่วงเวลาย้อนหลัง ในครั้งนี้ ให้ค่า EI อยูใ่ นช่วง 0.81-0.82 ซึ่ งมีค่ามากกว่าค่า EI ที่
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์พยากรณ์ได้โดยใช้ขอ้ มูลนําเข้าที่เป็ นค่าระดับความบกพร่ องซอฟต์แวร์จากโค้ดโปรแกรม
ของ KC2 นํามาวัดค่าต่าง ๆ ณ เวลาปั จจุบนั เพียงอย่างเดียวที่มีค่า EI ประมาณ 0.80 ซึ่ งการศึกษาในครั้งนี้ก็เป็ นอีก
ทางเลือกหนึ่งในการพยากรณ์
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6. สรุ ปผลการวิจัย

งานวิจยั นี้ เป็ นการวิเคราะห์หาตัวแบบการจําแนกเพื่อคาดการความบกพร่ องของซอฟต์แวร์ โดยเทคนิ ค
ที่ ผูว้ ิจัยนํามาสร้างตัวแบบการจําแนก ได้แก่ วิธีแบบฐานกฎ (rule-based) และวิธีเพื่ อนบ้านใกล้สุ ดเคตัว (KNearest Neighbor) ผลการวิจัย พบว่า ตัวแบบการจําแนกด้วยทั้งสองวิธีมีป ระสิ ท ธิ ภาพดี กว่าวิธีการใช้ตน้ ไม้
ตัดสิ นใจดังกล่าว โดยขั้นตอนวิธีแบบฐานกฎที่ให้ประสิ ทธิภาพดีที่สุดคือ OneR โดยให้ความแม่นยําอยูท่ ี่ 86.74%
และขั้นตอนวิธีเพื่อนบ้านใกล้สุดเคตัวที่ให้ประสิ ทธิภาพดีที่สุดคือ KStar ซึ่งให้ความแม่นยําอยูท่ ี่ 85.88% อย่างไร
ก็ตามงานวิจยั ในอนาคตจะนําเทคนิ คในรู ปแบบของการ ensemble ระหว่างวิธีแบบต้นไม้การตัดสิ นใจและวิธี
แบบฐานกฎเพื่อเพิ่มความแม่นยําในการพยากรณ์
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เว็บไซต์ในหน่วยงานรัฐบาลมีความสําคัญและถือว่าเป็ นการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารและภารกิ จ
ของหน่วยงาน ข้อมูลที่ได้ทาํ การประกาศลงสู่ เว็บไซต์ในสังกัดรัฐบาลนั้นถือว่ามีความน่าเชื่อถือ ไม่ควรที่จะถูก
เปลี่ ย นแปลงจากเหตุ ไ ม่ พ่ ึ ง ประสงค์ โดยเฉพาะนัก โจมตี ร ะบบที่ ท ํา การเปลี่ ย นแปลงหน้า เว็บ ไซต์ (Web
Defacement) เป็ นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่มีอยู่ หรื อ การทําให้เกิดสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าสามารถยึด
ครองระบบเว็บไซต์ได้ ในงายวิจยั นี้จะมีการทําการศึกษา 4 ส่วน อันได้แก่ ส่วนที่ 1 การศึกษาถึงแนวความคิดและ
แรงจู งใจที่ ทาํ ให้มี ก ารเจาะระบบเพื่ อ ทําการเปลี่ ยนแปลงหน้า เว็บไซต์เ พื่อ สร้ า งให้เกิ ดสัญลัก ษณ์ ที่ เ รี ยกว่า
Hacktivism ส่ ว นที่ 2 คื อ การรวบรวมสถิ ติข ้อมู ล จากเขี ย นโปรแกรมมิ่ ง เพื่ อจัดเก็ บ ข้อมู ล เว็บ ไซต์รั ฐ บาลใน
ประเทศไทย ที่ มี ก ารถู ก Defacement ตั้ง แต่ ปี ค.ศ. 2015 จนถึ ง ปั จ จุ บัน โดยนํา มาจากแหล่ ง ข้อ มู ล ที่ มี ค วาม
น่าเชื่อถือและเป็ นที่นิยมของกลุ่ม Hacktivism ในการประกาศให้ทว่ั โลกทราบว่าตนเองหรื อกลุ่มของตนได้มีการ
เข้าถึงระบบและมีการสร้างสัญลักษณ์ของตนเองหรื อกลุ่มของตนไว้บนเว็บไซต์หน่วยงานรัฐบาลได้แล้ว ส่วนที่ 3
คือ ส่ วนที่ ใช้ในการออกแบบระบบอัจฉริ ยะ (Intelligence systems) เพื่อมาป้ องกันและตรวจสอบการถูกเปลี่ยน
หน้าเว็บไซต์ พร้อมทั้งการกูค้ ืนสภาพปกติกลับคืนสภาพเดิ มได้อย่างอัตโนมัติ โดยใช้แนวคิด Cyber Resilience
เพื่อสร้างความยืดหยุน่ และคืนสภาพอย่างรวดเร็ วเมื่อมีการโจมตีเกิดขึ้นซึ่งการจะเกิดปฏิกิริยาคืนสภาพนั้นจะต้อง
ทําตามแนวปฏิ บตั ิที่ชื่อว่า “ARAK” ARAK (Automatic Recovery Adaptive Keeper) ซึ่ งจะเป็ นส่ วนสําคัญที่ทาํ
ให้เกิดการคืนสภาพย้อนกลับของเว็บไซต์มาใช้งานได้อย่างปกติ
คําสําคัญ: การคืนสภาพกลับเมื่อถูกโจมตีเว็บไซต์, นักโจมตีระบบ, การเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บไซต์
ABSTRACT
Websites in government agencies are important and are considered public relations information and
mission of the agency. The information that has been posted to the government website is credible. Should not
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be changed from the cause does not depend on. Especially attackers who make changes to the website. Also
known as "Web Defacement" is to modify existing information or to create a symbol that indicates that the site
can be occupied. This research will be conducted in four sections: Part 1: A study of the concepts and motivations
that drive the system to make changes to the website to create a symbol called Hacktivism. Compiled statistics
from programming to store government websites in Thailand that have been defrauded from 2015 to present. It
is based on the credible and popular sources of hacktivism in announcing to the world that they or their groups
have access to the system and have created their own symbols or groups on the site. Part 3 is the part used in
intelligent system design. (Intelligence systems) to protect and verify the site. With the Cyber Resilience concept,
you can quickly and easily recover from any type of attack that can be triggered by “ARAK” ARAK (Automatic
Recovery Adaptive Keeper), which will be important for the return of the site to normal.
KEYWORDS: Cyber Resilience, Hacktivism, Web Defacement
1. ความสําคัญและทีม่ าของปัญหาวิจยั
ในยุคปั จจุบนั เราไม่สามารถปฏิเสธได้วา่ การนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจและงานที่ทาํ อย่าง
แยกจากกันไม่ออก ส่ วนหนึ่ งของการเผยแพร่ ขอ้ มูลของธุรกิจคือเว็บไซต์ ซึ่ งทุกหน่วยงานราชการ บริ ษทั เอกชน
หน่วยงานไม่หวังผลกําไร ล้วนแล้วแต่จาํ เป็ นต้องมีเว็บไซต์เป็ นของหน่วยงานของตนเพื่อยืนยันว่าหน่วยงานนี้มี
ตัวตนและเป็ นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั ธุรกิจและหน่วยงาน การที่เว็บไซต์หน่วยงานถูกโจมตีและทําการ
เปลี่ ยนเนื้ อหาและข้อมูลบนเว็บนั้นจะทําให้หน่ วยงานได้รับผลกระทบทั้งด้านภาพลักษณ์ ขององค์กรได้ การ
เปลี่ ยนหน้าเว็บไซต์ในทางเทคนิ คเรี ยกว่า “Web Defacement” ซึ่ งการเปลี่ ยนแปลงเว็บไซต์โดยเหตุผลหลาย
ประการ เช่น การเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บไซต์เพื่อต้องการสร้างตัวตนในสังคมการแฮก อันได้แก่การจัดอันดับเพื่อ
อยู่ ใ น ท็ อ ปเท็ น บน zone-h, การเปลี่ ย นแปลงหน้ า เว็บ ไซต์ ที่ เ รี ยกว่ า “Hacktivism” คื อ บุ ค คลที่ ใ ช้ร ะบบ
คอมพิวเตอร์ ในการโจมตีเป้ าหมาย เพื่อแสดงความคิดเห็นในทางสังคมหรื อการเมือง และการเปลี่ยนแปลงหน้า
เว็บไซต์ (website defacement) ดูเหมือนจะมีความเชื่อมโยงกันบ่อยครั้ง คือเว็บไซต์ที่ถูกเปลี่ยนหน้าโดย hacktivist
ในแต่ละวันด้วยหลายเหตุผลที่แตกต่าง อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากการขาดการศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์น้ ี จึงยังไม่
ชัดเจนว่าแรงจูงใจคืออะไร วิธีการทํางานคืออะไร และปั จจัยเหล่านี้ จะเป็ นภัยคุกคามที่ ร้ายแรงต่อบริ ษทั และ
องค์การฝ่ ายบริ หารหรื อไม่เพื่อที่ จะตอบคําถามเหล่านี้ รายงานนี้ ได้ให้ขอ้ มูลรายงานการวิเคราะห์เชิ งคุ ณภาพ
เกี่ยวกับแรงจูงใจและเจตนาของ hacktivist และวิธีการทํางาน ดูเหมือนว่า hacktivist ที่เปลี่ยนหน้าเว็บมีแรงจูงใจ
ด้านอุดมการณ์และการเมืองสําหรับการกระทําของพวกเขาอย่างมากมาย ถึงแม้จะดูเหมือนว่าแรงจูงใจทางการ
เมืองมีความสําคัญมากที่สุด แต่สิ่งกระตุน้ อื่น ๆ เช่น การแสวงหาความตื่นเต้น และการเพิ่มความภูมิใจตน (selfesteem) ยังมีส่วนเกี่ยวข้องอีกด้วย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็เคยปรากฎขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556
เว็บไซต์ของสํานักงานปลัดนายกรั ฐมนตรี ในเพจที่ แนะนําผูบ้ ริ หารก็มี ก ารเปลี่ ยนรู ปนายกรั ฐ มนตรี ไ ทยใน
อากัปกริ ยาที่ ไม่น่าเชื่ อถื อใส่ ในเว็บเพจต่อมาได้รู้ว่ามี กลุ่มผูไ้ ม่ประสงค์ดีได้ทาํ การเข้าถึ งระบบเว็บไซต์ของ
สํานักงานปลัดนายกรัฐมนตรี และเปลี่ยนรู ปภาพเพื่อแสดงความไม่พอใจรัฐบาลเป็ นต้น
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ภาพที่ 1 การเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์สาํ นักงานปลัดนายกรัฐมนตรี ที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลเพื่อไทย
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 อีกกรณี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 เป็ นความไม่พอใจของนักเรี ยนในระบบ
การศึกษาในยุคปั จจุบนั ได้เข้าไปเปลี่ยนหน้าเว็บเพจของกระทรวงศึกษาธิ การในหน้าหลักและแสดงข้อความว่า
“พวกเราเป็ นเด็กรุ่ นใหม่ กรุ ณาสอนในเรื่ องที่ตอ้ งใช้ในอนาคต ไม่ใช่สอนเอาแค่ไปสอบแข่งขัน” พร้อมภาพรู ป
หัวกระโหลก

ภาพที่ 2 หน้าเว็บเพจที่ถูกเปลี่ยนแปลงข้อมูลปรากฎในหน้าแรกของเว็บกระทรวงศึกษาธิการ
อีกเหตุการณ์หนึ่งเมื่อช่วงวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2555 เกิดเหตุการณ์ที่ชาวต่างชาติทาํ การเปลี่ยนหน้าเว็บ
เพจในประเทศไทยในหลายเว็บพร้อมๆ กันเพื่อประกาศให้ทราบถึงว่าไม่พอใจกับการใช้แรงงานต่างด้าว ที่
นายจ้างรังแกลูกจ้างชาวพม่า

ภาพที่ 3 นักเจาะระบบชาวพม่าเปลี่ยนหน้าเว็บเพจในหลายเว็บในประเทศไทยพร้อม ๆ กัน
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การวิจัย เกี่ ย วกับ วิธี ก ารทํา งานได้เปิ ดเผยว่า hacktivist มัก ใช้ช่ อ งโหว่ และเทคนิ คที่ เป็ นที่ รู้จักและ
ค่อนข้างไม่ซบั ซ้อน นอกจากนี้ พวกเขาใช้เครื่ องมือที่หาได้ทว่ั ไป แต่สามารถสร้างเครื่ องมือของตัวเองขึ้นมาด้วย
ดู เหมื อนจะเลื อกจากเป้ าหมายที่ ง่ายในการถูกบุ กรุ ก และ/หรื อ จากความสนใจที่ ได้รับจากการเปลี่ ยนแปลง
หน้าเว็บ
วิธีการของการวิจัยนี้ รวมถึ งการตรวจสอบงานวิจัยในเรื่ องที่ เกี่ ย วข้องอย่างครอบคลุม ร่ วมกับการ
สัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญในแวดวงการรักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสารและอินเทอร์ เน็ต นักวิจยั ได้วิเคราะห์ขอ้ มูล
การพิสูจน์หลักฐานที่ได้จากเครื่ องแม่ข่าย honeypot [ 1] เฉพาะกิจเพื่อการวิจยั นี้ และทดสอบข้อมูลการเปลี่ยนหน้า
เว็บที่ได้จากเว็บไซต์ของ Zone-H [ 2]
0

1

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

2.1 เพื่อทําการสํารวจและวิเคราะห์ปริ มาณการโจมตีเว็บไซต์และผลกระทบที่เกิดขึ้น
2.2 เพื่ อ นํา เสนอวิ ธี ก ารกู้คื น สภาพเดิ ม เว็บ ไซต์อ ย่า งอัต โนมัติ เ มื่ อ ถู ก โจมตี ท างไซเบอร์ ด้ว ยการ
เปลี่ยนแปลงหน้าเว็บไซต์ โดยใช้แนวคิด ARAK

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

เว็บไซต์ในหน่วยงานรัฐบาลมีความสําคัญและถือว่าเป็ นการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารและภาระกิจ
ของหน่วยงาน ข้อมูลที่ได้ทาํ การประกาศลงสู่ เว็บไซต์ในสังกัดรัฐบาลนั้นถือว่ามีความน่าเชื่อถือ ไม่ควรที่จะถูก
เปลี่ยนแปลงจากเหตุไม่พ่ ึงประสงค์ โดยเฉพาะนักโจมตีระบบที่ทาํ การเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บไซต์ หรื อที่เรี ยกว่า
“Web Defacement” เป็ นการแก้ไขเปลี่ ย นแปลงข้อ มูล ที่ มี อยู่ หรื อ การทํา ให้เ กิ ด สัญ ลักษณ์ ที่แ สดงให้เห็ นว่า
สามารถยึดครองระบบเว็บไซต์ได้ ในงายวิจัยนี้ จะมี การทําการศึ กษา 4 ส่ วน อันได้แก่ ส่ วนที่ 1 การศึ กษาถึง
แนวความคิดและแรงจูงใจที่ทาํ ให้มีการเจาะระบบเพื่อทําการเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บไซต์เพื่อสร้างให้เกิดสัญลักษณ์
ที่เรี ยกว่า Hacktivism ส่วนที่ 2 คือการรวบรวมสถิติขอ้ มูลจากเขียนโปรแกรมมิ่งเพื่อจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์รัฐบาล
ในประเทศไทย ที่ มีการถูก Defacement ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 จนถึ งปั จจุบนั โดยนํามาจากแหล่งข้อมูลที่ มีความ
น่าเชื่อถือและเป็ นที่นิยมของกลุ่ม Hacktivism ในการประกาศให้ทว่ั โลกทราบว่าตนเองหรื อกลุ่มของตนได้มีการ
เข้าถึงระบบและมีการสร้างสัญลักษณ์ของตนเองหรื อกลุ่มของตนไว้บนเว็บไซต์หน่วยงานรัฐบาลได้แล้ว ส่วนที่ 3
คือ ส่ วนที่ ใช้ในการออกแบบระบบอัจฉริ ยะ (Intelligence systems) เพื่อมาป้ องกันและตรวจสอบการถูกเปลี่ยน
หน้าเว็บไซต์ พร้อมทั้งการกูค้ ืนสภาพปกติกลับคืนสภาพเดิ มได้อย่างอัตโนมัติ โดยใช้แนวคิด Cyber Resilience
เพื่อสร้างความยืดหยุน่ และคืนสภาพอย่างรวดเร็ วเมื่อมีการโจมตีเกิดขึ้นซึ่งการจะเกิดปฏิกิริยาคืนสภาพนั้นจะต้อง
ทําตามแนวปฏิ บตั ิที่ชื่อว่า “ARAK” ARAK (Automatic Recovery Adaptive Keeper) ซึ่ งจะเป็ นส่ วนสําคัญที่ทาํ
[1]

Honeypot/Honeynet คือการสร้างระบบเสมือนที่ทาํ ให้บ่งพร่ องและมีช่องโหว่เพื่อศึกษาการเจาะระบบโดยวางหลุมพรางเพื่อให้
script/bot และนักเจาะระบบเพื่อทําการศึกษาและหาวิธีการป้องกันการเจาะระบบนี้ในอนาคต
[2]
zone-h คื อเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลการเปลี่ ยนหน้าเว็บไซต์ โดยทําการสําเนาและบันทึ กการเปลี่ ยนหน้าเว็บไซต์หรื อเรี ยกว่า Web
defacement archive ซึ่ งได้รับความนิ ยมและมีผูส้ ่ งการเปลี่ ยนแปลงหน้าเว็บไซต์มากที่ สุดในโลกเป็ นแหล่งข้อมูลที่ มีต้ งั ปี ค.ศ. 2002
จนถึงปั จจุบนั

2219

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

ให้เกิ ดการคืนสภาพย้อนกลับของเว็บไซต์มาใช้งานได้อย่างปกติ ในงานวิจยั นี้ ได้จะนําการออกแบบผ่านกรอบ
ความคิดจาก NIST Cyber Security Framework เวอร์ชนั่ 1.1 ปี 2018

ภาพที่ 4 กรอบกําหนดด้านความมัน่ คงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศของ NIST
โดยประกอบด้วยกรอบกําหนดในด้านการระบุตวั ตนผูใ้ ช้งาน (Identity) ซึ่ งส่ วนนี้ จะเทียบได้จากค่าไอ
พีแอดเดรส (IP) ที่ผใู ้ ช้งานเข้าถึงเว็บไซต์ และค่ายืนยันตัวตนผ่านทางคุกกี้ (cookie) เป็ นสคิปต์ที่ส่งมาจากเว็บไซต์
ผูใ้ ห้บริ การที่จะสามารถยืนยัน session ที่ เกิ ดขึ้นระหว่างการใช้งานได้ การป้ องกัน (Protection) โดยการทําเป็ น
เสมื อ นตัว กลางติ ด ต่ อ ข้อ มู ล Reverse Proxy [ 3] เพื่ อ จัด ทํา เป็ นตัว ป้ อ งกัน ในลัก ษณะ WAF (Web Application
Firewall) จะมีการตรวจลักษณะการติดต่อสื่ อสารระหว่างผูใ้ ช้งาน (user) และเว็บไซต์ที่ให้ขอ้ มูล (Web Server)
โดยทําการตรวจสอบการโจมตีประเภทต่างๆ อาทิ เช่น XSS [ 4] , SQLi [ 5] , Bruteforce [ 6] , DDoS/DoS [ 7] เป็ นต้น
ส่ วนการตรวจสอบข้อมูล (Detect) และการตอบสนองต่อการบุกรุ กระบบ (Respond) นั้นได้จากการ
อ่านค่า Log files บนตัวเสมือนตัวกลาง Reverse Proxy นําค่าที่ได้เทียบความเสี่ ยงตาม mod_security [ 8] เพื่อดูความ
เสี่ ยงและแจ้งเตือนหากพบสิ่ งผิดปกติ ส่ วนในหน้าเว็บไซต์ที่มีการถูก Web Defacement ในงานวิจยั นี้ จะทําการ
เก็บข้อมูลผ่านซอฟต์แวร์ที่เรี ยกว่า Web Crawler [ 9] เพื่อจัดทําสถิติขอ้ มูลอันเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของรัฐบาลไทยมี
การถูกเปลี่ยนแปลงหน้าและจัดเก็บบันทึ กเป็ นข้อมูลเชิงสถิติ การออกแบบ Crawler เพื่อจัดเก็บข้อมูลเฉพาะใน
2

3

4

5

6

7

8

[3]

Reverse Proxy คื อ การทําแคชชิ่ ง (caching) ในฝั่ งส่ งข้อ มู ลออกจากเครื่ องแม่ ข่ายซึ่ งด้วยเทคนิ คนี้ จึ งนําทํา WAF (Web Application
Firewall) เพื่อป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ของหน่วยงานและของผูพ้ ฒั นาเว็บไซต์ได้
[4]
XSS คือเทคนิคการโจมตีชนิดหนึ่งเรี ยกเต็มว่า “Cross-Site Scripting” โดยที่นกั โจมตีระบบจะทําการฝั่งสคิปต์ (script) ผ่านช่องกรองชื่อ
เว็บไซต์ URI โดยมักจะเรี ยกให้ไปเว็บไซต์ที่ถูกฝั่งมัลแวร์ และไวรัสคอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์การเจาะระบบ (Exploit) ได้
[5]
SQLI คือ SQL Injection เป็ นการเจาะระบบผ่านช่องโหว่ระบบฐานข้อมูลซึ่ งมักจะทําผ่านหน้า Login เพื่อเข้ามีสิทธิใช้งานในระบบโดย
ไม่จาํ เป็ นต้องรู ้รหัสผ่าน
[6]
Brute force คือ การเดารหัสผ่านโดยใช้ซอฟต์แวร์ เพื่อทําการไล่เดารหัสผ่านตามพจนานุกรม หรื อ หมาบเลข ซึ่ งมักจะเกิดกับบางบริ การ
เช่น SSH และ Web login เป็ นต้น
[7]
DDoS/DoS คือการโจมตีเพื่อให้ฝ่ังผูใ้ ห้บริ การไม่สามารถใช้งานได้อย่างปกติ หรื อหยุดการให้บริ การ Denial-of-service attack เป็ นการ
โจมตีจากจุดเดียวแต่หากเป็ น Distributed denial of service จะเป็ นการโจมตีจากหลายจุดเพื่อให้เป้าหมายหยุดการทํางาน
[8]
mod_security เป็ น software open source ที่ ถูกพัฒนาขึ้ นโดย Ivan Ristić ซึ่ งซอฟต์แวร์ น้ ี มีหน้าที่ ไว้ทาํ การป้ องกันภัยคุกคามและการ
โจมตีที่เข้ามากระทบต่อระบบเว็บไซต์ ซึ่ งในผลิตภัณฑ์ที่ทาํ WAF (Web Application Firewall) ได้มี mod_security นี้เข้าไปอยูด่ ว้ ย โดย
mod_security จะทําหน้าเป็ น Reverse Proxy โดยฝั่ งไปกับตัว Web Server รองรั บที่ เป็ นทั้ง Apache HTTP Server, Microsoft IIS และ
NGINX.
[9]
phishtank คือเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเว็บที่มีลิงค์ที่ทาํ การหลอกลวง (Phishing) เพื่อให้คนคลิกตกเป็ นเหยื่อโดยการคลิกที่หลอกลวง
นั้นจะนําพาผูค้ ลิกลิงค์ไปติดเชื้อมัลแวร์ และทําการเก็บบันทึกข้อมูลไอพีรวมถึงระบบปฏิบตั ิซ่ ึ งเทคนิคนี้อาจจะเปลี่ยนทิศทางการเข้าเว็บ
เพื่อการโจมตีอื่นๆและทําให้เครื่ องเหยือ่ ถูกเข้าถึงระบบได้ในที่สุด phishintak ถือว่าเป็ นเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยเช่นเดียวกันกับ zone-h
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การจัดเก็บข้อมูลขึ้น โดยมีการใช้แหล่งข้อมูลการเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ (Web Defacement) จาก zone-h การตกเป็ น
เว็บหลอกลวง (Web Phishing) จาก phishtank[ 10] และการติดเชื้อไวรัสบนเว็บไซต์ (web malware) เป็ นต้น ส่ วน
สุ ดท้ายในการนําเป็ นกรอบความคิดในงานวิจยั นี้ คือการคืนสภาพเดิ มได้หากพบการโจมตีซ่ ึ งเป็ นหลักการตาม
Cyber Resilience [11] ซึ่ งโดยทัว่ ไปการเกิด resilience ได้น้ นั ไม่ได้บ่งบอกถึงช่วงเวลา หรื อเกิดขึ้นทันทีทนั ใด แต่
ในงานวิจยั นี้จะเน้นการเกิด resilience โดยทันทีทนั ใดหรื อเรี ยกได้วา่ เป็ นอัตโนมัติ เมื่อพบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลง
หน้าเว็บไซต์ที่เป็ น Web Defacement ขึ้น โดยกระบวนการที่ทาํ เสนอคือการกูค้ ืนสภาพเดิมได้เมื่อถูกเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลผ่านเทคนิคที่ชื่อว่า ARAK (Automatic Recovery Adaptive Keeper)
9

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจัย สร้ างสถานการณ์ สถานการณ์ออกเป็ นสองกรณี จากการทํางานของส่ วนเฝ้าระวัง
การโจมตี และบันทึกเพื่อทําการกูค้ ืน โดยจะทํางานเฝ้าระวังเว็บไซต์อยูต่ ลอดเวลา ถ้าไม่พบการโจมตีเว็บไซต์ จะ
ทําการบันทึ กเว็บไซต์ snapshot ไว้เพื่อทําการกู้คืนในภายหลัง และเมื่ อระพบตรวจพบการโจมตี จะทํากู้คืน
snapshot มาที่ เ ครื่ อ ง Web Recovery พร้ อ มกับ ทํา การการเชื่ อ มต่ อ ไปยัง DNS Server ให้ต อบกลับ IP Address
เครื่ อง Web Recovery เพื่อให้ผทู ้ ี่เข้าใช้งานเว็บไซต์จะเห็นเป็ นการเชื่อมต่อเข้ามาที่ตวั recovery และไม่พบหน้าจอ
ที่ถูกเปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 5 จําลองภาพการทํางานในสถานการณ์ปกติ

[10]

Cyber Resilience คือการคืนสภาพ มีความยืดหยุน่ และทดต่อสภาพการโจมตีได้ซ่ ึ งจะทําให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและ
มีความเสถียร
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การทํางานในสถานการณ์ปกติ ผูใ้ ช้งานจะทําการเชื่อมต่อไปยัง Web Server ของผูใ้ ห้บริ การเว็บไซต์โดยตรง โดย
ผ่านการร้องขอ DNS Query และได้ IP Address ของ Web Server การทํางานนี้จะไม่ผา่ น Web Recovery ทําให้ลด
load ของระบบและไม่เพิ่ม delay ในการเชื่อมตัวกับ web server
โดยจะมีระบบ ARAK คอยเฝ้าระวังเว็บไซต์ ทําการบันทึก snapshot อยูต่ ลอด รวมถึงมีการตรวจสอบ
การเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับข้อมูลที่ ได้รับจากแหล่งต่าง ๆ และเปรี ยบเทียบหน้าจอจาก snapshot ก่อนหน้า ถ้า
พบการโจมตี จะนําเว็บไซต์ดงั กล่าวเข้าสู่สถานการณ์ถูกโจมตี

ภาพที่ 6 จําลองภาพการทํางานในสถานการณ์ไม่ปกติ
การทํางานเมื่อตรวจสอบว่าเว็บไซต์โดนโจมตี จะทําการแจ้งไปยังผูด้ ูแลระบบ และนําเว็บไซต์ที่ตรวจ
พบเข้าสู่ ระบบการกูค้ ืน โดยจะทําการส่ งข้อมูลไปยัง DNS Server เพื่อให้ผูเ้ ข้าใช้งานได้เข้าสู่ ระบบของการกูค้ ืน
เว็บไซต์ โดยให้ DNS Query ไปที่ Web Recovery จาก Web Server ในสถานการณ์ปกติ โดยที่ตวั Web Recovery
จะแสดงผลหน้าเว็บไซต์ที่ทาํ การบันทึกไว้จากระบบที่มีการเก็บข้อมูลไว้โดยตลอด
4.2 สถิตขิ ้ อมูล
จากการนําข้อมูลจาก zone-h มาจากโปรแกรม crawler และทําการคัดกรองข้อมูลโดยคัดแยกเฉพาะ
หน่วยงานภาครัฐจะได้สถิติขอ้ มูลดังนี้
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ตารางที่ 1 สถิติการเก็บข้อมูลจาก Web crawler ที่นาํ ข้อมูลจาก zone-h.org มาเพือ่ คัดกรองเฉพาะประเทศไทย
ในเก็บข้อมูลจากรายชื่อโดเมน .go.th คือหน่วยงานภาครัฐบาล , .ac.th คือหน่วยงานการศึกษา , .or.th
คือหน่วยงานที่ไม่หวังผลกําไร, .in.th คือเว็บไซต์ทวั่ ไปที่เกิดขึ้นในประเทศไทย, .co.th คือบริ ษทั
ทัว่ ไป
การโจมตีเว็บไซต์ในประเทศไทย

2015

2016

2017

2018

จํานวนการถูกเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์

338

973

643

946

258
(76.33%)

702
(72.14%)

291
(45.25%)

510
(53.91%)

ที่เป็ นการโจมตีเว็บไซต์ภาครัฐ

4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
เว็บไซต์ของหน่ วยงานภาครัฐในประเทศไทยตามชื่ อโดเมนที่ เขียน .go.th การคืนสภาพกลับหลังถูก
เว็บไซต์โจมตีน้ นั จําเป็ นต้องใช้บนระบบปฏิบตั ิการเดียวกันอยู่
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ในงานวิจยั นี้จะทําการเก็บข้อมูลผ่านซอฟต์แวร์ที่เรี ยกว่า Web Crawler เพื่อจัดทําสถิติขอ้ มูลอันเกี่ยวข้องกับ
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ภาพที่ 7 กระบวนการการทํางานของ Web crawler ที่ทาํ การคัดกรองเฉพาะโดเมนในประเทศไทยมาแสดงผล
ซึ่งการทํางานนี้จะแสดงข้อมูลเชิงสถิติผา่ นเว็บไซต์ https://bl.cipat.org/domain_blacklist
เว็บไซต์ของรัฐบาลไทยมีการถูกเปลี่ยนแปลงหน้าและจัดเก็บบันทึกเป็ นข้อมูลเชิ งสถิติ การออกแบบ
Crawler เพื่อจัดเก็บข้อมูลเฉพาะในการจัดเก็บข้อมูลขึ้น Crawler เพื่อจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ที่ถูกเปลี่ยนแปลงหน้า
เว็บไซต์ (Defacement) และเว็บไซต์ที่ข้ ึนบัญชี ดาํ (Blacklist) โดยมีการใช้แหล่งข้อมูลการเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์
(Web Defacement) จาก zone-h ส่วนสุดท้ายในการนําเป็ นกรอบความคิดในงานวิจยั นี้คือการคืนสภาพเดิมได้หาก
พบการโจมตีซ่ ึงเป็ นหลักการตาม cyber resilience ซึ่งโดยทัว่ ไปการเกิด resilience ได้น้ นั ไม่ได้บ่งบอกถึงช่วงเวลา
หรื อเกิดขึ้นทันทีทนั ใด แต่ในงานวิจยั นี้จะเน้นการเกิด resilience โดยทันทีทนั ใดหรื อเรี ยกได้วา่ เป็ นอัตโนมัติ เมื่อ
พบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บไซต์ที่เป็ น Web Defacement ขึ้น โดยกระบวนการที่ทาํ เสนอคือการกูค้ ืนสภาพ
เดิมได้เมื่อถูกเปลี่ยนแปลงข้อมูลผ่านเทคนิคที่ชื่อว่า ARAK (Automatic Recovery Adaptive Keeper)
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4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
นําข้อมูลมาจาก zone-h archive ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 โดยทําการกําหนดเป้ าหมายในการเก็บข้อมูลคือ
โดเมนภายใต้ .go.th ที่บ่งบอกถึงหน่วยงานภาครัฐ และ ข้อมูลจากสมาคมส่งเสริ มนวักตรรมเทคโนโลยีไซเบอร์
(CIPAT) https://bl.cipat.or.th/domain_blacklist
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
นําข้อมูลเชิ งสถิติมาทําการวิเคราะห์และทิ ศทางแนวโน้มที่ เกิ ดขึ้นในอนาคต เพื่อทําการประเมินการ
ลงทุนการสร้างระบบ ARAK เพื่อให้นาํ มาใช้ป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ในภาครัฐ

5. สรุ ปผลการวิจัย

ผลจากการวิจยั เราจะได้โมเดลในการกูค้ ืนสภาพของเว็บไซต์ที่ถูกเปลี่ยนนแปลงจากผูบ้ ุกรุ กได้โดยใช้
ขั้นตอน ARAK (Automatic Recovery Adaptive Keeper) นี้ ข้ ึ นมาได้ ซึ่ งเป็ นแนวคิ ดหนึ่ งที่ ใช้ Web Crawler ดึ ง
ข้อมูลจากเว็บไซต์ zone-h.org เพื่อนํามากรองข้อมูลเอาเฉพาะหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยคือโดเมนที่ลงท้าย
ด้วย go.th เพื่อจัดทําเป็ นข้อมูลและจัดเก็บเพื่อทําสถิติโดยในงานวิจัยนี้ เก็บข้อมูลมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 จนถึง
ปั จจุบนั
ส่ วนในการพิสูจน์วิธีการ ARAK ในขั้นนี้ เราจะทําการกูค้ ืนสภาพย้อนกลับหลังจากตรวจพบว่ามีการ
เปลี่ยนหน้าเว็บไซต์แบบ Manual นั้นหมายถึงการที่

6. อภิปรายผล

ผลการทดลองมี ค วามสอดคล้อ งกั บ งานวิ จัย Countering Web Defacing Attacks with System Self
Cleansing เขี ย นโดย Yin Huang Arun Sood Ravi K. Bhaskar และ Implementing a Web Browser with Web
Defacement Detection Techniques เขี ย นโดย Tushar Kanti Department of Computer Science And Engineering
Lakshmi Naraian College of Technology, Bhopal(M.P.), India ปี 2011 และ วิธีการตรวจสอบค่าความถูกต้องของ
เนื้ อหาเว็บไซต์ ตามงานวิจัยของ Implementation of Web Defacement Detection Technique Rashmi K. Verma
M.E. Student, Department of Computer Engineering Shah and Anchor Kutchhi Engineering College, Mumbai,
Maharashtra, India ที่เขียนขึ้น มีการปรับปรุ งจาก 3 งานวิจยั นี้ ให้มีการย้อนคืนกลับสภาพเดิมได้และเพิ่มเติมการ
จัดเก็บข้อมูลโดยนํา web crawler จัดทําข้อมูลผ่าน zone-h.org และทําการคัดกรองเฉพาะโดเมนในประเทศไทย

7. ข้ อเสนอแนะ

ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
1) การตรวจการเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ (Website Defacement) ต้องอาศัยการติด script บนหน้าเว็บไซต์
เพื่อเป็ นเสมือน crawler ID ในการตรวจสอบและทําการสําเนาข้อมูลเว็บไซต์กลับมายืนยันที่เครื่ องแม่ข่ายที่จดั ทํา
ระบบ ARAK
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2) ในเอกสารเผยแพร่ ฉบับนี้ การทดลอง ARAK จะอยู่ในขอบเขตเป็ นการแจ้งเตื อนเมื่ อ มี ก ารถู ก
เปลี่ ย นแปลงหน้า เว็บ ไซต์ (Website Defacement) เท่ า นั้น ยัง ไม่ ส ามารถในการย้อ นคื น กลับ สภาพได้อ ย่ า ง
อัตโนมัติ
3) จะมีการสําเนาข้อมูลหน้าเว็บไซต์โดยผ่าน Web Crawler ที่ใช้โปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องของ
เนื้อหาเว็บไซต์เมื่อพบการโจมตีเกิดขึ้นจะทําการแจ้งเตือน และบอกเวลาล่าสุดของเนื้อหาในเว็บไซต์

8. เอกสารอ้ างอิง

Spitzner, “Honeypots: Tracking Hackers”. Addislon-Wesley, ISBN from-321-10895-7, 2002.
R. Preatoni, M. Almeida, K. Fernandez, and other unknown authors, Zone-H.org - Unrestricted Information, since January 1998.
[Online]. Available: http://zone-h.org/.
Meerkat: Detecting Website Defacements through Image-based Object Recognition Kevin Borgolte, Christopher Kruegel,
Giovanni VignaUniversity of California, Santa Barbara
Countering Web Defacing Attacks with System Self Cleansing. Yih Huang. Computer Science Department. George Mason
University.
Implementing a Web Browser with Web Defacement Detection Techniques Tushar Kanti Prof. Vineet Richariya Department of
Computer Lakshmi Naraian College of Technology,Bhopal(M.P.), India
Guohun Zhu and YuQing Miao, “Co-operative Monitor Web Page Based on MD5”, LNCS 3033, pp. 179– 182, Springer- Verlag
BerlinHeidelberg 2004.
A. Bartoli, G. Davanzo, and E. Medvet, “The Reaction Time to Web Site Defacements”, Internet Computing, IEEE, vol. 13, no.
4, 2009.
K. Gregor and Y. LeCun, “Emergence of complex-like cells in a temporal product network with local receptive fields”, arXiv
preprint arXiv:1006.0448, 2010
G. Davanzo, E. Medvet, and A. Bartoli, “Anomaly Detection Techniques for a Web Defacement Monitoring Service”, Expert
Systems with Applications, vol. 38, no. 10, 2011
E. Medvet, C. Fillon, and A. Bartoli, “Detection of Web Defacements by Means of Genetic Programming”, in Proceedings of the
3rd International Symposium on Information Assurance and Security, IEEE Computer Society, 2007.
Ramniwas Kachhawa, Nikhil Kumar Singh, Deepak Singh Tomar “A Novel Approach to Detect Web Page Tampering” (IJCSIT)
International Journal of Computer Science and Information Technologies, Vol. 5 (3), 2014, 4604-4607

2226

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

ระบบวิเคราะห์ ข้อมูลสํ าหรับห้ องอัจฉริยะ
Smart Room Analysis
นพรุจ เย็นใจ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: nopparut.yen@spumail.com
นิรันต์ กาล ศิริสุขชั ยถาวร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: nirunkan.sir@spumail.com
ปราณี นามมุง
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: pranee.nau@spumail.com
จิโรจน์ จริตควร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: chirot.ch@spu.ac.th
บทคัดย่ อ

ในปั จจุบนั IoT device ได้เข้ามามีส่วนร่ วมในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะ Smart Room แต่ส่วนมากมักจะ
มีปัญหาเนื่ องจากแต่ละ device ก็จะมี software หรื อ platform เป็ นของตนเองซึ่ งถ้านําอุปกรณ์ต่าง ๆมารวมกันจะ
ยากต่อการใช้งาน ทางทีมวิจยั จึงคิดค้นและพัฒนาระบบวิเคราะห์ขอ้ มูลสําหรับห้องอัจฉริ ยะ หรื อ Smart Room
Analysis ซึ่ งในปั จจุบนั มี IoT เกี่ยวกับห้องอัจฉริ ยะอย่างแพร่ หลายแต่ระบบวิเคราะห์ขอ้ มูลสําหรับห้องอัจฉริ ยะ
จะมีมากกว่าคําว่า IoT เพราะเราสามารถควบคุมและวิเคราะห์ขอ้ มูลการใช้งานของห้องอัจฉริ ยะโดยนําค่าต่าง ๆ
มาวิเคราะห์ เช่ น การใช้งานของเครื่ องใช้ไฟฟ้ าต่าง ๆมาคํานวณค่าไฟ ความถี่ ของการใช้งานเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
ปริ มาณของผูใ้ ช้งานห้องอัจฉริ ยะ ช่วงเวลาที่ผใู ้ ช้ ใช้ห้องจํานวนมาก เป็ นต้น งานวิจยั นี้ จึงเป็ นการใช้เทคโนโลยี
อีกทางในการอํานวยความสะดวกของผูด้ ูแลห้อง และสามารถต่อยอดไปในทางต่าง ๆได้
คําสําคัญ: เว็บ แอพพลิเคชัน่ , ห้องอัจฉริ ยะ ,ระบบวิเคราะห์ขอ้ มูล

ABSTRACT

IoT device today took part in everyday life by Smart Room, but most often the problem, since each
device will have its own software platform, or if the device is different. Gather it is difficult to use. The research
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team has developed a system to analyze data for a Smart or Smart Room Analysis, which currently has IoT about
a genius widespread, but data analysis system for a scholar to be greater than the IoT because we can control and
analyze data. of a genius by bringing the various elements such as the use of different appliances. Any calculation
power The frequency of use of electrical appliances. The amount of room for genius. Time users Use a lot of
research on this technology as a way to facilitate the chambers. And can be reproduced in any way possible.
KEYWORDS: Web applications, Smart rooms, Data Analysis

1. บทนํา

เนื่องจากปั จจุบนั Internet of things ได้เข้ามามีส่วนร่ วมในชีวติ ประจําวันอย่างแพร่ หลาย โดยเฉพาะห้อง
อัจฉริ ยะ ซึ่ ง Internet of things แต่ละ อุปกรณ์ จะมี Software หรื อ Platform เป็ นของตนเองซึ่ งจะไม่ตอบโจทย์ใน
การนํามารวมกันของอุปกรณ์ ทางทีมผูว้ ิจยั จึงคิดค้นและพัฒนาระบบวิเคราะห์ขอ้ มูลสําหรับห้องอัจฉริ ยะมาเพื่อ
รวบรวม Internet of things ต่าง ๆ เข้าด้วยกันและสามารถนําข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อประโยชน์สูงสุด

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) นําข้อมูลการใช้หอ้ งมาวิเคราะห์เพื่อประโยชน์สูงสุดของเจ้าของห้องอัจฉริ ยะ
1.1 ปริ มาณการใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้ าต่าง ๆ เช่น แอร์ ไฟ โดยวัดจากกําลังไฟฟ้ าของเครื่ องใช้ไฟฟ้า
นั้นๆ ต่อชัว่ โมง แล้วนํามาคิดหาค่าไฟในช่วงเวลาต่างๆ
1.2 ปริ มาณการใช้หอ้ งของจํานวนคนใช้งานในแต่ละวัน เพื่อสามารถหาช่วงเวลาที่คุม้ ค่ากับ
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ
(2) ควบคุมการทํางานเครื่ องใช้ไฟฟ้าของห้องได้

3. ขอบเขต

1) การเก็บข้อมูลการใช้งานของเครื่ องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆในห้องอัจฉริ ยะ
2) การนําข้อมูลการใช้งานเครื่ องใช้ไฟฟ้ามาวิเคราะห์หาปริ มาณการใช้งานเพื่อนํามาหาช่วงเวลาที่ใช้
ไฟฟ้าเยอะที่สุด
3) การนําข้อมูลการเข้าออกของผูใ้ ช้มาวิเคราะห์

4. เทคโนโลยีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

4.1 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ องกับ Internet of Things
ทฤษฎี ส รุ ป เกี่ ย วกับ IoT Margaret Rouse ได้ใ ห้ ค วามหมายของ Internet of Things [1] เมื่ อ วัน ที่ 25
มกราคม 2559 ใจความว่า Internet of Things คือ สภาพแวดล้อมที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ มีการถ่ายโอนข้อมูล
ร่ วมกันผ่านเครื อข่าย โดยไม่จาํ เป็ นต้องใช้ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างบุคคลกับบุคคลหรื อระหว่างบุคคลกับคอมพิวเตอร์
ซึ่ง Internet of Things พัฒนามาจากเทคโนโลยีไร้สาย (wireless technology) ระบบเครื่ องกลไฟฟ้าจุลภาค (micro2228
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electromechanical systems : MEMS) และอิ น เทอร์ เ น็ ต ซึ่ งคาดว่า Things ใน Internet of Things นั้น หมายถึ ง
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อา้ งอิงได้ดว้ ยเลขไอพี (IP address) และมีความสามารถในการถ่ายโอน ข้อมูลระหว่างกันได้ผา่ น
เครื อข่าย สรุ ปให้เข้าใจง่ายๆ Internet of Things ก็คือ เทคโนโลยีที่ทาํ ให้อุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถ แลกเปลี่ยนข้อมูล
กันได้ผา่ นเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตนัน่ เอง
4.2 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับสถิตเิ ชิงอนุมาน
เป็ นการใช้ศาสตร์ ท่ี ว่าด้วยทฤษฎี และวิธีการทางสถิติ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล[2] เพื่อตอบคําถามหรื อ
ปั ญหาที่สนใจ โดยอาศัยข้อมูลเพียงส่ วนหนึ่ งที่มีอยู่ เพื่ออธิ บายข้อมูลชุดที่สมบูรณ์หรื อประชากรกล่าวคือ จาก
ข้อมูลที่ มีอยู่ ซึ่ งไม่ใช่ ขอ้ มูลชุ ด สมบู ร ณ์ เราต้องการสรุ ป สาระสําคัญในข้อ มูล ชุ ด สมบู รณ์ หรื อลักษณะของ
ปรากฏการณ์หนึ่ ง ด้วยการใช้ขอ้ มูลตัวอย่างหรื อข้อมูลเพียงส่ วนหนึ่ งจากชุ ดข้อมูลที่ สมบูรณ์ น้ นั แล้วทําการ
อนุมานจากข้อมูลตัวอย่างไปสู่ขอ้ มูลชุดสมบูรณ์ ความแตกต่ างจากสถิตเิ ชิงพรรณนา คือ สถิติเชิงพรรณนาทําการ
สรุ ปสาระสําคัญในข้อมูลชุดที่มีอยูใ่ นมือหรื ออธิ บายลักษณะของข้อมูลชุดนี้ เท่านั้น ไม่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลชุด
อื่น หรื อพยายามไปอธิบายข้อมูลชุดสมบูรณ์ เรี ยกว่าไม่ทาํ การอนุมานไปสู่ขอ้ มูลชุดที่สมบูรณ์นน่ั เอง

5. วิธีดําเนินงานวิจัย

5.1 การออกแบบงานวิจยั
ระบบจะทําการรับค่าจาก device ต่าง ๆ ในห้องอัจฉริ ยะมาเก็บค่าลงใน database และนํามาวิเคราะห์
ออกมาเป็ นข้อมูลรายงานการใช้งานต่าง ๆ และนําออกมาแสดงผลผ่าน web application และยังสามารถควบคุม
การทํางานของอุปกรณ์ต่างๆได้

รู ปที่ 1 ภาพรวมระบบวิเคราะห์ขอ้ มูลสําหรับห้องอัจฉริ ยะ
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5.2.1 Communication
1) Public : คําสัง่ ในการกดเปิ ด-ปิ ดอุปกรณ์ต่าง ๆภายในห้องและการเลือกดูรีพอร์ต
2) Subscribe : ส่ วนของบอร์ ดจะทําการรอรับค่าการเปิ ดปิ ดอุปกรณ์ต่าง ๆภายในห้องและเลือกดูรี
พอร์ ตของการทํางานที่ส่งมา, ส่ วนWeb Application จะรอรับค่าของสถานะต่าง ๆไม่วา่ จะเป็ นสถานะการติดดับ
ของอุปกรณ์ต่าง ๆ
5.2.2 Software
ระบบได้ใช้ Software ดังนี้
1) Bootstrap [3] คือชุดคําสั่งที่ประกอบด้วยภาษา CSS, HTML และ Javascript เป็ นชุดคําสั่งที่ถูก
พัฒนาขึ้นมาเพื่อกําหนดกรอบหรื อ รู ปแบบการพัฒนาเว็บไซต์ในส่วนของการปฏิสมั พันธ์กบั ผูใ้ ช้งานเว็บไซต์
(User Interface) เราจึ งสามารถเรี ยก Bootstrap ว่าเป็ น Front-end framework คือใช้สําหรับ พัฒนาเว็บไซต์ส่วน
การแสดงผล ซึ่งแตกต่างจากภาษาประเภท
Server Side Script อย่าง PHP, Python หรื อภาษาอื่น ๆ
2) Html [4] คือ ภาษาหลักที่ใช้ในการเขียนเว็บเพจ โดยใช้ Tag ในการกําหนดการแสดงผล HTML
ย่อมาจากคําว่า Hypertext Markup Language โดย Hypertext หมายถึง ข้อความที่เชื่อมต่อกันผ่านลิ้ง (Hyperlink)
Markup language หมายถึ ง ภาษาที่ ใ ช้ Tag ในการกํา หนดการแสดงผลสิ่ ง ต่า ง ๆที่ แ สดงอยู่บนเว็บเพจ ดังนั้น
HTML จึ งหมายถึ ง ภาษาที่ ใช้ Tag ในการกําหนดการแสดงผลเว็บเพจที่ ต่างก็เชื่ อมถึ งกันใน Hyperspace ผ่าน
Hyperlink
3) Php [5]มาจาก PHP Hypertext Preprocessor แต่เดิ มย่อมาจาก Personal Home Page Tools PHP
คือภาษาคอมพิวเตอร์ จาํ พวก scripting language ภาษาจําพวกนี้ คาํ สั่งต่าง ๆจะเก็บอยูใ่ นไฟล์ที่เรี ยกว่า script และ
เวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปรชุดคําสัง่ ตัวอย่างของภาษาสคริ ปก็เช่น JavaScript , Perl เป็ นต้น
4) CodeIgniter [6] คือ Framework ที่ ถูกพัฒนาขึ้นด้วยภาษา PHP CodeIgniter Framework เหมาะ
สํา หรั บ พัฒ นาเว็บ ไซต์ หรื อ เว็บ แอพพลิ เ คชั่น และสร้ า งกรอบการทํา งานในรู ป แบบ MVC ( Model View
Controller ) ทั้งในขั้นตอนของการปรับปรุ งแก้ไขส่วนต่าง ๆ ของซอฟต์แวร์ ก็สามารถจัดการได้อย่างเป็ นระเบียบ
ด้วยเพราะอาศัยโครงสร้างของเฟรมเวิร์คที่ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาด้านนี้โดยตรง อีกทั้งเพื่อลดความซับซ้อน
ในการเขียนคําสั่งต่าง ๆ ที่ มกั จะพบเจอเมื่อการพัฒนาเว็บไซต์มีการใช้นักพัฒนามากกว่า 1 คน เมื่อจําเป็ นต้อง
เปลี่ยนทีมพัฒนา นักพัฒนาหรื อโปรแกรมเมอร์สามารถเรี ยนรู ้โครงสร้างพื้นฐานของเฟรมเวิร์คได้ในเวลาไม่นาน
ก็สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ต่อได้
5) Database [7] หรื อ ฐานข้อมูล คือ กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซ่ ึงกัน
และกัน โดยไม่ได้บงั คับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรื อแยกเก็บหลาย ๆ แฟ้มข้อมูล
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6. Data Analytic

ทีมผูว้ จิ ยั ได้นาํ ข้อมูลจาก Database มาวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ต่างๆดังนี้

(ก)

(ข)
รู ปที่ 2 รายงานการใช้เครื่ องปรับอากาศ
(ก) แผนภูมิแสดงการใช้เครื่ องปรับอากาศ
(ข) ฐานข้อมูลการเก็บการใช้งานของเครื่ องปรับอากาศ

(ก)

(ข)
รู ปที่ 3 รายงานการใช้ไฟ
(ก) แผนภูมิแสดงการใช้ไฟ
(ข) ฐานข้อมูลการเก็บการใช้ไฟ
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(ก)

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

(ข)

(ค)

(ง)
รู ปที่ 4 รายงานการใช้หอ้ ง
(ก) ตารางแสดงผูใ้ ช้ที่เข้า-ออกห้อง
(ข) ตารางแสดงผูใ้ ช้งานที่อยูภ่ ายในห้อง
(ค) แผนภูมิการใช้งานของห้อง
(ง) ฐานข้อมูลการเก็บข้อมูลการเข้า-ออกห้องของผูใ้ ช้
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(ก)

(ข)

รู ปที่ 5 ค่าอุณหภูมิ ความชื้นและแสง
(ก) แสดงค่าอุณหภูมิ ความชื้นและแสง
(ข) ฐานข้อมูลการเก็บค่าอุณหภูมิ ความชื้นและแสง

7. ผลการทดลองและอภิปราย

ทําให้ทราบการใช้งานภายในห้องนั้น ๆได้รู้เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า และรู ้การใช้หอ้ งว่ามีผใู ้ ช้
ห้องจํานวนมากน้อยเพียงใด และยังสามารถเช็คดูรีพอร์ต ย้อนหลังการใช้งานของห้อง แสดงออกเป็ น แผนภูมิ
7.1 แสดงหน้ าจอ Software

รู ปที่ 6 หน้าหลักที่ใช้ในการควบคุมเครื่ องใช้ไฟฟ้าในห้องโดยการคลิกที่เครื่ องใช้ไฟฟ้านั้น
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รู ปที่ 7 หน้าจอแสดงการเก็บข้อมูลการใช้งานของเครื่ องใช้ไฟฟ้า

รู ปที่ 8 หน้าจอแสดงรายชื่อผูใ้ ช้เข้า-ออกและดูจาํ นวนผูใ้ ช้งานย้อนหลัง

รู ปที่ 9 หน้าจอแสดงรายการใช้งานของเครื่ องใช้ไฟฟ้าและนํามาคํานวณเป็ นค่าไฟฟ้า
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8. สรุ ปผลงานวิจัย

ทีมผูว้ ิจยั ได้ออกแบบและพัฒนาระบบวิเคราะห์ขอ้ มูลสําหรับห้องอัจฉริ ยะโดยนําข้อมูลมาวิเคราะห์หา
ประโยชน์สูงสุดของห้องอัจฉริ ยะโดยใช้ขอ้ มูลจาก database มาต่อยอดจากการเก็บข้อมูล มาวิเคราะห์ คํานวณการ
ใช้งานต่าง ๆจนได้มาเป็ นระบบวิเคราะห์ขอ้ มูลสําหรับห้องอัจฉริ ยะนี้ข้ ึนมา

9. กิตติกรรมประกาศ

โครงงานนี้ สาํ เร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความกรุ ณาจาก ผศ.จิโรจน์ จริ ตควร และดร.สุ รชัย ทองแก้ว อาจารย์ที่
ปรึ กษาโครงงานที่ ได้ให้คาํ เสนอแนะ แนวคิ ด และแนวทาง ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ มาตลอด จน
โครงงานฉบับนี้เสร็ จสมบูรณ์ผจู ้ ดั ทําจึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
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ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ ป ระชากรส่ ว นใหญ่ มี อ าชี พ ทํา การเกษตร โดยการเกษตรของไทยมี
วิวฒั นาการในแต่ละยุคแต่ละสมัยเรื่ อยมา จนถึงยุคปั จจุบนั รัฐบาลได้มีนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อต้องการผลักดัน
ให้นาํ นวัตกรรมมาใช้ร่วมกับการทําการเกษตร เพื่อสร้างเกษตรกร 4.0 โดยมีฟาร์ มต้นแบบที่ นาํ เทคโนโลยีมา
ผสมผสานหรื อที่ ถูกเรี ยกว่า Smart Farming จากสภาพภูมิอากาศของประเทศ หนึ่ งในพืชเศรษฐกิ จที่ ทาํ รายได้
ให้แก่เกษตรกรคือการเพาะปลูกกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออก ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีเป็ นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ได้รับการ
ส่งเสริ มให้ผลิตกล้วยหอมทองเชิงเศรษฐกิจ ทางคณะผูว้ จิ ยั จึงได้นาํ เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ ง (Internet
of Thing : IoTs) เข้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเพาะปลูกกล้วยหอมทอง โดยการพัฒนาระบบตรวจวัดค่า
ความชื้ นในดิน และการสั่งการให้รดนํ้าต้นกล้วยผ่านทางแอพพลิเคชัน Line โดยเกษตรกรสามารถควบคุมการ
ทํางานได้อย่างง่ายดายผ่านโทรศัพท์มือถือของเกษตรกรเอง นอกจากนั้นยังเพิ่มเติมระบบเก็บข้อมูลผ่านเซิร์ฟเวอร์
เพื่อคอยรายงานค่าความชื้นในดินและเก็บรวบรวมค่าที่ได้ เพื่อนําไปปรับปรุ งหรื อพัฒนาการปลูกกล้วยหอมทอง
ให้มีคุณภาพดี ยิ่งขึ้นต่อไป จากการพัฒนาและทดลองใช้ระบบ IoT พบว่าระบบที่ทาํ การติดตั้งทํางานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ตามที่ คณะผูว้ ิจยั ได้ออกแบบไว้และเกษตรกรมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบ โดยในระยะ
ต่อไป ผูว้ ิจัยจะทําการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิ งตัวเลขที่ ได้จากค่าความชื้ นในดิ นเพื่อนํามาพัฒนาระบบตรวจวัด
ความชื้นและระบบรดนํ้าอัตโนมัติแบบครบวงจรโดยสั่งการเองจากค่าความชื้นที่แสดงว่ามีความชื้นในดินตํ่ากว่า
ปกติต่อไป
คําสําคัญ: อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ ง, IoT, Smart farming, กล้วยหอมทอง, เกษตรกร 4.0
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ABSTRACT

In Thailand, most of the professional career of Thai people is agriculture. The agriculture techniques
have been continuously developed from the past. Until now, the Thailand government policy encouraged that
the new innovation and technology could help to promote the agriculture system on the era of Thailand 4.0. It is
beginning from creating the smart farming model which integrating the technology to the cultivate farm rather
than the old agriculture system. Because of the climate of Thailand, one of the popular cultivated economical
crops is the Gros Michel banana (GM banana). Phetchaburi province is one of the role model as the area of GM
banana cultivation for exportation. Therefore, this study is using the Internet of Thing (IoTs) to apply to GM
banana cultivating system. The humidity detection of the soil and the automatic watering command system was
developed using a simple and well known application “Line”. The application Line was controlled by farmers
via their own smart phone making them easy to control the system since they are frequently using this application
every single day. Moreover, the humidity report was monitoring and recording by a newly developed server.
The result of newly developed IoT system found that the humidity detection of the soil and the automatic watering
command system is effectively working. The farmers could simply use the command system on application Line
and feel satisfy. In addition, we aim to collect the result from monitoring and recording data, and use these data
to design a fully automatic function which automatically watering GM banana when lowering humidity was
detected.
KEYWORDS: Gros Michel banana, IoT, Smart farming, Thailand 4.0

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ประเทศไทยถื อได้ว่าเป็ นประเทศเกษตรกรรม เนื่ องจากสังคมไทยมี รากฐานมาจากสังคมการเกษตร
เนื่ องจากลักษณะทางภูมิอากาศ และภูมิประเทศ มีความเหมาะสมต่อการทําการเกษตร จากผลการสํารวจของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2561 พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพ เกษตรกร การผลิต การขาย
ส่ ง คิดเป็ นร้อยละ 11.27, 6.63, และ 6.36 ตามลําดับ จากผูม้ ีงานทําทั้งสิ้ น 37.30 ล้านคน[1] จะเห็ นได้ว่าอาชี พ
เกษตรกรรม เป็ นอาชีพหลักของคนไทย โดยทัว่ ไปความรู ้เกี่ยวกับการทําการเกษตรจะถูกถ่ายทอดจากรุ่ นสู่รุ่ น ทํา
ให้เกษตรกรเพาะปลูกด้วยประสบการณ์ที่เรี ยนรู ้จากบรรพบุรุษ และการแก้ไขปั ญหาส่ วนใหญ่คือการลองผิดลอง
ถูกจากปั ญหาที่ตนเองได้เจอ วิวฒั นาการการเกษตรของไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยเรื่ อยมา ตั้งแต่เกษตรกร
1.0 คือยุคดั้งเดิม การเกษตรจะเป็ นลักษณะการใช้เครื่ องมือยุคเก่าที่ตอ้ งออกแรงและใช้เวลาในการทํางานเป็ นอย่าง
มาก จนต่อมาพัฒนาเป็ นเกษตรกร 2.0 โดยมีการนําเครื่ องจักรเบามาใช้ในการทุ่นแรงแต่เกษตรกรก็ยงั คงต้องออก
แรงและใช้เวลาส่ วนมากในการทําการเกษตร เช่นเดิ มจากนั้นมีการพัฒนาต่อมาเป็ นเกษตรกร 3.0 โดยมีการนํา
เครื่ องจักรหนักมาใช้ในการทําการเกษตรเพื่อทุ่นแรง ทําให้ประหยัดเวลาและช่วยเพิม่ ผลผลิตได้มากขึ้น อย่างไรก็
ตามการทําการเกษตรแบบ 3.0 มุ่งเน้นเพียงการลดการใช้แรงงานและประหยัดเวลาในการผลิตและเก็บเกี่ยวแต่ยงั
ขาดการควบคุมคุณภาพผลผลิตให้ได้คุณภาพที่เท่าเทียมกันในทุกๆ รอบของการผลิต และยังไม่มีการบันทึกหรื อ
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จดปริ มาณตัวแปรที่ใช้ในลักษณะที่เป็ นตัวเลขที่แน่ชดั เช่น ปริ มาณความชื้นของดิน ปริ มาณปุ๋ ย อุณหภูมิ เป็ นต้น
ซึ่งยังเป็ นปั ญหาและตัวแปรสําคัญของเกษตรกรที่จะรักษาคุณภาพของผลผลิตให้เท่ากันเสมอ จนมาถึงยุคปั จจุบนั
รั ฐบาลมี นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ ตอ้ งการผลักดันให้นาํ นวัตกรรมมาใช้ในการเพาะปลูกโดยนวัตกรรมนี้ จะ
นํามาใช้ควบคุมตั้งแต่ข้ นั ตอนแรกของการผลิต การดูแลตัวแปรต่างๆ เช่น คุณภาพนํ้า ดิน และอากาศ การประเมิน
คุณภาพผลผลิต รวมไปถึงการตลาด โดยเป็ นการจัดการแบบองค์รวมทั้งหมด ในการนี้ ตอ้ งอาศัยแรงสนับสนุ น
จากทั้งทางภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึ งสถาบันการศึ กษา เพื่อสร้ างเกษตรกรยุค 4.0 ให้เป็ นลักษณะของฟาร์ ม
อัจฉริ ยะหรื อที่ เรี ยกว่า Smart Farming นวัตกรรมที่ ได้พฒ
ั นาร่ วมกับเกษตรกรจะก่ อให้เกิ ดองค์ความรู ้ ใหม่ ที่
ทันสมัย ที่ เหมาะกับสภาพพื้นที่ ที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของประเทศ และผลผลิ ตที่ ได้จะมี คุณภาพที่ ดี
สมํ่าเสมอเนื่องจากมีการควบคุมตัวแปรที่แน่ชดั นําไปสู่ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืนตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้
ให้ไว้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรและประเทศชาติต่อไป
1.1 กล้ วยหอมทอง
ประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมในการเจริ ญเติบโตของกล้วย ดังจะเห็นได้ว่าในทุกภูมิภาค
ของประเทศสามารถเพาะปลูกต้นกล้วยได้ท้ งั สิ้น กล้วยเป็ นไม้ลม้ ลุกชนิดหนึ่ง มีหลากหลายสายพันธุ์ ที่เป็ นที่รู้จกั
และได้รับความนิ ยมต่อผูบ้ ริ โภคอาทิเช่น กล้วยไข่ กล้วยนํ้าว้า กล้วยหอมจันทร์ กล้วยหอมทอง กล้วยหอมเขียว
เป็ นต้น ซึ่ งในจํานวนสายพันธุ์ของกล้วยที่ มีห ลากหลายนี้ กล้วยหอมทองถื อเป็ นอี กสายพัน ธุ์หนึ่ งที่ เ ป็ นพื ช
เศรษฐกิจที่มีศกั ยภาพสู ง เพราะเป็ นสายพันธุ์ที่นิยมส่ งออกไปขายยังต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นที่นิยม
รับประทานกล้วยหอมทองของประเทศไทยเป็ นอย่างมาก ด้วยคุณลักษณะของกล้วยหอมทองจะมีน้ าํ หนักมาก
อุดมไปด้วยสารอาหาร สี สวย รสชาติดี มีกลิ่นหอม น่ารับประทาน ในด้านการผลิตและส่งออกกล้วยหอมทองนั้น
จังหวัดเพชรบุรีเป็ นอีกหนึ่ งตัวอย่างที่ มีการผลิตกล้วยหอมทองเชิงเศรษฐกิจมาอย่างยาวนาน โดยเริ่ มผลิตกล้วย
หอมทองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ดําเนิ นการโดยสหกรณ์การเกษตรบ้านลาดจํากัด อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ซึ่ ง
มุ่งเน้นส่ งเสริ มเกษตรกรในการปลูกกล้วยหอมทองร่ วมกับสหกรณ์ชุมชน สหกรณ์ผูบ้ ริ โภคซู โตเคน มีการส่ ง
กล้วยหอมทองให้ประเทศญี่ปุ่นสัปดาห์ละ 12 ตัน โดยในปี พ.ศ. 2550 มีมูลค่าการค้าส่ งออกกล้วยหอมทองถึง
5.15 ล้านบาท ปั จจุบนั ยังมีความต้องการสัง่ ซื้อกล้วยหอมทองอีกเป็ นจํานวนมาก สหกรณ์การเกษตรบ้านลาดจึงมี
การเตรี ยมแผนขยายกําลังการผลิ ตเพื่อตอบสนองความต้องการที่ เพิ่มขึ้น [2] เพื่อให้เกิ ดผลผลิ ตที่ มีคุณภาพดี
สมํ่าเสมอ มีปริ มาณการผลิตที่ ควบคุมได้ ดังนั้นทางกลุ่มผูผ้ ลิตจึ งร่ วมมือกับสถาบันที่หลากหลายเพื่อวิจยั และ
พัฒนาการผลิตกล้วยหอมทอง อาทิเช่น การวิจยั พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตกล้วยหอม การ
วิจัยคัดเลื อกพันธุ์และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิ ตกล้วยเพื่อการบริ โภคสด การเพิ่มมูลค่าโดยการแปรรู ปเป็ น
ผลิตภัณฑ์และการนําสารสําคัญจากกล้วยไปใช้ประโยชน์ [3] เป็ นต้น
1.2 อินเตอร์ เน็ตของทุกสรรพสิ่ง
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ ง (Internet of Things : IoTs) หรื อเรี ยกสั้น ๆ ว่าไอโอที (IoT) ถือเป็ นเทคโนโลยี
ที่ รู้จกั กันอย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั โดยประกอบด้วยอุปกรณ์ระบบสมองกลฝั่งตัว (Embedded System) และมี
ระบบเชื่อมต่อเครื อข่าย (Network) ทําให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์และอุปกรณ์ได้ รวมถึงการนํา
ข้อมูลมาวิเคราะห์ (Data Analytics) และควบคุมการทํางานหรื อแสดงข้อมูลแจ้งเตือนในขณะทํางานได้แบบ Real
time จึ งเรี ยกระบบนี้ ว่าระบบอัจฉริ ยะ (Intelligent Systems) IoT สามารถนํามาประยุกต์ใช้กบั งานหลากหลาย
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รู ปแบบ ไม่วา่ เป็ นงานด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ด้านการศึกษาและงานทางด้านการแพทย์เป็ นต้น ในอดีต
ผูว้ ิจยั ได้มีการนํา IoT มาประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ เช่น ด้านการเกษตร ได้พฒั นางานวิจยั โดยนําอินเตอร์ เน็ต
ของทุกสรรพสิ่ งพัฒนาโรงเพาะเลี้ยงเห็ดให้เป็ นโรงเพาะเลี้ยงเห็ดอัจฉริ ยะ [4] นําระบบอินเตอร์ เน็ตในทุกสรรพ
สิ่ งมาใช้เพื่อควบคุมปริ มาณนํ้าในนาข้าว [5] ทางด้านอุตสาหกรรม เช่น ได้นาํ อินเทอร์ เน็ตของทุกสรรพสิ่ งมาใช้
เพื่อควบคุมการประหยัดพลังงานของหลอดไฟแอลอีดี [6] ทางด้านการแพทย์ เช่น ได้นาํ IoT มาใช้ในการบันทึก
การดิ้นของทารกในครรภ์ [7] การควบคุมเตียงลมอัจฉริ ยะเพื่อลดการเกิดโรคแผลกดทับ [8] การวิเคราะห์ความอับ
ชื้นในผ้าอ้อมเพื่อเป็ นข้อบ่งชี้ในการเปลี่ยนผ้าอ้อมสําเร็ จรู ปสําหรับผูป้ ่ วยสู งอายุ [9] เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั มีงานที่
นํา IoT ไปประยุกต์ใช้อีกมากมายหลากหลายด้าน ดังนั้น จะเห็นได้วา่ ปั จจุบนั IoT มีประสิ ทธิ ภาพสู งและเข้ามามี
ส่วนเกี่ยวข้องในงานหลากหลายเพื่อควบคุมปริ มาณและปั จจัยต่างๆ อย่างแม่นยํา เพื่อช่วยให้กระบวนการต่างๆ มี
รู ปแบบแน่ นอน ตายตัว มี ระบบแจ้งเตื อนและระบบวิเคราะห์ ที่เป็ นรู ปธรรม ผูว้ ิจัยจึ งได้นําเทคโนโลยีน้ ี มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเพาะปลูกกล้วยหอมทองของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อช่วย
เพิ่มผลผลิตและควบคุมคุณภาพการเพาะปลูกกล้วยหอมทองตามวัตถุประสงค์ของเกษตรกร
1.3 เซิร์ฟเวอร์ (Server)
คําว่าเซิ ร์ฟเวอร์ มาจากคําว่าเซิ ร์ฟ (Serve) โดยมีหน้าที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การสิ่ งต่าง ๆ ตามคําร้องขอหรื อตาม
คําสั่งจากผูข้ อใช้บริ การ ดังนั้นเซิ ร์ฟเวอร์ ในระบบเครื อข่ายก็คือโปรแกรมหรื อเครื่ องคอมพิวเตอร์ ชนิ ดหนึ่ งทํา
หน้าเป็ นเครื่ องให้บริ การในเครื อข่ายเมื่อมีการร้องข้อจากผูใ้ ช้บริ การ (Client) ซึ่ งเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ถูกทําเป็ น
เซิ ร์ฟเวอร์น้ นั ควรจะมีประสิ ทธิ ภาพสู งและความเสถียรสู งเพื่อสามารถรองรับการร้องขอบริ การจากผูใ้ ช้บริ การที
ละจํานวนมากๆ ได้ ภายในเครื่ องเซิร์ฟเวอร์จะประกอบด้วยระบบปฏิบตั ิการและโปรแกรมบริ การตามหน้าที่ที่ถูก
กําหนดไว้เช่น เว็บเซิร์ฟเวอร์ ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ เมลเซิร์ฟเวอร์ โดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ เป็ นต้น
จากสิ่ งที่ กล่าวมาทั้งหมดนี้ การนําเทคโนโลยี IoT มาใช้ผ่านระบบการเก็บข้อมูลโดยใช้เซิ ร์ฟเวอร์ ที่
ได้รับการพัฒนาให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของเกษตรกรผูเ้ พาะปลูกกล้วยหอมทอง จะเป็ นนวัตกรรมที่
มี การนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้การผลิ ตกล้วยหอมทองมี ประสิ ทธิ ภาพ มี ระบบระเบี ยบแบบแผน และมี การ
ควบคุ ม การผลิ ตผ่า นระบบอัจฉริ ย ะที่ จะคอยควบคุ ม ตัว แปรต่ า งๆ ให้มี ค วามเหมาะสมกับ สภาพการณ์ และ
สิ่ งแวดล้อม ทําให้ผลผลิตของเกษตรกรที่ได้ในแต่ละครั้งมีปริ มาณและคุณภาพที่ใกล้เคียงกัน ช่วยลดขั้นตอนการ
ทํางานที่ยงุ่ ยาก และอีกทั้งยังสามารถเก็บข้อมูลตัวแปรต่างๆ ออกมาเป็ นค่ารู ปแบบตัวเลขที่สามารถนํามาวิเคราะห์
เพื่อปรับปรุ งการเพาะปลูกกล้วยหอมทองให้ดียง่ิ ๆ ขึ้นต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

2.1. ศึกษาลักษณะของพื้นที่ ขั้นตอน รวมถึงพฤติกรรมการดูแลกล้วยหอมทองของเกษตรกรผูด้ ูแล
2.2. สามารถออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ที่มีความจําเป็ นสําหรับติดตั้งในพื้นที่ปลูกกล้วยหอมทอง
2.3. สามารถนําอุปกรณ์ที่ได้ออกแบบและพัฒนาไปติดตั้งที่พ้ืนที่ปลูกกล้วยหอมทองตําบลหนองจอก
อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อทดสอบการทํางานจริ งในรู ปแบบการควบคุมด้วยตนเอง (Manual Control)
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2.4. สามารถตรวจวัดค่าตัวแปรต่างๆและเก็บข้อมูลภายในพื้นที่ปลูกกล้วยหอมทองต้นแบบและพื้นที่
ปลูกเปรี ยบเทียบ เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาเป็ นพื้นที่ปลูกกล้วยหอมทองที่ทาํ งานในรู ปแบบควบคุมอัตโนมัติ
(Automatic Control) ต่อไป

3. ขอบเขต

3.1 ออกแบบและสร้างอุปกรณ์สาํ หรับตรวจวัดจํานวน 15 ชุด
- อุปกรณ์ตรวจวัดสําหรับพื้นที่ปลูกกล้วยหอมทองต้นแบบ 12 ชุด
- อุปกรณ์ตรวจวัดสําหรับพื้นที่ปลูกเปรี ยบเทียบ 3 ชุด
3.2 ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ควบคุมจํานวน 7 ชุด
- ควบคุมแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ 220V (ไม่เกิน 100A) สําหรับปั๊ มนํ้า 1 ชุด
- ควบคุมแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ 220V (ไม่เกิน 10A) สําหรับวาล์วนํ้า 6 ชุด
3.3 ออกแบบและสร้างระบบสําหรับพื้นที่ปลูกกล้วยหอมทอง
3.4 เก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลเพื่อนํามาใช้พฒั นาระบบแบบควบคุมอัตโนมัติต่อไป

4. วิธีดําเนินการวิจัย

กระบวนการวิจยั ครั้งนี้แบ่งออกเป็ น 3 ระยะคือ ระยะที่หนึ่ งเป็ นการลงสํารวจพื้นที่สวนกล้วยหอมทอง
ของเกษตรกร ระยะที่ สองจะเป็ นการนําข้อมูลที่ได้จากการออกสํารวจพื้นที่และความต้องการของเกษตรกรมา
ออกแบบและพัฒนาตัวอุปกรณ์ และระยะที่ สามเป็ นการเก็บข้อมูลจากค่าตัวแปรที่ ได้บนั ทึ กไว้เพื่อนํามาตั้งค่า
ระบบอัจฉริ ยะให้ทาํ งานแทนเกษตรกรโดยอาศัยพฤติกรรมการดูแลสวนกล้วยหอมทองของเกษตรกรเอง
4.1 สํารวจพื้นทีแ่ ละเก็บข้ อมูลเบื้องต้ นของสวนกล้ วยหอมทอง
คณะผูว้ ิจยั ได้ลงพื้นที่สาํ รวจสวนกล้วยหอมทองตําบลหนองจอก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลลักษณะทางกายภาพของสวนกล้วยหอมทอง ขั้นตอนการปลูกกล้วยหอมทองรวมถึงพฤติกรรมการ
ดูแลกล้วยหอมทองของเกษตรกร โดยในขั้นตอนการพูดคุยได้รับทราบถึงปั ญหาข้อขัดข้องและความต้องการของ
เกษตรกร จากนั้นทางคณะผูว้ ิจยั ได้ อธิ บายและทําความเข้าใจเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยี IoT แก่เกษตรกร และ
ร่ วมกับเกษตรกรในการนําเอาความรู ้ของเกษตรกรมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี IoT หลังจากได้ขอ้ มูลความ
ต้องการเบื้องต้นจากเกษตรกร คณะผูว้ ิจยั ได้ออกแบบอุปกรณ์ตรวจวัดลักษณะทางการภาพ เช่น ค่าความชื้นของ
ดิ น และระบบให้น้ าํ อัตโนมัติ เพื่อติดตั้งในสวนกล้วยหอมทอง โดยระบบที่ กล่าวมานี้ ไม่รบกวนขั้นตอนการ
เพาะปลูกของเกษตรกรในแบบดั้งเดิม
การทดลองครั้งนี้ ได้แบ่งพื้นที่ สวนกล้วยหอมทองออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรกเป็ นพื้นที่ ขนาดประมาณ
สองงานครึ่ ง จะใช้เป็ นพื้นที่ปลูกกล้วยหอมทองด้วยเทคโนโลยี IoT และส่ วนที่สองขนาดประมาณหนึ่ งงานครึ่ ง
จะใช้วธิ ี การดูแลแบบดั้งเดิมซึ่ งใช้เป็ นพื้นที่ปลูกเปรี ยบเทียบ โดยพื้นที่ท้ งั สองส่วนของเกษตรกรได้ทาํ การยกร่ อง
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และปรับระนาบดินให้มีความเอียงเพื่อถ่ายเทนํ้าในกรณี ที่ฝนตกหนักหรื อมีจาํ นวนนํ้ามากเกินความต้องการของ
ต้นกล้วยหอมทอง (ดังแสดงในแผนภาพที่ 1)

แผนภาพที่ 1 แสดงการออกแบบพื้นที่ปลูกกล้วยหอมทองต้นแบบ
4.2 ออกแบบและพัฒนาตัวอุปกรณ์
ในระยะที่ สองจะเป็ นการนําข้อมูลที่ ได้จากการออกสํารวจพื้นที่ และความต้องการของเกษตรกรมา
ออกแบบและพัฒนาตัวอุปกรณ์ตรวจวัดค่าความชื้นในดินและอุปกรณ์ควบคุมการปล่อยนํ้าสําหรับติดตั้งในพื้นที่
การปลูกกล้วยหอมทองด้วยเทคโนโลยี IoT ได้มีการแบ่งอุปกรณ์ที่จะนํามาติดตั้งและทดสอบออกเป็ น 2 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 เป็ นกล่องอุปกรณ์ตรวจวัดค่าความชื้นในดินที่เป็ นปัจจัยสําคัญในการปล่อยนํ้าให้พ้ืนที่ปลูก
กล้วยหอมทองโดยระบบอัตโนมัติ เนื่องจากการเพาะปลูกกล้วยหอมทองเป็ นแบบระบบเปิ ด และเกษตรกรจะต้อง
มีข้ นั ตอนการกําจัดวัชพืชในพื้นที่ปลูกกล้วยหอมทองเป็ นระยะ การเดินสายไฟและสายสัญญาณรับส่งข้อมูลใน
พื้นที่จึงเป็ นข้อจํากัดต่อการวางตัวอุปกรณ์ ดังนั้นคณะผูว้ จิ ยั จึงออกแบบตัวอุปกรณ์โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์
เปลี่ยนเป็ นพลังงานไฟฟ้าเพื่อนํามาเลี้ยงวงจรต่างๆ

แผนภาพที่ 2 แสดงการวางตําแหน่งอุปกรณ์ตรวจวัดค่าความชื้นในดิน
ภายในกล่องอุปกรณ์ การส่งข้อมูลความชื้นในดินผ่านตัวอุปกรณ์จะอยูใ่ นรู ปแบบไร้สายและสามารถส่ ง
ข้อมูลได้ตลอดเวลาแม้จะอยูใ่ นช่วงเวลากลางคืนหรื อไม่มีแสงแดดจากดวงอาทิตย์ในระยะเวลาหนึ่ ง โดยกล่อง
อุปกรณ์ตรวจวัดค่าความชื้นในดินจะแบ่งติดตั้งในสวนปลูกกล้วยหอมทอง จํานวน 12 กล่องและอีก 3 กล่องจะถูก
ติดตั้งในพื้นที่ปลูกกล้วยหอมทองแบบดั้งเดิม (ดังแสดงในแผนภาพที่ 2)
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กลุม่ ที่ 2 เป็ นกล่องอุปกรณ์ควบคุมการปล่อยนํ้าให้พ้นื ที่ปลูกกล้วยหอมทองด้วยเทคโนโลยี IoT โดยแบ่ง
อุปกรณ์เป็ น 2 ส่วน 1. กล่องควบคุมวาล์วนํ้า 2. กล่องควบคุมปั๊ มสูบนํ้า โดยติดตั้งกล่องควบคุมวาล์วนํ้าจํานวน 6
กล่อง และต่อท่อนํ้าจากวาล์วไปสุดพื้นที่แปลงปลูกกล้วยหอมทอง ในแต่ละระยะของท่อนํ้าจะมีการต่อสายขนาด
เล็กไปที่โคนของต้นกล้วยเพื่อให้น้ าํ โดยนํ้าที่ได้จะมาจากกล่องควบคุมปั๊ มนํ้าจํานวน 1 กล่อง ที่คอยควบคุมการ
สูบนํ้าจากบ่อนํ้าที่เตรี ยมไว้ การควบคุมการปล่อยนํ้าสามารถทําได้โดยควบคุมวาล์วนํ้าทีละหนึ่งตัวหรื อพร้อมกัน
ทั้งหมดในคราวเดียว และเมื่ออุปกรณ์วาล์วนํ้าตัวใดตัวหนึ่งถูกเปิ ดอุปกรณ์ปั๊มนํ้าจะถูกเปิ ดเองโดยอัตโนมัติ ใน
ขณะเดียวกันเมื่ออุปกรณ์วาล์วนํ้าทุกตัวถูกปิ ดหมดอุปกรณ์ป๊ั มนํ้าจะปิ ดโดยอัตโนมัติ การออกแบบยังรองรับต่อ
ความผิดพลาดของระบบเมื่อระบบที่ออกแบบไม่สามารถทํางานได้ตามปกติเกษตรกรสามารถปรับมาใช้การเปิ ด
ปั๊ มนํ้าด้วยตัวเองได้ (ดังแสดงในแผนภาพที่ 3)

แผนภาพที่ 3 แสดงการวางตําแหน่งอุปกรณ์ควบคุมการปล่อยนํ้าและการวางท่อนํ้าในพื้นที่ปลูกกล้วย
องค์ประกอบโดยรวมของระบบพื้นที่ปลูกกล้วยหอมทองแสดงในแผนภาพที่ 4 ในด้านการออกแบบ
ฮาร์ ดแวร์ แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนคือ ส่ วนที่หนึ่ งเป็ นอุปกรณ์ควบคุมวาล์วนํ้าและอุปกรณ์ควบคุมปั๊ มนํ้า ส่ วนที่สอง
เป็ นอุปกรณ์เซ็นเซอร์ วดั ความชื้นในดินและส่ วนสุ ดท้ายเป็ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็กทําหน้าที่เป็ นเซิ ร์ฟเวอร์
อยูใ่ นเครื อข่าย คอยประมวลผลคําสั่งและส่ งคําสั่งไปควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ และรับข้อมูลจากเซ็นเซอร์ เก็บลงใน
ฐานข้อมูลเพื่อนํามาวิเคราะห์รวมถึงทําหน้าที่เป็ นเว็บเซิร์ฟเวอร์ให้บริ การข้อมูลด้วย

แผนภาพที่ 4 แสดงองค์ประกอบโดยรวมของ
ระบบการทํางานในพื้นที่ปลูกกล้วยหอมทอง
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หลักการทํางานของระบบในช่วงเก็บข้อมูลความชื้นในดินที่เหมาะสมและพฤติกรรมการปล่อยนํ้าให้ตน้
กล้วยหอมทองของเกษตรกรเพื่อสร้างระบบอัตโนมัติจะแบ่งออก 3 ส่ วนคือ ส่ วนที่ หนึ่ งเป็ นการเก็บข้อมูลจาก
อุปกรณ์เซ็นเซอร์ วดั ความชื้นในดินโดยตัวอุปกรณ์จะทําการส่ งข้อมูล (Publish) จากค่าความชื้นที่สามารถวัดได้
ทุกๆ 15 นาทีเก็บลงในฐานข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ (Server) ผ่านเครื อข่ายโดยใช้มาตรฐาน MQTT (Message Queuing
Telemetry Transport) Protocol และเมื่อทําการส่ งข้อมูลเสร็ จจะเข้าสู่ โหมดประหยัดพลังงาน (Sleep Mode) ใน
ส่วนที่สองจะรับข้อมูลการปล่อยนํ้าให้สวนกล้วยหอมทองอย่างเหมาะสมผ่านการสังเกตและความชํานาญในการ
ปลูกของเกษตรกรด้วยแอพลิเคชัน Line (การเลือกพัฒนาระบบจะดูจากพื้นฐานเกษตรกรเป็ นสําคัญเนื่ องจาก
เกษตรกรเองใช้แอพลิเคชัน Line เป็ นประจําอยูแ่ ล้ว) ในมือถือของเกษตรกรโดยการสั่งงานดังกล่าวจะผ่านการ
พิมพ์คาํ สั่งหรื อผ่านปุ่ มกด (รู ปแบบ Rich Menu ใน Line) บนแอพลิเคชัน Line ข้อมูลจะถูกส่ งไปประมวลผลบน
เซิ ร์ฟเวอร์ เพื่อวิเคราะห์คาํ สั่ง หลังจากนั้นตัวประมวลผลจะส่ งคําสั่งไปยังอุปกรณ์ควบคุมปั๊ มนํ้าและวาล์วนํ้าผ่าน
เครื อข่ายโดยใช้มาตรฐาน MQTT Protocol เช่นเดิ ม ส่ วนที่ สามเป็ นการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการมอนิ เตอร์ ขอ้ มูล
ต่างๆ เช่น ข้อมูลความชื้นในดินของเซ็นเซอร์ ท้ งั หมด กราฟแสดงการใช้พลังงานไฟฟ้าและกราฟแสดงการใช้น้ าํ
เป็ นต้น
4.3 การปรับใช้ ตวั อุปกรณ์ จากข้ อมูลทีเ่ ก็บได้
ระยะที่สามเป็ นการเก็บข้อมูลค่าความชื้นในดินและพฤติกรรมการปล่อยนํ้าของเกษตรกรแบบดั้งเดิม ที่
ได้จากความรู ้ และประสบการณ์ ที่ปลูกกล้วยหอมทอง ซึ่ งเป็ นที่ ทราบกันดี ว่าคุณภาพของกล้วยหอมทองจาก
สหกรณ์บา้ นลาด จํากัด จังหวัดเพชรบุรี เป็ นที่รู้จกั และได้รับการยอมรับในเรื่ องผลผลิตกล้วยหอมทองที่มีคุณภาพ
เป็ นที่ ตอ้ งการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศดังนั้นการจับพฤติกรรมของเกษตรกรมาประยุกต์ใช้กบั
อุปกรณ์ IoT จะมีประโยชน์ในการนํามาออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อช่วยพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการ
เพาะปลูกกล้วยหอมทอง เพื่อให้ผลผลิตที่ได้มีปริ มาณ รสชาติ และคุณภาพที่คงที่ต่อไป

5. ผลการวิจัย

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ไปจนถึงการพัฒนาอุปกรณ์ IoT ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาอุปกรณ์โดยแบ่งออกเป็ น 3
ส่ ว นหลัก ๆ คื อ ส่ ว นที่ ห นึ่ งเป็ นกล่ อ งอุ ป กรณ์ เ ซ็ น เซอร์ ว ัด ความชื้ น ในดิ น โดยมี อุ ป กรณ์ พ้ื น ฐานได้แ ก่
ไมโครคอนโทรลเลอร์และการสื่ อสาร ESP8266 โมดูลตรวจวัดค่าความชื้นในดินและโซล่าเซลล์ ส่ วนที่สองเป็ น
กล่องอุปกรณ์ควบคุมปั๊ มนํ้าและวาล์วนํ้าที่ใช้แหล่งจ่ายไฟ 220V โดยมีการเพิ่มส่ วนสวิตช์แบบโซลิดสเตทและ
วาล์วนํ้าแบบควบคุมด้วยไฟฟ้ าเพื่อเป็ นอุปกรณ์ช่วยเปิ ดปิ ดการปล่อยนํ้า ส่ วนที่ สามทําการตั้งเซิ ร์ฟเวอร์ โดยใช้
บอร์ ด Raspberry Pi ทําหน้าที่ประมวลผลคําสัง่ ควบคุมอุปกรณ์และเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดค่าความชื้นในดิ น
และเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการติดตั้งตัวอุปกรณ์ในพื้นที่จริ ง ชุดอุปกรณ์ท้ งั หมดได้ถูกออกแบบ
และประกอบลงในกล่อง และนําไปติดตั้งในสวนกล้วยหอมทองตามที่วางแผนไว้ ดังแสดงในแผนภาพที่ 5
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แผนภาพที่ 5 การติดตั้งอุปกรณ์ในบริ เวณพื้นที่ปลูกกล้วยหอมทอง
ในส่ วนการออกแบบการใช้งานและควบคุมตัวอุปกรณ์ คณะผูว้ ิจยั ได้ออกแบบการควบคุมและรายงาน
ผลผ่านทางแอพพลิเคชัน Line บนมือถือของเกษตรกร เนื่องจากเกษตรกรมีความคุน้ เคยกับการใช้งานแอพลิเคชัน
นี้ อยู่แล้ว ขั้นตอนการใช้งานเริ่ มต้นจากการสแกน QR Code เพื่อเพิ่มเพื่อนโดยอยู่ในรู ปแบบ Chat bot ซึ่ งถูก
ออกแบบมาเพื่อใช้ในการควบคุมการปล่อยนํ้า รู ปแบบการปล่อยนํ้าให้ตน้ กล้วยมีการควบคุมอยู่ 2 แบบ แบบแรก
เป็ นระบบควบคุมด้วยตนเองโดยการพิมพ์คาํ สั่งหรื อเลือกเมนู การปล่อยนํ้าพร้อมกันทุกร่ องหรื อที ละร่ อง โดย
เกษตรกรจะเป็ นผูพ้ ิจารณาถึงความเหมาะสมด้วยตนเอง แบบที่สองเป็ นการปล่อยนํ้าแบบอัตโนมัติ โดยระบบจะ
คํานวณจากค่าความชื้ นในดิ น เมื่ อค่าความชื้ นตํ่ากว่าค่าที่ ถูกตั้งไว้ ระบบจะปล่อยนํ้าเข้าไปในพื้นที่ น้ นั ๆโดย
อัตโนมัติ ดังแสดงในแผนภาพที่ 6 (ก)

(ก)
(ข)
แผนภาพที่ 6 แสดงการใช้งานแอพพลิเคชัน Line (ก) และ แสดงหน้าเว็บไซต์รายงาน (ข)
ในด้านการออกแบบหน้าเว็บไซต์เพื่อแสดงรายงานผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล เช่น สถานะวาล์วนํ้า ข้อมูลค่า
ความชื้ นในดิ นของเซ็ นเซอร์ ทุกตัว รายงานแสดงค่านํ้าค่าไฟ ทางคณะผูว้ ิจยั ได้ทาํ การออกแบบหน้าเว็บไซต์
แสดงผลที่อ่านค่าได้ง่าย ไม่มีความยุง่ ยากซับซ้อนเพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าใจและแปลผลค่าที่วเิ คราะห์ออกมา
ได้ดว้ ยตนเอง รู ปแบบการออกแบบหน้าเว็บไซต์แสดงในแผนภาพที่ 6 (ข)

6. สรุ ปผลการวิจัย

จากการติดตั้งอุปกรณ์ที่ทาํ การพัฒนาและทดสอบระบบรวมถึงการสอนวิธีการใช้งานระบบต่อเกษตรกร
ผูด้ ูแลสวนกล้วยหอมทอง พบว่าระบบที่ทาํ การติดตั้งทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตามที่คณะผูว้ ิจยั ได้ออกแบบ
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ไว้ และจากการสัมภาษณ์เกษตรกรมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบโดยไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง นอกจากนั้น
เกษตรกรยังพบว่าระบบเหล่านี้ ได้เข้ามาลดภาระงานของเกษตรกร อี กทั้งยังลดค่าใช้จ่ายในส่ วนของการจ้าง
แรงงานมาดูแลสวนกล้วย ในส่วนการใช้งานระบบผ่านแอพลิเคชัน Line พบว่ามีการใช้งานง่ายไม่เพิ่มภาระให้แก่
เกษตรกรเนื่ องจากเป็ นแอพพลิเคชันที่ใช้งานอยูเ่ ป็ นประจําจึงมีความคุน้ เคยการใช้งาน สุ ดท้ายเกษตรกรมีเวลา
ทํางานเหลือเพิ่มมากขึ้น จากการที่ระบบเข้ามาทดแทนภาระงานของเกษตรกร นําไปสู่ การที่เกษตรกรสามารถนํา
เวลาว่างในส่ วนนี้ ไปทํางานอื่ น เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครั วเรื อนตนเองได้อีกด้วย ในระยะต่อไปของงานวิจยั
คณะผูว้ ิจยั จะทําการพัฒนาระบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่ องเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการเพราะปลูกกล้วยหอมทอง
จนเกิ ดเป็ นระบบที่ สามารถเพาะปลูกด้วยตัวเองได้ท้ งั ระบบอย่างเหมาะสมและนําไปสู่ คาํ ว่า “ทําน้ อยได้ มาก”
ต่อไป
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ในปั จจุบนั แพทย์ประจําห้องผ่าตัดจําเป็ นต้องมีความแม่นยําในการระบุตาํ แหน่ งการผ่าตัด เพื่อความ
ถูกต้องและปลอดภัยของคนไข้ผูร้ ั บการผ่าตัด แพทย์สามารถดู สไลด์ผ่าตัดที่ ได้จากเครื่ องสแกนและเก็ บ ใน
คอมพิวเตอร์ ในห้องผ่าตัด ทําให้ในขณะการผ่าตัด แพทย์จาํ เป็ นต้องหยุดการผ่าตัดถอดถุงมือและอุปกรณ์เพื่อดู
สไลด์ทาํ ให้การผ่าตัดขาดความต่อเนื่ อง เสี ยเวลา และอาจเป็ นอันตรายต่อผูป้ ่ วย หรื อในกรณี ที่ให้แพทย์ผูช้ ่ วยดู
สไลด์แทน อาจเกิดความผิดพลาดของการสื่ อสารได้เช่นกัน งานวิจยั นี้ จึงได้พฒั นาโปรแกรมและอุปกรณ์ในการ
ตรวจจับการเคลื่อนไหวของมือแพทย์ เพื่อไปควบคุมสไลด์ประกอบกับการผ่าตัดได้ การตรวจจับการเคลื่อนไหว
ของมื อแพทย์ทาํ ได้โดยใช้เซ็ นเซอร์ ตรวจการเคลื่ อนไหวส่ งเข้าหน่ วยประมวลผลเพื่อตรวจสอบรู ปแบบการ
เคลื่อนไหวที่ได้ถูกบันทึกไว้ก่อนหน้า แล้วเมื่อทราบรู ปแบบการเคลื่อนไหวแล้ว หน่ วยประมวลผลจะส่ งคําสั่ง
แทนการกดคียบ์ อร์ ดบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่เก็บสไลด์ งานวิจยั นี้ จะช่วยให้แพทย์สามารถดูสไลด์ประกอบการ
ผ่าตัดในขณะผ่าตัดได้ ทําให้เกิ ดความต่อเนื่ องไม่เสี ยเวลาและมีความเข้าใจสไลด์ผ่าตัดได้ดีกว่าการสื่ อสารจาก
แพทย์ผูช้ ่ วย ประกอบกับประเทศไทยกําลังเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ การรั กษาและดู แลจึ งเป็ นสิ่ งสําคัญอย่างมาก
งานวิจยั นี้จึงเป็ นการใช้เทคโนโลยีอีกทางหนึ่งในการอํานวยความสะดวกให้แพทย์ช่วยดูแลรักษาให้กบั ผูป้ ่ วยและ
ผูส้ ูงอายุได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
คําสําคัญ : การแพทย์, ระบบสมองกลฝังตัว, สไลด์ผา่ ตัด

Abstract

The current doctor in the surgery room need to be precise in specifying the location of the surgery. For
accuracy and safety of the patients who received surgery.Doctors can view the slide operation of the scanner and
stored on computers in the operating room. While making surgery. Doctors need to stop removing the gloves and
surgical equipment to view slides make the surgically lacks continuity, time consuming and may harm patients.
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Or, in the case of the physician assistant see slide instead. May cause an error of communication. This research
has developed programs and devices to detect movement of the hand doctor. In order to control the slide with the
surgery. Detecting hand movements performed by a doctor using a sensor moves into a processing unit to
determine movement patterns that were previously recorded. And then when I know the movements and then The
processor shall send a command, instead of pressing the keyboard on the computer that stores the slides. This
research will allow doctors to see the slides, while surgery surgery practitioner. Cause no time continuity and
better surgery slides to communicate from a physician assistant. The country is entering an aging society.
Treatment and care is extremely important. This research, therefore, is to use technology, another way to facilitate
medical aid to care for patients and the elderly more effectively.
KEYWORD: Medical, Embedded System, Surgical Slide

1.บทนํา

เนื่องจากในปั จจุบนั วงการแพทย์มีผปู ้ ่ วยที่ตอ้ งการได้รับการผ่าตัดเป็ นจํานวนมาก จึงมีความล่าช้าในการ
ผ่าตัดซึ่ งมีความละเอียดอ่อนมากในการรักษาแต่ละครั้ง เนื่ องด้วยหมอต้องดูสไลด์หรื อฟิ ล์มผ่าตัดควบคู่ดว้ ยกับ
การผ่าตัดแพทย์ก็ย่อมลําบากในการถอดถุงมื อเพื่อกดเปลี่ ยนสไลด์หรื อซู ม ซึ่ งในกรณี น้ ี ถา้ มี อุปกรณ์ ในการ
ควบคุมสไดล์ผา่ ตัดหรื อฟิ ล์มได้ ก็จะช่วยให้แพทย์ทาํ งานได้ง่ายและสะดวกยิง่ ขึ้น

ประตู

เครื องมือ

COM

เตียงผ่าตัด

รู ปที่ 1 ห้องผ่าตัด (ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จ.นครนายก)
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จากการสํารวจห้องผ่าตัด และสอบถามความต้องของแพทย์ (ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี จ.นครนายก) แล้วจึงได้มาออกแบบงานวิจยั โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
(1) ออกแบบและเลือกอุปกรณ์ที่จาํ เป็ น เพื่อติดตั้งใช้ในห้องผ่าตัด ร่ วมถึงสัญลักษณ์ท่าทาง
รู ปแบบการเคลื่อนไหวของมือในการควบคุมสไลด์โดยซอฟต์แวร์
(2) นําไปติดตั้งที่ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อําเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อทดสอบการทํางานจริ ง แบบการควบคุมด้วยตนเอง
1.2 ขอบเขต
(1) ออกแบบสัญลักษณ์ท่าทางรู ปแบบการเคลื่อนไหวของมือ ดังนี้
- การเปลี่ยนสไลด์ถดั ไป จะทําการเคลื่อนมือไปทางซ้ายซึ่งโปรแกรมจะทําการเปลี่ยนสไลด์
ต่อไปจากหน้าปั จจุบนั
- การเปลี่ยนสไลด์ก่อนหน้า จะทําการเคลื่อนมือไปทางขวาซึ่งทางโปรแกรมจะทําการเปลี่ยน
สไลด์ก่อนหน้าปัจจุบนั
- การซูมออก โดยทําการใช้นิ้วมือกางเข้าเพื่อซูมออก
- การซูมเข้า โดยทําการใช้นิ้วมือการนิ้วกางออก เพื่อซูมเข้า
(2) พัฒนาเขียนซอฟต์แวร์ในการกําหนดคําสัง่ ในการควบคุมโปรแกรมอ่านสไลด์ผา่ ตัดของแพทย์

1.3 เทคโนโลยีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง

1.3.1 ทฤษฎีสรุปทีเ่ กีย่ วกับ Leap Motion
[1] เป็ นอุปกรณ์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อให้เราสามารถบังคับการทํางานต่างๆ ได้โดยการ
ใช้ "มือ" หรื อสิ่ งของอื่นๆ ที่ มีลกั ษณะเป็ นทรงกระบอก ซึ่ งการบังคับทําได้โดยไม่ตอ้ งสัมผัสกับหน้าจอ การ
ทํางานคล้ายๆกับ Kinect ของ Microsoft แต่อุปกรณ์ Leap Motion มีขนาดเล็ก ราคาถูกกว่ามาก Censor มีความ
ละเอียดในการตรวจจับมากกว่า 100 เท่า ตรวจจับได้ทุกข้อนิ้ว และข้อมือเรา ด้วยอัตราการส่ งข้อมูลที่สูงถึง 120
fps และมีความแม่นยําในระดับ 0.01 มิลลิเมตร การตรวจจับของ Censor มีระยะ กว้าง 2 การเชื่อมต่อทําแค่เพียง
เสี ยบสาย USB ในอนาคตยังอาจจะพัฒนาให้สามารถใช้งานแบบไร้สายได้
ข้อจํากัดการใช้งาน – แสงและท่าทางบางอย่าง
- แสงอะไรก็ตามแต่ที่มีอินฟราเรดจะมีผลต่อเซ็นเซอร์ครับ เช่นแสงแดดหรื อแสงไฟบาง
ชนิด ซึ่งจะทําให้ระยะที่ Leap จะจับได้ลดลง หรื ออาจจะจับผิดพลาดได้
- หากเราใช้อุปกรณ์ในการชี้ตาํ แหน่ง อย่างเช่นปากกา อาจจะพบปัญหาบ้างหากปากกา
นั้นสะท้อนแสงเกินไป ไม่สะท้อนแสงเลย หรื อเป็ นปากกาด้ามใส ก็อาจจะใช้งานไม่ได้
- เรื่ องท่าทางก็เป็ นข้อจํากัดได้เช่นกัน Leap นั้นไม่สามารถตรวจจับมือหรื ออุปกรณ์ที่อยู่
ซ้อนกันได้ และไม่สามารถตรวจจับนิ้วมือหรื ออุปกรณ์ที่อยูใ่ กล้กนั เกินไปได้
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สําหรับนักพัฒนา - มี 5 ภาษา “หลัก” ให้เลือก
ภาษาที่ สามารถพัฒนาแอพฯ ให้ใช้งาน Leap ได้น้ นั โดยหลักๆ แล้วมี 5 ภาษา ได้แก่ C++,
C# (และ Unity), Java, JavaScript และ Python ซึ่ง 5 ภาษานี้ทาง Leap Motion จะมีเอกสารให้อ่านพร้อมมีตวั อย่าง
โค้ดให้ลองเล่น ส่ วนภาษาอื่นๆ ที่สามารถพัฒนาได้เช่น Objective-C หรื อ ActionScript นั้น อาจจะต้องศึกษาเอง
โดยศึกษาจากไลบราลีที่มีคนทําไว้
สําหรับนักพัฒนาข้อมูลที่สามารถดึงมาใช้จาก API มีดงั นี้
- ข้อมูลตําแหน่งต่างๆ ใน API จะมีหน่วยเป็ นมิลลิเมตร
- เฟรม (frame) คือข้อมูลทุกอย่างที่ Leap อ่านได้ 1 ครั้ง ซึ่งจะอัพเดตตลอดเวลา
- แต่ละเฟรมจะมีขอ้ มูลของมือ ตัวชี้ และท่าทาง
- มือ (hand) ซึ่งจะเก็บตําแหน่ง มุม ความเร็ ว และ “ตัวชี้” ที่อยูท่ ี่มือนั้นๆ
- ตัวชี้ (pointer) แบ่งเป็ นสองประเภทคือ นิ้วมือ (finger) และอุปกรณ์ (tool) ทั้งสองประเภท
ต่างกันแค่ความกว้างของตัวชี้ โดยทั้งสองชนิดจะเก็บตําแหน่ง มุม ความเร็ ว ขนาดทั้งความกว้างและความยาว และ
มือที่เป็ นเจ้าของตัวชี้น้ นั ๆ
- ท่าทาง (gesture) มี 3 แบบ คือวงกลม การปั ด และการแตะ
- วงกลม (circle) จะเก็บค่าจุดศูนย์กลาง ทิศทาง ความเร็ ว และจํานวนรอบ
- การปั ด (swipe) จะเก็บค่าจุดเริ่ มต้น จุดปั จจุบนั ทิศทาง และความเร็วการปั ด
- การแตะ (screenTap, keyTap) จะเก็บค่าตําแหน่งและทิศทางที่แตะ
1.3.2 งานวิจยั เกีย่ วกับการความสัมพันธ์ ระหว่ างลักษณะทางกายภาพของเมาส์ และสมรรถนะการ
ใช้ งานของผู้ใช้
มีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในการออกแบบการเคลื่อนไหวของเมาส์เพื่อให้ตอบสนองกับสรี ระทางร่ าง
การของมนุษย์ เพื่อช่วยในการควบคุมซอฟต์แวร์ [2] สําหรับการผ่าดัดทําให้แพทย์เกิดความล้าและความากลําบาก
จากการทํางาน [3] อีกลดระยะเวลาในการผ่าตัดเพื่อประโยชน์ของผูป้ ่ วย [4] และความสะอาด สุ ขอนามัยของ
แพทย์ [5]

2. วิธีการดําเนินงานวิจัย

หลังจากที่ได้ลงพื้นที่ สํารวจสอบถามจากศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราช
กุมารี อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก อย่างละเอียด ปั ญหาที่ทางทีมแพทย์พบและต้องการแก้ไข ทางทีมผูว้ ิจยั
ได้ออกแบบอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ เพื่อติดตั้งในห้องผ่าตัด โดยพยายามไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการขั้นตอนการผ่าตัด
ของทีมแพทย์ที่มีอยูเ่ ดิม
หลังการลงพื้นที่สอบถามและเก็บข้อมูลเบื้องต้น แล้วทางทีมได้ออกแบบสัญลักษณ์ท่าทางรู ปแบบกา
เคลื่ อ นไหวของมื อ ระบบจะทํา การตรวจสอบการเคลื่ อนไหวจากเซ็ น เซอร์ ตรวจจับการเคลื่ อนไหว (Leap
Motion) แล้วซอฟต์แวร์ จะตรวจละทําการคํานวนตามคําสั่งของการเคลื่อนไหวมือผูใ้ ช้ว่าตรงกับรู ปแบบ เพื่อ
ควบคุมการโปรแกรมอ่านสไลด์ของแพทย์ โดยลักษณะการทานของเครื่ องควบคุมสไลด์อจั ฉริ ยะ มีอยู่ 4 โหมดดัง
รู ปที่ 2
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(ข)
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(ค)

(ง)

รู ปที่ 2 สัญลักษณ์ท่าทางรู ปแบบการเคลื่อนไหวของมือ
(ก) – (ข) เป็ นสัญลักษณ์ท่าทางรู ปแบบการเคลื่อนไหวของมือ
1) การเปลี่ยนสไลด์ถดั ไป จะทําการเคลื่อนมือไปทางซ้ายซึ่งโปรแกรมจะทําการเปลี่ยนสไลด์ต่อไปจาก
หน้าปัจจุบนั ดังรู ปที่ (ก)
2) การเปลี่ยนสไลด์ก่อนหน้า จะทําการเคลื่อนมือไปทางขวาซึ่งทางโปรแกรมจะทําการเปลี่ยนสไลด์
ก่อนหน้าปัจจุบนั ดังรู ปที่ (ข)
3) การซูมออก โดยทําการใช้นิ้วมือกางเข้าเพื่อซูมออก ดังรู ปที่ (ค)
4) การซูมเข้า โดยทําการใช้นิ้วมือการนิ้วกางออก เพื่อซูมเข้า ดังรู ปที่ (ง)
โดยจากการลงพื้นที่จริ ง ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ จ.นครนายก ทางโปรแกรม
ควบคุมสไลด์ผา่ ตัดของทางศูนย์แพทย์น้ นั มีหน้าตาดังรู ปที่ 3 ซึ่งสามารถแบ่งพื้นที่การควบคุมการทํางานดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 3 โปรแกรมควบคุมสไลด์ผา่ ตัด ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จ.นครนายก
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1
3

2

รู ปที่ 4 แสดงพื้นที่การควบคุมในโปรแกรมควบคุมสไลด์ผา่ ตัด ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
จ. นครนายก
1) ส่วนแสดงสไลด์ผา่ ตัดทํางานโดยใช้ คียบ์ อร์ดในการควบคุม
- ซูมเข้า โดยกดปุ่ มบนคียบ์ อร์ดเพื่อควบคุม
- ซูมออก โดยกดปุ่ มบนคียบ์ อร์ดเพื่อควบคุม
2) ส่วนเลือกสไลด์ผา่ ตัดทํางานโดยใช้ เมาส์ในการควบคุม
- คลิกเมาส์เพื่อเลือกสไลด์ที่ตอ้ งการจะแสดงในส่วนที่ 1
3) แถบแสดงตัวเลือกสไลด์ผา่ ตัด
จากรู ปที่ 4 ที่แสดงพื้นที่ในการควบคุมโปรแกรมควบคุมสไลด์ผา่ ตัด ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเท
รัตนราชสุดาฯ จ. นครนายก ในส่วนของการควบคุมการทํางานโดยโปรแกรมควบคุมสไลด์ผา่ ตัดด้วยการ
ตรวจจับการเคลื่อนไหวของมือของทางผูพ้ ฒั นานั้นคอบคุมการทํางานหลักของเดิมที่มีอยูแ่ ละยังสามารถเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้นในการใช้งานจริ ง
โดยหลักการทํางานมือผูใ้ ช้งานต้องอยู่เหนื อเซ็นเซอร์ ประมาณ 10 เซนติเมตร เพื่อความแม่นในการ
ตรวจจับของเซ็นเซอร์ ระยะการทํางาน ดังรู ปที่ 5

รู ปที่ 5 ระยะการทํางาน(ที่มา https://www.codeproject.com/)
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2.2 การพัฒนาระบบ
2.2.1 Hardware
ระบบได้ใช้ Hardware หลักๆอยูท่ ้ งั หมด 2 อย่างดังต่อไปนี้
1) Leap Motion (ก) ดังแผนภาพที่ 6 คืออุปกรณ์ที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวของมือ นิ้วมือ และ
อุปกรณ์ทรงกระบอกเช่น ปากกา ดินสอ พูก่ นั หรื อกระทัง่ ตะเกียบ เพื่อนํามาใช้งานควบคุมคอมพิวเตอร์หรื อแอพ
พลิเคชันต่างๆ
2) Computer (ข) ดังแผนภาพที่ 6 ใช้เพื่อเป็ นตัวลงโปรแกรม,แสดงข้อมูลและเชื่ อมต่อ กับ
Leap Motion

(ก)
(ข)
รู ปที่ 6 อุปกรณ์ที่ใช้งานในห้องผ่าตัด
(ก) - (ข) เป็ นอุปกรณ์พ้ืนฐานสําหรับห้องผ่าตัด

3. สรุปผลงานวิจัย

ที มผูว้ ิจัยได้ออกแบบและเลื อกอุปกรณ์ ที่จาํ เป็ น เพื่อติ ดตั้งใช้ในห้องผ่าตัด รวมถึ งสัญลักษณ์ท่าทาง
รู ปแบบการเคลื่อนไหวของมือในการควบคุมสไลด์โดยซอฟต์แวร์ การประยุกต์ใช้ได้หลากหลายสามรถนํามาต่อ
ยอดในทั้งด้าน,การศึ กษาด้านการแพทย์,ด้านความบันเทิ ง ในบทความนี้ ได้นาํ เสนอการประยุกต์ใช้ในวงการ
แพทย์ โดยนําตัวเซ็นเซอร์ Leap Motion มาให้ ควบคู่กบั ซอฟท์แวร์ที่ทางเราได้พฒั นาขึ้นมาเพื่อควบคุมโปรแกรม
อ่านสไลด์ของแพทย์ เพื่อความสะดวกและง่ายของแพทย์ผูใ้ ช้งาน โดยสาธิ ตตัวอย่างโดยใช้ซอฟต์แวร์ ตวั อย่าง
ทดสอบก่อนจะนําไปใช้ในการคุมควบโปรแกรมอ่านสไดล์แพทย์จริ งในการควบคุม แสดงในรู ปที่ 7 และรู ปที่ 8

2253

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

รู ปที่ 7 การซูมภาพโดยใช้ลกั ษณะมือจีบ

รู ปที่ 8 การซูมภาพโดยใช้ลกั ษณะมือกางออก

4. ข้ อเสนอแนะ

1) สามารถนําเอาโปรแกรมควบคุมสไลด์ผา่ ตัดด้วยการตรวจจับการเคลื่อนไหวของมือไปพัฒนาต่อโดย
พัฒนาเป็ น VR ในการดูภาพสไลด์ในการดูที่ลึกขึ้นในรู ปแบบ 3D
2) สามารถนําเอาไปประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษา,ความบันเทิง เป็ นต้น

5. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.นครนายก สําหรับข้อมูล
เกี่ยวกับการแพทย์และวิธีการดําเนิ นงานขั้นตอนการรักษาผูป้ ่ วย และอํานวยความสะดวกในการทําวิจยั กลุ่มคณ
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อาจารย์และนักศึ กษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ ร่วมศึ กษา ออกแบบ พัฒนาอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ และ
สุ ดท้ายนี้ ขอขอบคุ ณมหาวิทยาลัยศรี ปทุ ม ที่ ส่งเสริ มและสนับสนุ น ให้คณาจารย์และนักศึ กษา ได้นําความรู ้
ทางด้านเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้งานจริ ง มาโดยตลอด
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การวินิ จ ฉัย โรคหัว ใจด้ว ยวิ ธี ก ารตรวจวัด สัญ ญาณคลื่ น ไฟฟ้ า หั ว ใจ (ECG : Electrocardiogram) ที่
สมบู รณ์ น้ ัน โดยมาตรฐานแล้วจะเป็ นการวัดสัญญาณแบบปกติ 12 ลี ด (12-lead ECG System) ที่ ได้สัญญาณ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจทั้งหมด 12 สัญญาณ จากการติดอิเล็กโทรดทั้งหมด 10 อิเล็กโทรด ส่งผลให้เกิดความไม่คล่องตัว
กับผูป้ ่ วย ดังนั้นวิธีการเพิ่มความคล่องตัวให้กบั ผูป้ ่ วยและลดต้นทุนในการใช้อิเล็กโทรด จึงต้องทําการลดจํานวน
การติดอิเล็กโทรดให้ได้นอ้ ยที่ สุดด้วยการใช้มาตรฐานการติดอิเล็กโทรดแบบ 5 อิเล็กโทรด โดยใช้ลีด V1 ที่ใช้
อิเล็กโทรดเพียง 5 อิเล็กโทรดเท่านั้น แต่ยงั คงได้สัญญาณคลื่นไฟฟ้ าหัวใจใกล้เคียงกับการวัดแบบปกติ 12 ลีด
ซึ่ งในงานวิจยั นี้ ได้นาํ วิธีการของเจเนติกอัลกอริ ธึมสําหรับซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชีนสําหรับสมการถดถอย (GASVMR) มาใช้ในการสังเคราะห์สัญญาณคลื่นไฟฟ้ าหัวใจที่ขาดหายไปทั้ง 5 สัญญาณ และเพื่อเพิ่มความถูกต้อง
ของสัญญาณคลื่ นไฟฟ้ าหัวใจ โดยนําไปเปรี ยบเที ยบกับวิธีการของการถดถอยแบบเชิ งเส้นและวิธี ก ารของ
โครงข่ายประสาทเทียม ซึ่งผลที่ได้จากการทดลองพบว่าวิธีการของเจเนติกอัลกอริ ธึมสําหรับซัพพอร์ตเวกเตอร์แม
ชีนสําหรับสมการถดถอยนั้น มีค่าความผิดพลาด RMSE ของสัญญาณ ECG ทั้ง 5 สัญญาณโดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 12.449
มิลลิโวลท์ ซึ่งน้อยกว่าวิธีการของโครงข่ายประสาทเทียมที่มีค่าความผิดพลาด RMSE โดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 19.336 มิลลิ
โวลท์ และน้อยกว่าวิธีการของการถดถอยแบบเชิงเส้นที่มีค่าความผิดพลาด RMSE โดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 57.352 มิลลิ
โวลท์
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คําสําคัญ: ระบบวัดสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบปกติ 12 ลีด, การวัดสัญญาณแบบ 5 อิเล็กโทรด โดยใช้ลีด V1,
ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน, เจเนติกอัลกอริ ธึมสําหรับซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีนสําหรับสมการถดถอย,
การถดถอยแบบเชิงเส้น, โครงข่ายประสาทเทียม

ABSTRACT

The current gold standard for diagnosis is standard 12-lead electrocardiogram (ECG) derived from 10
electrodes using a cardiograph. As for how to reduce the number electrodes in ECG system also from 10 to 5
electrodes for cuts the cost and increase mobility for long term patients monitoring, it requires synthesis method
was applied to derive back those 5-lead ECG signals. This paper presents Linear regression, Artificial Neural
Networks (ANNs) and Genetic Algorithm for Support Vector Machine – Regression (GA-SVMR) were used to
find the minimum of RMSE values from synthesis method for deriving the 5-lead ECG signals with standard 5Electrode using lead V1. The results have shown that the best performance amongst those methods with the less
RMSE values for 5 signals to compare with the standard 5-lead ECG signals was obtained by GA-SVMR with
RMSE value is 12.449 mV followed ANNs with RMSE value is 19.336 mV and Linear regression with RMSE
value is 57.352 mV, respectively.
KEYWORDS: 12-lead ECG System, Standard 5-Electrode Using Lead V1, SVR, GA-SVMR, Linear
Regression, ANNs.

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

Joseph และ Bronzino (2000) ได้กล่าวไว้วา่ การวินิจฉัยโรคหัวใจด้วยวิธีการตรวจวัดสัญญาณคลื่นไฟฟ้า
หัวใจ (ECG : Electrocardiogram) ที่สมบูรณ์น้ นั โดยมาตรฐานแล้วจะเป็ นการวัดสัญญาณแบบปกติ 12 ลีด (12lead ECG System) ที่ประกอบด้วยสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจทั้งหมด 12 สัญญาณด้วยกัน โดยมีชื่อเรี ยกสัญญาณทั้ง
12 สัญญาณนี้วา่ สัญญาณลีด I II III aVR aVL aVF V1 V2 V3 V4 V5 และ V6 ซึ่งสัญญาณในแต่ละลีดนั้นเกิดจาก
การติ ด อิ เล็ก โทรดไว้บนร่ า งกาย ทั้ง หมด 10 อิ เ ล็ก โทรด และมี ก ารแปลผลสัญญาณออกมาเป็ นรู ปสัญญาณ
คลื่ น ไฟฟ้ า หั ว ใจเพื่ อ ใช้สํา หรั บ การวิ นิ จ ฉั ย สํา หรั บ แพทย์โ ดยเฉพาะ โดยมี ล ัก ษณะการติ ด อิ เ ล็ ก โทรดดัง
แผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1 ตําแหน่งการติดอิเล็กโทรดแบบมาตรฐานปกติ 12 ลีด
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จากแผนภาพที่ 1 พบว่าการติดอิเล็กโทรดทั้ง 10 อิเล็กโทรดนั้น มีความจําเป็ นต้องใช้สายสัญญาณใน
การตรวจวัดทั้งหมด 10 เส้นด้วยกัน ทําให้ในกรณี ที่ผูป้ ่ วยในสภาวะที่ ตอ้ งเฝ้ าระวัง และมีความต้องการบันทึก
สัญญาณคลื่ นไฟฟ้ าหัวใจไว้ตลอดเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงนั้น จะไม่สามารถทําได้ เพราะผูป้ ่ วยไม่มีความ
คล่องตัวในการเคลื่อนที่ ดังนั้นจึงได้มีวธิ ีการวัดสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบมาตรฐาน ที่มีการลดจํานวนการติด
อิเล็กโทรดให้นอ้ ยลงกว่าเดิมจาก 10 อิเล็กโทรดไปเป็ น 5 อิเล็กโทรด โดยเรี ยกว่าการวัดสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
แบบ 5 ลีด โดยใช้ ลีด V1 Jaakko และ Robert (1995) ดังแผนภาพที่ 2

แผนภาพที่ 2 การวัดสัญญาณคลื่นไฟฟ้ าหัวใจแบบ 5 ลีด โดยใช้ลีด V1
จากแผนภาพที่ 2 พบว่าการวัดสัญญาณคลื่นไฟฟ้ าหัวใจที่ มีจาํ นวนอิเล็กโทรดเพียง 5 อิเล็กโทรดนั้น
จะใช้สายในการวัดสัญญาณเพียง 5 เส้นเท่านั้น แต่สามารถวัดสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้เพียง 7 สัญญาณ คือ
สัญ ญาณลี ด I II III aVR aVL aVF และ V1 ทํา ให้สัญ ญาณ V2 V3 V4 V5 และ V6 นั้น หายไป ดัง นั้น จึ ง ต้องมี
วิธีการสังเคราะห์สัญญาณ เพื่อทําการสร้างสัญญาณคลื่นไฟฟ้าใจของลีด V2 V3 V4 V5 และ V6 กลับคืนมา ทํา
ให้ได้สัญญาณครบทั้ง 12 สัญญาณ เหมือนกับการวัดสัญญาณแบบปกติ 12 ลีด ซึ่ งจากงานวิจยั ที่ผ่านมาส่ วนมาก
วิธีการสังเคราะห์ สัญ ญาณคลื่ น ไฟฟ้ าหัวใจจะใช้วิธี การถดถอยแบบเชิ งเส้น (Linear Regression) ดังเช่ นจาก
งานวิจยั ของ Nelwan et al. (2000) ที่ใช้วธิ ีการของ Multiple Linear Regression ในการหาค่าสัมประสิ ทธิ์และสร้าง
สัญญาณขึ้นมาใหม่ ของสัญญาณ ลีด V1 V3 V4 และ V6 สัญญาณลีด I II V2 และ V5 ซึ่ งผลที่ได้พบว่าการสร้าง
สัญญาณขึ้นมาใหม่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับสัญญาณจริ งแต่ยงั คงมีความผิดพลาดในการสังเคราะห์สัญญาณ ต่อมา
งานวิจยั ของ Wei (2001) ได้นาํ เสนอวิธีการสร้างสัญญาณคลื่นไฟฟ้ าหัวใจแบบปกติ 12 ลีด จากการติดลีดแบบ
มาตรฐาน 4 ลีด ตามรู ปแบบของ Frank Torso Model ซึ่ งในงานวิจยั นี้ ได้ทาํ การลดจํานวนการติดอิเล็กโทรดจาก
10 อิเล็กโทรด เหลือเป็ น 6 อิเล็กโทรด โดยวิธีการตัดตําแหน่งอิเล็กโทรดสําหรับการวัดสัญญาณลีด V2 V3 V4
และ V5 ทิ้ง และใช้สัญญาณลีด I II V1 และ V6 มาใช้เป็ นสัญญาณอินพุต และใช้วิธีการของ Least squares มาใช้
ในการสังเคราะห์สญ
ั ญาณเพื่อสร้างสัญญาณลีด V2 V3 V4 V5 ขึ้นมาใหม่ ซึ่งผลที่ได้จากผลการทดลองพบว่าการ
สังเคราะห์และสร้างสัญญาณลีด V2 V3 V4 V5 ขึ้นมาใหม่น้ นั มีลกั ษณะใกล้เคียงกับสัญญาณจริ งและยังคงมีความ
ผิดพลาดในการสังเคราะห์สัญญาณ ดังนั้นจากงานวิจยั ที่ ผ่านมาการใช้วิธีการถดถอยแบบเชิ งเส้นกับสัญญาณ
คลื่ น ไฟฟ้ าหัว ใจนั้นยังคงมี ความผิดพลาดในการสังเคราะห์ สัญ ญาณอยู่ เนื่ อ งจากสัญญาณคลื่ นไฟฟ้ าหัวใจ
ส่วนมากนั้นเป็ นสัญญาณแบบไม่เป็ นเชิงเส้น
ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงได้นาํ เสนอวิธีการสังเคราะห์สัญญาณคลื่นไฟฟ้ าหัวใจจากการวัดสัญญาณแบบ 5
อิเล็กโทรด โดยใช้ลีด V1 ด้วยวิธีการของเจเนติกอัลกอริ ธึมสําหรับซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีนสําหรับสมการถดถอย
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(GA-SVMR) มาประยุกต์ใช้ในการสังเคราะห์สัญญาณที่ขาดหายไปทั้งหมด 5 สัญญาณ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพใน
การสังเคราะห์สัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นเมื่อนําไปเปรี ยบเทียบกับวิธีการสังเคราะห์
สัญญาณที่ใช้การถดถอยแบบเชิงเส้นและโครงข่ายประสาทเทียม

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อนําวิธีการของเจเนติกอัลกอริ ธึมสําหรับซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชี นสําหรับสมการถดถอย มาใช้
สําหรับการสังเคราะห์สญ
ั ญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจจากการติดลีดแบบ 5 อิเล็กโทรด โดยใช้ลีด V1
(2) เพือ่ เปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพในการสังเคราะห์สญ
ั ญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจระหว่างวิธีการของเจเนติก
อัลกอริ ธึมสําหรั บซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชี นสําหรั บสมการถดถอยกับการถดถอยแบบเชิ งเส้นและวิธีการของ
โครงข่ายประสาทเทียม

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
สัญญาณลีด I II III
aVR aVL aVF และ V1

การสังเคราะห์สญ
ั ญาณคลื่นไฟฟ้า
หัวใจด้วยเจเนติกอัลกอริ ธึม
สําหรับซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน
สําหรับสมการถดถอย

ได้สญ
ั ญาณลีด V2 V3
V4 V5 และ V6 ที่มีค่า
ความผิดพลาด RMSE
น้อยที่สุด

แผนภาพที่ 3 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 การถดถอยแบบเชิงเส้ น (Linear regression)
การถดถอยแบบเชิ งเส้น DTREG (2014), พรสิ น (2015) เป็ นวิธีที่ใช้เทคนิ คทางสถิติในการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ซึ่งเป็ นตัวแปรที่มีการกําหนดค่าที่แน่นอนไว้ล่วงหน้า
และตัวแปรตาม(Dependent Variable) ซึ่ งเป็ นตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงไปตามตัวแปรอิสระ ในกรณี ที่ความสัมพันธ์
ของสัมประสิ ทธิ์ในสมการการถดถอยเป็ นแบบเชิงเส้นจะเรี ยกวิธีน้ ีวา่ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น ซึ่งสามารถ
แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear Regression Analysis) เป็ น
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่มีตวั แปรตามและตัวแปรอิสระอย่างละ 1 ตัวแปร และการวิเคราะห์การถดถอยเชิ ง
เส้นพหุ คูณ (Multiple Linear Regression Analysis) เป็ นการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ที่มีตวั แปรตาม 1 ตัวและตัว
แปรอิสระตั้งแต่ 2 ตัวแปรขึ้นไป ซึ่ งในงานวิจยั นี้ จะใช้การถดถอยเชิงเส้นพหุ คูณสําหรับการสังเคราะห์สญ
ั ญาณ
V2 V3 V4 V5 และ V6 ดังสมการที่ (1)
𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝛽𝛽0𝑛𝑛 + 𝛽𝛽1𝑛𝑛 × 𝑋𝑋1 + 𝛽𝛽2𝑛𝑛 × 𝑋𝑋2 + 𝛽𝛽3𝑛𝑛 × 𝑋𝑋3 + 𝛽𝛽4𝑛𝑛 × 𝑋𝑋4
+ 𝛽𝛽5𝑛𝑛 × 𝑋𝑋5 + 𝛽𝛽6𝑛𝑛 × 𝑋𝑋6 + 𝛽𝛽7𝑛𝑛 × 𝑋𝑋7

กําหนดให้

𝑌𝑌𝑌𝑌 เป็ นสมการของสัญญาณแต่ละลีด

𝑛𝑛 คือ สัญญาณลีด V2 V3 V4 V5 และ V6
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ส่วน 𝛽𝛽1𝑛𝑛,..,𝛽𝛽7𝑛𝑛 คือค่าสัมประสิ ทธิ์ของลีด 𝑛𝑛 จาก Fold ที่มีค่า

RMSE น้อยที่สุดในแต่ละสัญญาณของลีด 𝑛𝑛
𝑋𝑋1 ถึง 𝑋𝑋7 คือสัญญาณลีด I II III aVR aVL aVF และ V1
4.2. โครงข่ ายประสาทเทียม
โครงข่ายประสาทเทียม ธนาวุฒิ (2552) เป็ นตัวแบบทางคณิ ตศาสตร์ที่จาํ ลองการทํางานของสมองมนุษย์
ในการเรี ย นรู ้ แ ละจดจํา ด้ว ยการทางานแบบเชื่ อมต่ อ (Connectionist) โดยการนํา ข้อ มู ล ต่ า งๆมาประมวลผล
วิเคราะห์ ตีความ และผลลัพธ์ที่ได้เรี ยกว่าความรู ้ (Knowledge) อันเกิดจากกระบวนการเรี ยนรู ้ (Learning Process)
โดยทัว่ ไปเซลล์ประสาทของโครงข่ายประสาทเทียม มีลกั ษณะการทํางานโดยเมื่อมีขอ้ มูลนําเข้า (Input) ส่ งเข้า
มาแล้วนํามาคูณกับค่านํ้าหนัก (Weight) ที่ใช้แทนความสําคัญที่ให้กบั ข้อมูลนําเข้าแต่ละตัว จากนั้นผลรวมของค่า
ถ่วงนํ้าหนักที่เกิดจากผลคูณของข้อมูลนําเข้าและค่านํ้าหนักจะถูกนําไปวิเคราะห์โดยฟังก์ชนั การแปลง (Transfer
Function) เกิดเป็ นผลลัพธ์ (Output) มีลกั ษณะการทํางานดังแผนภาพที่ 4

แผนภาพที่ 4 การทํางานของเซลล์ประสาทหนึ่งเซลล์
สําหรับโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น (MLP : Multi-layer Perceptron) เป็ นโครงสร้างแบบป้ อน
ไปข้างหน้า (Feed Forward Network) ซึ่ งโครงสร้างนี้จะประกอบไปด้วยชั้น (Layer) ต่างๆ 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นข้อมูล
เข้า (Input Layer) ชั้นซ่ อน (Hidden Layer) และชั้นข้อมูลออก (Output Layer) โดยที่ ช้ นั ซ่ อนอาจมีมากกว่าหนึ่ ง
ชั้น ในแต่ละชั้นจะประกอบด้วยโหนดหรื อเซลล์ประสาทหนึ่งเซลล์หรื อมากกว่า และข้อมูลจะถูกส่งจากชั้นข้อมูล
เข้าไปถึงชั้น ข้อมูลออกโดยไม่มีการส่ งย้อนกลับ แม้โหนดในชั้นเดี ยวกันก็ไม่มีการเชื่ อมต่อกัน มีลกั ษณะดัง
แผนภาพที่ 5
I

{

II

V2

V3

III

V4

V1

}

V5

V6

Input
Layer

Hidden
Layer

Output
Layer

แผนภาพที่ 5 โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น
ดังนั้นการใช้โครงข่ายประสาทเที ยมสําหรั บการสังเคราะห์ สัญญาณคลื่ นไฟฟ้ าหัวใจนี้ เป็ นการใช้
โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้นเป็ นโครงสร้างแบบป้ อนไปข้างหน้า 3 ชั้น ประกอบไปด้วย ชั้นนําข้อมูลเข้า
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ชั้นซ่อน และชั้นผลลัพธ์ ส่ วนฟังก์ชนั การแปลงในชั้นซ่อนนั้น เป็ นการใช้ฟังก์ชนั การแปลงแบบไม่เป็ นเชิงเส้น
โดยใช้ซิกมอยด์ฟังก์ชนั (Sigmoid Function) ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นแบบ Hyperbolic Tangent Sigmoid ดังสมการที่ (2)
2
𝑓𝑓(𝑛𝑛) = 1+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(−2𝑛𝑛) − 1
(2)

4.3 ซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชีนสําหรับสมการถดถอย (Support Vector Machine Regression : SVMR)
ซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชีนสําหรับการถดถอยที่ไม่เป็ นเชิงเส้น Anusorn Nipon and Sansanee (2012) ใช้ในกรณี ที่
ข้อมูลไม่ได้เป็ นข้อมูลที่เป็ นเชิงเส้น จึงต้องทําการแมปข้อมูลอินพุตไปยังปริ ภูมิลกั ษณะเด่น (Feature Space) ให้มี
มิติเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็ นการจัดระเบียบข้อมูลเบื้องต้นให้สะดวกต่อการสร้างแนวระนาบเกินและสามารถใช้วธิ ีการ
แบบเชิงเส้นได้ในปริ ภูมิน้ ีโดยมีลกั ษณะฟังก์ชนั เคอร์เนลดังสมการที่ (3)
Φ ( x) • Φ ( x i )
K (x, xi ) =
(3)
โดยที่
x คือ เวกเตอร์ขอ้ มูลอินพุต
xi คือ ซัพพอร์ตเวกเตอร์
Φ คือ ฟังก์ชนั การแมป (Mapping Function)
จากสมการที่ (2) สามารถเขียนอยูใ่ นรู ปอย่างง่ายได้ดงั สมการที่ (4)
=
f ( x)

l

∑ β i K ( x, x i ) + b
i =1

(4)

สําหรั บฟั งก์ชันเคอร์ เนลที่ ใช้ในการแมปข้อมูลซึ่ งเป็ นที่ นิยมใช้กันมากคื อ เรเดี ยลเบซิ ส
ฟังก์ชนั (RBF Kernel Function) โดยมีลกั ษณะดังสมการที่ (5)
2
(5)
K RBF (x, xi )= exp ( − x − xi / 2σ 2 )
ค่าตัวแปรของฟังก์ชนั เคอร์เนล
โดยที่ σ คือ
นอกจากนี้ ยงั มี ฟังก์ชันเคอร์ เนลอื่ นๆ ที่ ชื่อว่า เอ็กซโพเนนเชี ยลเคอร์ เนล (ERBF Kernel
Function) ที่สามารถนํามาใช้แมปข้อมูลที่เป็ นข้อมูลของสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้เป็ นอย่างดีโดยมีลกั ษณะดัง
สมการที่ (6)
(6)
K ERBF (x, xi )= exp ( − x − xi / 2σ 2 )
ค่าตัวแปรของฟังก์ชนั เคอร์เนล
โดยที่ σ คือ
4.4 เจเนติกอัลกอริธึมสําหรับซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชีนสําหรับสมการถดถอย (GA-SVMR)
เจเนติกอัลกอริ ธึม Lanlan (2015) เป็ นวิธีที่ใช้หาค่าที่เหมาะสมที่สุดจากกลุ่มคําตอบที่สุ่ มมาได้แบบฮิวริ
สติก (Heuristic) ที่คิดค้นโดย John Holland ในปี ค.ศ. 1975 จากทฤษฎีวิวฒั นาการของ Charles Darwin และได้มี
การนําไปประยุกต์ใช้ในการหาค่าที่ดีที่สุดหรื อเหมาะสมที่สุด ซึ่งเป็ นแนวคิดในการแก้ไขปั ญหาและค้นหาคําตอบ
ด้วยการเลียนแบบกระบวนการทางธรรมชาติที่เป็ นการผสมผสานระหว่างการค้นหาแบบสุ่ มกับการเปรี ยบเทียบ
คําตอบที่ดีที่สุด
ดังนั้นการสังเคราะห์สัญญาณด้วยเจเนติ กอัลกอริ ธึมสําหรับซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชี นสําหรับสมการ
ถดถอย จะเป็ นการใช้เจเนติ ก อัล กอริ ธึ ม ช่ ว ยในการหาค่า 𝑏𝑏 และ ค่ า พารามิ เตอร์ σ สํา หรั บ นํา มาแทนค่าใน
ฟังก์ชนั เคอร์เนลแบบ RBF และ ERBF และแบบอัตโนมัติจากการใช้วธิ ีการ 5-fold Cross-validation ซึ่งแต่เดิมการ
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ใช้สําหรั บซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แ มชี น สําหรั บ สมการถดถอยนั้น จะต้องมี การกําหนดค่า 𝑏𝑏 = 5,000 แล้วหาค่ า
ค่าพารามิ เตอร์ σ ที่ เหมาะสมด้วยตนเอง ซึ่ งอาจได้ค่าพารามิเตอร์ ที่ยงั ไม่ถูกต้อง ดังนั้นในงานวิจยั นี้ จึงได้นาํ
วิธีการของเจเนติกอัลกอริ ธึมมาช่วยในการหาค่า 𝑏𝑏 และ ค่าพารามิเตอร์ σ เพื่อให้ได้ค่าที่เหมาะสมและมีค่าความ
ผิ ด พลาดในการสัง เคราะห์ สัญ ญาณน้อ ยกว่า การหาค่ าพารามิ เตอร์ ด้ว ยตนเอง โดยเบื้ องต้น ได้ก ําหนดค่า 𝜀𝜀
สําหรับซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชี นสําหรับการถดถอยที่ ไม่เป็ นเชิ งเส้นไว้ที่ 0.001 เหมือนกับการทดลองที่ ผ่านมา
และกําหนดให้ค่า 𝑏𝑏 มีค่าข้อมูลในช่วง 1,000 ถึง 10,000 ส่วนค่าพารามิเตอร์ σ ได้กาํ หนดไว้ในช่วง 0.1 ถึง 50 และ
กํา หนดให้จ ํา นวนรุ่ น ของเจเนติ ก อัล กอริ ธึ ม ไว้ที่ 10 รุ่ น พร้ อ มกับ ขนาดของประชากรไว้ท่ี 100 เพื่ อ การหา
ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด
4.5 ขั้นตอนลําดับวิธีการทดลอง
ในกระบวนการนี้ เป็ นการทดลองเปรี ยบเที ยบวิธีการสังเคราะห์สัญญาณทั้ง 3 วิธี คือวิธีการของการ
ถดถอยแบบเชิ งเส้น วิธีการของโครงข่ายประสาทเที ยม และวิธีการของเจเนติ กอัลกอริ ธึมสําหรั บซัพพอร์ ต
เวกเตอร์แมชีนสําหรับสมการถดถอย เพื่อหาวิธีการสังเคราะห์สัญญาณที่ค่าความผิดพลาดน้อยที่สุด โดยมีวิธีการ
ดําเนินการทดลองดังนี้
1. นําข้อมูลสัญญาณคลื่นไฟฟ้ าหัวใจทั้ง 12 สัญญาณจากฐานข้อมูล PhysioNet database ของ
นักวิจยั Dawoud et al. (2007) ที่ประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมด 4,810 ข้อมูล ของแต่ละสัญญาณ ซึ่ งในงานวิจยั นี้ ใช้
สัญ ญาณคลื่ น ไฟฟ้ า หัว ใจที่ ป ระกอบไปด้ว ยสัญ ญาณจากกการวัด แบบปกติ 12 ลี ด จํา นวน 12 สัญ ญาณ คื อ
สัญญาณลีด I II III aVR aVL aVF V1 V2 V3 V4 V5 V6 นํามาใช้เป็ นชุดข้อมูลสําหรับการฝึ กสอน (Training Set)
และทดสอบ (Testing Set) โดยกํา หนดให้ชุ ด ข้อมู ล สัญ ญาณลี ด I II III aVR aVL aVF และ V1 เป็ นชุ ด ข้อมูล
อิ นพุตสําหรั บการฝึ กสอน และกําหนดข้อมูลสัญญาณลีด V2 V3 V4 V5 และ V6 เป็ นข้อมูลผลลัพธ์เป้ าหมาย
(Desired Output)
2. ดําเนิ นการแบ่งกลุ่มข้อมูลเพื่อทดสอบการไขว้กนั ของข้อมูล ซึ่ งประกอบด้วยข้อมูลส่ วนที่ เป็ น
Training Set และ Testing Set โดยใช้วิธี 5-fold Cross-validation และในการดําเนิ นการในแต่ละรอบทั้งหมด 5
รอบนั้น จะมีการหาค่าความผิดพลาดในการสังเคราะห์สัญญาณ โดยการหาค่าความผิดพลาดรากที่ สองของค่า
ความคลาดเคลื่อนกําลังสอง (RMSE : Root Mean Squared Error) ดังสมการที่ (7)
1

RMSE = �𝑛𝑛 ∑𝑛𝑛𝑡𝑡=1(𝐴𝐴𝑡𝑡 − 𝐹𝐹𝑡𝑡 )2

(7)

โดยที่ 𝐴𝐴𝐴𝐴 คื อ ค่าจริ งในช่ วงเวลา 𝑡𝑡 ; 𝐹𝐹𝐹𝐹 คื อ ค่าที่ ได้จากการสังเคราห์ ในช่ วงเวลา 𝑡𝑡 และ 𝑛𝑛 คื อ
จํานวนข้อมูลในแต่ละรอบ
3. หลังจากทดลองการไขว้กันของข้อมูลทั้ง 5 Fold จะได้ค่า RMSE ในการสังเคราะห์สัญญาณ
ทั้งหมด 5 สัญญาณ ของแต่ละ Fold จากนั้นจึงทําการเลือกค่า RMSE ของ Fold ที่มีค่าน้อยที่สุดเพื่อนําข้อมูลและ
ค่าพารามิเตอร์ ของ Fold นั้นมาใช้กบั สมการของการถดถอยแบบเชิงเส้น วิธีการของโครงข่ายประสาทเทียม และ
เจเนติกอัลกอริ ธึมสําหรับซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีนสําหรับสมการถดถอย
4. เมื่อได้ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับสมการของทั้ง 3 วิธีแล้ว จึงนํามาทดสอบกับข้อมูล
Blind Test จํานวน 10 เปอร์เซ็นต์ซ่ ึงเป็ นข้อมูลที่ไม่ถูกนําไปฝึ กสอนของแต่ละสัญญาณ โดยใช้สญ
ั ญาณลีด I II III
aVR aVL aVF และ V1 เป็ นข้อมูลสัญญาณอิ นพุตสําหรั บนํามาสังเคราะห์ สัญญาณลี ด V2 V3 V4 V5 และ V6
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จากนั้นจึ งทําการหาค่า RMSE เพื่อเปรี ยบเที ยบค่าความผิดพลาดระหว่างสัญญาณจริ งกับสัญญาณที่ ได้จากการ
สังเคราะห์จากทั้ง 3 วิธี

5. สรุ ปผลการวิจัย

จากการทดลองหาค่า RMSE จาก 5-fold Cross-validation ด้วยวิธีการของเจเนติกอัลกอริ ธึมช่วยในการ
หาค่า 𝑏𝑏 และค่าพารามิเตอร์ σ แบบอัตโนมัติ จากการเลือกใช้ฟังก์ชนั เคอร์ เนลในรู ปแบบของ RBF และ ERBF
โดยกํา หนดค่ า ε = 0.001 นํา มาทดลองเพื่ อ หาฟั ง ก์ ชัน เคอร์ เ นลและค่ า พารามิ เ ตอร์ σ ที่ ดี ที่ สุ ด ซึ่ งจะได้
ค่าพารามิเตอร์ จาก Fold ที่มีค่าความผิดพลาดน้อยที่สุดนํามาใช้ในการสังเคราะห์สัญญาณลีด V2 V3 V4 V5 และ
V6 เพื่ อ นํา มาคํา นวณหาค่ า ความผิ ด พลาดจากการสั ง เคราะห์ สั ญ ญาณกับ ชุ ด ข้อ มู ล Blind Test ซึ่ งได้ผ ลดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรี ยบเทียบค่าความผิดพลาดรากกําลังสองเฉลี่ยระหว่างฟังก์ชนั เคอร์เนล RBF กับ ERBF
ค่ า RMSE (mV)
สัญญาณลีด
RBF ERBF
V2
20.243 8.787
V3
29.287 12.523
V4
30.589 11.835
V5
21.402 13.128
V6
15.861 15.974
ค่ าเฉลีย่
23.476 12.449
จากตารางที่ 1 พบว่าฟั งก์ชันเคอร์ เนลในรู ปแบบของ ERBF ให้ค่าความผิดพลาดน้อยที่ สุดจากการ
ทดลองกับชุดข้อมูล Blind Test ดังนั้นจึงเลือกใช้ฟังก์ชนั เคอร์เนลในรู ปแบบของ ERBF ที่มีค่าพารามิเตอร์ 𝑏𝑏 และ
σ ที่ เหมาะสมที่ สุดที่ ได้จากการหาค่า RMSE ของ Fold ที่ น้อยที่ สุดเนื่ องจากค่าพารามิ เตอร์ 𝑏𝑏 และ σ ในแต่ละ
Fold จะมี ค่าที่ แตกต่างกันไปซึ่ งจะได้ค่าที่ เหมาะสมดังในตารางที่ 2 เพื่อนําค่าค่าพารามิ เตอร์ 𝑏𝑏 และ σ มาใช้
สําหรับการสังเคราะห์สญ
ั ญาณลีด V2 V3 V4 V5 และ V6 ต่อไป
ตารางที่ 2 ค่าพารามิเตอร์ 𝑏𝑏 แล σ ะ ของ Fold ที่มีค่าความผิดพลาดน้อยที่สุดจากฟังก์ชนั ERBF เคอร์เนล
สัญญาณลีด ค่ าพารามิเตอร์ 𝑏𝑏 ค่ าพารามิเตอร์ σ Fold
V2
8495.871
3.532
2
V3
9636.368
2.344
3
V4
10000.000
3.109
2
V5
8125.775
3.121
4
V6
9997.205
3.787
4
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จากนั้นจึงนําค่า RMSE ที่หาได้จาก 5-fold Cross-validation ทั้ง 3 วิธีน้ นั นํามาเปรี ยบเทียบค่า RMSE ที่
ได้จากการสังเคราะห์ท้ งั หมด 5 สัญญาณได้ดงั ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปรี ยบเทียบค่า RMSE ระหว่างการถดถอยแบบเชิงเส้น วิธีการของโครงข่ายประสาทเทียม
และเจเนติกอัลกอริ ธึมสําหรับซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีนสําหรับสมการถดถอย
ค่ า RMSE (mV)
สัญญาณลีด
Linear ANNs GA-SVMR
V2
40.876 18.617
8.787
V3
58.198 23.560
12.523
V4
75.604 15.770
11.835
V5
66.876 15.370
13.128
V6
45.208 23.363
15.974
ค่ าเฉลีย่
57.352 19.336
12.449

6. อภิปรายผล

จากผลการทดลองทั้งหมดพบว่าการใช้วิธีการสังเคราะห์สัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจจากการติดลีดแบบ 5
ลีด โดยใช้ลีด V1 ด้วยวิธีการของเจเนติกอัลกอริ ธึมสําหรับซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชี นสําหรับสมการถดถอย นั้น
สามารถเพิ่มความถูกต้องของสัญญาณลีด V2 V3 V4 V5 และ V6 ได้มากกว่าการใช้วิธีการถดถอยแบบเชิงเส้น
และวิธีการของโครงข่ายประสาทเทียม โดยจากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าค่า RMSE ของ GA-SVMR โดยเฉลี่ยทั้ง
5 สัญญาณ มีค่าอยูท่ ี่ 12.449 มิลลิโวลท์ ซึ่ งน้อยกว่าการถดถอยแบบเชิงเส้นที่มีค่า RMSE โดยเฉลี่ยทั้ง 5 สัญญาณ
อยู่ที่ 57.352 มิ ลลิ โวลท์ และและวิธีการของโครงข่ายประสาทเที ยมมีค่า RMSE โดยเฉลี่ ยทั้ง 5 สัญญาณอยู่ที่
19.336 มิลลิโวลท์ ซึ่ งจะสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Nelwan และ Wei ที่ใช้วธิ ี การถดถอยแบบเชิงเส้นนั้น ยังคงมี
ค่าความผิดพลาดในการสังเคราะห์สัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจอยูพ่ อสมควร แต่ขอ้ ดีของวิธีการถดถอยแบบเชิงเส้น
และวิธีการของโครงข่ายประสาทเที ยมนั้นก็คือ เวลาที่ ใช้ในการคํานวณผลลัพธ์ของการสังเคราะห์สัญญาณ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจสามารถทําได้เร็ วกว่าวิธีการของเจเนติกอัลกอริ ธึมสําหรับซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีนสําหรับสมการ
ถดถอย ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าการสังเคราะห์สัญญาณคลื่นไฟฟ้ าหัวใจ ลีด V2 V3 V4 V5 และ V6 นั้น เหมาะ
กับการใช้สมการแบบไม่เป็ นเชิงเส้นมากกว่ารู ปแบบสมการแบบเชิงเส้น และในกรณี ที่ตอ้ งการความถูกต้องของ
การสังเคราะห์สัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจให้มากที่สุดเพื่อใช้สําหรับการวินิจฉัยโรค ก็ควรใช้วิธีการของเจเนติก
อัลกอริ ธึมสําหรับซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชีนสําหรับสมการถดถอย แต่ถา้ ไม่มีความจําเป็ นที่ตอ้ งความถูกต้องของ
สัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ หรื อเพียงแค่ตอ้ งการดูลกั ษณะสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ใช้ในการ
วินิจฉัยโรค ก็สามารถใช้วธิ ีการของการถดถอยแบบเชิงเส้นและวิธีการของโครงข่ายประสาทเทียมได้
ในอนาคตเราสามารถใช้วิธีการสังเคราะห์สัญญาณในรู ปแบบสมการไม่เป็ นเชิงเส้นที่มีประสิ ทธิ ภาพ
มากกว่าวิธีการของเจเนติกอัลกอริ ธึมสําหรับซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีนสําหรับสมการถดถอย เพื่อเพิ่มความถูกต้อง
ของสัญญาณทั้ง 5 สัญญาณมากยิง่ ขึ้นต่อไป
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การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันคําศัพท์ภาษาอังกฤษเสมือนจริ งบนระบบปฏิบตั ิการ
แอนดรอยด์ ซึ่ งระบบจะแบ่งเป็ น 3 ส่ วน โดยส่ วนแรกเป็ นการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์พ้ืนฐานจากอักษร A-Z ส่ วนที่ สอง
เป็ นการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์บนระบบเสมื อนจริ งของโมเดล 3 มิติ และส่ วนที่ สามเป็ นเกมเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการ
เรี ยนรู ้ ทั้งนี้การพัฒนาระบบจะใช้โปรแกรมยูนิต้ ี (Unity) ร่ วมกับโปรแกรมเบลนเดอร์ (Blender) และปลัก๊ อินวุโฟ
เรี ย (Vuforia) ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาใช้ภาษาซี ชาร์ ป (C#) และจาวาสคริ ปต์ (JavaScript : JS) สําหรับการสร้าง
แอปพลิเคชันเสมือนจริ ง แอปพลิเคชันที่พฒั นาขึ้นนี้ จะมีประโยชน์ในการนําไปประยุกต์ใช้สําหรับเป็ นสื่ อการ
เรี ยนการสอน ในแบบรู ปภาพที่เข้าใจง่ายประกอบกับคําบรรยายเพื่อเกิดการเรี ยนรู ้และจิตนาการใหม่ๆ จากการ
ทดลองใช้และสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานแอปพลิเคชันของกลุ่มตัวอย่างนักเรี ยน ในช่วงอายุ 6 - 8 ปี
จํานวน 20 คน มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยูท่ ี่ 4.67 และค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 แปลผลตาม
เกณฑ์อยูใ่ นระดับ มากที่สุด
คําสําคัญ: เทคโนโลยีเสมือนจริ ง ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ คําศัพท์ภาษาอังกฤษ แอพพลิเคชัน่ มือถือ
โมเดล 3 มิติ
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ABSTRACT

This research aims to study and develop the augmented reality English vocabulary application on the
Android operating system. The system is divided into 3 parts, the first part is to learn the basics of the A-Z
letter, the second part is to learn the virtual system of the 3D model vocabulary, and the third part is the game to
enhance the learning skills. The development of the system uses the Unity program, the Blender program and
Vuforia plugins. C# and Java Script are used for developing augmented reality applications. This developed
application is useful for applying as a teaching media. It is easy to understand with the pictures and details for
learning and getting new imaginations. Based on the trial and satisfaction of the application, the 20 samples of
students in the age group of 6 - 8 years and the teachers had the average satisfaction level of 4.67 and the
standard deviation of 0.49.
KEYWORDS: augmented reality, android operating system, English vocabulary, Mobile application,
3D model

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาสากลที่มีบทบาทสําคัญในการติดต่อสื่ อสารได้ทว่ั โลก เป็ นเครื่ องมือที่ จะเข้าถึง
แหล่งวิทยาการต่างๆและค้นคว้าความรู ้ใหม่ๆ ซึ่ งปั จจุบนั มีคนทัว่ โลกใช้ภาษาอังกฤษเป็ นหลักในการสื่ อสารถึง
จํานวน 2,000 ล้านคน หรื อ 1 ใน 3 ของประชากรของโลก จึงมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะส่ งเสริ มให้มีการเรี ยนรู ้
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการแสวงหาความรู ้และการประกอบอาชีพ ตลอดจนการเจรจาต่อรองสําหรับ
การแข่งขันด้านเศรษฐกิจและสังคมในเวทีสากล ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีความพยายามที่จะเพิ่มขีดความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษ ด้วยการประกาศนโยบายให้นักเรี ยนเรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศที่ 1 และ
กําหนดให้มีการสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศระดับประถมศึกษาเป็ นต้นไป (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555) แต่ก็ยงั พบว่าการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษมีปัญหาอยูม่ าก นักเรี ยนส่วนใหญ่
มีปัญหาพื้นฐานความรู ้ภาษาอังกฤษน้อย ขาดความมัน่ ใจในการใช้ภาษา ไม่กล้าพูด ไม่กล้าแสดงออก ไม่เห็ น
ความสําคัญของการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ จึงทําให้เป็ นปั ญหาต่อการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษ (เสาวภาคย์ ศรี โยธา,
2555) และไม่สามารถต่อยอดในขั้นสูงขึ้นได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ในปั จจุ บัน ได้มี การเรี ยนรู ้ ผ่านสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ อ ย่างแพร่ ห ลาย โดยเฉพาะการใช้โทรศัพ ท์มื อถื อ
สมาร์ ท โฟน (Smartphone) นั้ น นอกจากสามารถใช้ใ นการโทรเข้า ออกและถ่ า ยรู ป แล้ว ยัง สามารถนํ า มา
ประยุก ต์ใช้ให้เป็ นประโยชน์ ทางด้านการศึ ก ษา ผูว้ ิจัยจึ งมี แนวคิ ด ในการพัฒ นาพัฒ นาแอปพลิ เคชันคําศัพ ท์
ภาษาอังกฤษเสมือนจริ งบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ ซึ่งจะเน้นไปที่การเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์พ้นื ฐานเบื้องต้น ง่ายๆ ที่
พบเห็นได้ในชี วิตประจําวัน ซึ่ งสอดคล้องกับธรรมชาติของการเรี ยนรู ้ภาษาจะเริ่ มจากคําศัพท์เป็ นคําๆ ให้ทราบ
ความหมาย และหัดออกเสี ยงคําศัพ ท์ให้ถูกต้อง แล้วจึ งเรี ยนรู ้ การประสมอักษรเข้าด้วยกัน เป็ นคําศัพท์ต่างๆ
สามารถนํามาใช้เป็ นสื่ อประกอบการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ สําหรับนักเรี ยนในกลุ่มช่วงอายุ 6 - 8 ปี ระดับประถมศึกษาปี
ที่ 1-2 ให้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง มีความสนุกสนานกับการเรี ยนรู ้ และช่วยส่งเสริ มผลสัมฤทธิ์ให้ผเู ้ รี ยนมีเจตคติ
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ที่ ดี ต่ อ การเรี ย นรู ้ ค ํา ศัพ ท์ ภ าษาอัง กฤษ โดยมี ก ารใช้เทคโนโลยี เสมื อ นจริ ง (Augmented Reality: AR) มา
ประยุกต์ใช้กับรู ปแบบของคําศัพท์ต่างๆ เพื่ อให้เกิ ดความน่ าสนใจมากขึ้ น มุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนมี บทบาทในการ
แสวงหาความรู ้และเรี ยนรู ้อย่างมีปฏิสมั พันธ์จนเกิดความรู ้ และพัฒนาตนเองเต็มความสามารถ โดยแอพพลิเคชัน่
ที่ พฒ
ั นาขึ้นนี้ จะให้ขอ้ มูลคําศัพท์พจนานุ กรมภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ ใช้ในชี วิตประจําวันและความหมายของ
คําศัพท์ ที่ปรากฏเป็ นรู ปภาพที่เข้าใจง่ายประกอบกับคําบรรยาย พร้อมทั้งมีเกมที่ผเู ้ รี ยนสามารถฝึ กสะกดคําศัพท์ที่
ได้เรี ยนรู ้จากพจนานุ กรมภาษาอังกฤษ และยังมีการใช้โหมดเออาร์ (Augmented Reality Mode: AR Mode) ใน
การดูคาํ ศัพท์จากภาพเสมือนจริ งแบบ 3 มิติ เพื่อเกิดการเรี ยนรู ้ใหม่ๆได้

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน่ คําศัพท์ภาษาอังกฤษเสมือนจริ งบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
(2) เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจในการใช้ ง านแอปพลิ เ คชั่ น คํา ศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษเสมื อ นจริ งบน
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

แอปพลิเคชันคําศัพท์ภาษาอังกฤษเสมือนจริ งบนระบบปฏิ บัติการแอนดรอยด์ที่พฒั นาขึ้นนี้ สามารถ
แสดงการทํางานของผูใ้ ช้ระบบ (User) และความสัมพันธ์กบั ระบบย่อย (Sub systems) ได้ดงั แผนภาพที่ 1
เลือกโหมดการเรี ยนรู ้
เลือกโหมด AR

เลือกโหมดเกม

สแกนมาร์ คเกอร์
จับเวลา
รู ปภาพ

ผูใ้ ช้

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.1 ด้านผูใ้ ช้งาน สามารถใช้งานแอพพลิเคชัน โดยจะแบ่งเป็ น 3 โหมด ดังนี้
(1) หมวดการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ (Dictionary Mode) สามารถฝึ กออกเสี ยงและเขียนคําศัพท์ A – Z
(2) หมวดเสมือนจริ ง (Augmented reality Mode : AR Mode) สามารถเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์และใช้ระบบ
เทคโนโลยีเสมือนจริ ง 3 มิติ
(3) หมวดเกม (Game Mode) สามารถเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ผา่ นการเล่นเกม
3.2 ด้านการประมวล
(1) จับภาพรู ปสัญลักษณ์บนรหัสภาพ (Marker) แล้วแสดงผลออกมาทางหน้าจอภาพของโทรศัพท์
ในรู ปแบบเสมือนจริ งของโมเดล 3 มิติ
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(2) ประมวลผลคะแนนที่ได้จากการเล่นเกมใน
3.3 ด้านการแสดงผล
(1) แสดงข้อมูลคําศัพท์ A – Z และเปิ ดฟังเสี ยงคําศัพท์
(2) แสดงโมเดล 3 มิติ หรื อวิดีโอแอนิเมชัน่ 2 มิติ

4. วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจยั ครั้งนี้ ได้แบ่งออกเป็ น 6 ขั้นตอน ประกอบไปด้วย
4.1 ขั้นตอนการเก็บรวบวมรวมข้ อมูล
ศึกษาข้อมูลจากหนังสื อ เอกสารที่เกี่ยวข้อง และค้นคว้าทางเว็บไซต์ เกี่ยวกับเรื่ องคําศัพท์ภาษาอังกฤษ
และเนื้อหาการทําแอปพลิเคชันคําศัพท์ภาษาอังกฤษเสมือนจริ งบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
วิเคราะห์ความต้องการขอบเขตของงาน และออกแบบระบบ ดังนี้
4.2.1 การออกแบบการทํา งานของแอปพลิ เคชัน คํา ศัพ ท์ ภ าษาอัง กฤษเสมื อ นจริ ง ทั้ง 3 ส่ ว น
สามารถแสดงในรู ปแบบของแผนผังการทํางานแบบลําดับปฏิสมั พันธ์ (Sequence Diagram) ดังนี้
(1) กรณี ที่ผใู ้ ช้เลือกส่วนของหมวดการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ (Dictionary Mode) ส่วนของหน้าจอ
หลัก (Main Menu) จะทําการโหลดหน้าจอของคําศัพท์ (Dictionary) มาแสดงให้กบั ผูใ้ ช้ จากนั้นจะให้ผใู ้ ช้เลือกด
ข้อมูลของคําศัพท์แต่ละประเภท เมื่อผูใ้ ช้เลือกแล้วระบบจะทําการแสดงข้อมูลคําศัพท์ตามที่ผใู ้ ช้เลือก ดังแผนภาพ
ที่ 2
:MainMenu

User

:Dictionary

StartDictionary[]

LoadDictuionary[]

ShowDictuionary[]

SelectSound[]

ShowSound[]

แผนภาพที่ 2 กรณี ที่ผใู ้ ช้เลือก การเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ (Dictionary Mode)
(2) กรณี ที่ผใู ้ ช้เลือกส่วนของหมวดเสมือนจริ ง (AR Mode) ส่วนของ Main Menu จะทําการ
โหลดหน้าจอ ของหมวด AR และโหลดกล้องเสมือนจริ ง (AR Camera) ขึ้นมาแสดงให้กบั ผูใ้ ช้ จากนั้นให้ทาํ การ
สแกนมาร์คเกอร์ แล้วกล้อง AR Camera จะทําการประมวลผล และแสดงโมเดล 3 มิติ ให้กบั ผูใ้ ช้ ดังแผนภาพที่ 3
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แผนภาพที่ 3 กรณี ที่ผใู ้ ช้เลือก หมวดเสมือนจริ ง (AR Mode)
(3) กรณี ที่ผใู ้ ช้เลือกส่วนของหมวดเกม (Game Mode) ส่วนของ Main Menu จะทําการโหลด
หน้าจอของเกมมาแสดงให้กบั ผูใ้ ช้ จากนั้นให้ผใู ้ ช้เลือกเกมแต่ละประเภท เมื่อผูใ้ ช้เลือกแล้วระบบจะเริ่ มทํางาน
เพื่อให้ผใู ้ ช้เล่นเกมทายคําศัพท์ภาษาอังกฤษ เมื่อผูใ้ ช้เล่มเกมเสร็จ โปรแกรมแสดงคะแนนรวม ดังแผนภาพที่ 4

แผนภาพที่ 4 กรณี ที่ผใู ้ ช้เลือก หมวด Game
4.2.2 การออกแบบแอคทิวิตี ไดอะแกรม (Activity Diagram) แสดงถึงลําดับกิจกรรมของผูใ้ ช้ และ
แอปพลิเคชัน่ ที่มีการทํางานตอบโต้ระหว่างกัน ดังแผนภาพที่ 5
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ผูใ้ ช้

เข้าสู่ แอปพลิเคชัน
แสดงหน้าต่างหมวดของ
แอปพลิเคชัน

โหมดการเรี ยนรู ้

คําศัพท์ A-Z

โหมดเกม

โหมด AR

แสดงกล้อง

แสดงกล้อง AR

ผูใ้ ช้สแกนมาร์คเกอร์
ตรวจสอบมาร์คเกอร์
แสดงโมเดล

ผูใ้ ช้กดปุ่มโฮม

ผูใ้ ช้กลับสู่ หน้าหลัก

แผนภาพที่ 5 แอคทิวติ ี ไดอะแกรม (Activity Diagram)
4.3 ขั้นตอนการพัฒนาและดําเนินการ
สร้างแอปพลิเคชัน่ ด้วยโปรแกรมยูนิต้ ี (Unity) ร่ วมกับโปรแกรมเบลนเดอร์ (Blender) และปลัก๊ อินวุโฟ
เรี ย (Vuforia) ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาใช้ภาษาซี ชาร์ ป (C#) และจาวาสคริ ปต์ (JavaScript : JS) ได้แอปพลิเคชัน
คําศัพท์ภาษาอังกฤษเสมือนจริ งบนระบบปฏิ บัติการแอนดรอยด์ที่มีหน้าจอทํางานดังแผนภาพที่ 6-9 เมื่อเข้าสู่
แอปพลิเคชั่น (แผนภาพที่ 6) จะมี 3 โหมดการเรี ยนรู ้ โหมดที่ 1 คื อ หมวดการเรี ยนรู ้คาํ ศัพ ท์ (แผนภาพที่ 7)
สําหรับ เริ่ มต้นเรี ยนรู ้ คาํ ศัพ ท์พ้ื นฐานจากอักษร A-Z ความหมาย และการอ่านออกเสี ยง โหมดที่ 2 คื อ หมวด
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เสมือนจริ ง (แผนภาพที่ 8) ใช้บัตรภาพแสดงภาพอักษรคําศัพท์และโมเดล 3 มิติ โหมดสุ ดท้าย คือ หมวดเกม
(แผนภาพที่ 9) ใช้เรี ยนรู ้การประสมอักษรเข้าด้วยกันเป็ นคําศัพท์ต่างๆ จากคําศัพท์ที่ได้เรี ยนรู ้ในหมวดแรก

แผนภาพที่ 6 (ก) หน้าจอระบบแอปพลิเคชัน่ (ข)หน้าจอเมนูเลือกโหมดการเรี ยนรู ้

แผนภาพที่ 7 หมวดการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ (Dictionary Mode)

แผนภาพที่ 8 หมวดเสมือนจริ ง (AR Mode)

แผนภาพที่ 9 หมวดเกม (Game Mode)
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4.3 ขั้นตอนการประเมินและปรับปรุงคุณภาพการใช้ งาน
ทําการทดสอบการใช้งาน ประเมินและปรับปรุ งคุณภาพการใช้งานแอปพลิเคชันคําศัพท์ภาษาอังกฤษ
เสมือนจริ งบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ให้ได้ตามประสิ ทธิภาพ

5. สรุ ปผลการวิจัย

ผูว้ ิจัย นําแบบสอบถามให้ นัก เรี ย น ในช่ ว งอายุ 6-8 ปี จํานวน 20 คน ใช้ง านแอปพลิ เคชัน คําศัพ ท์
ภาษาอังกฤษเสมือนจริ งบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ เพื่อทําการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม และนําไปวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ มีลกั ษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้ อหา
(Content Analysis) และเกณฑ์ในการกําหนดนํ้าหนัก ของการประเมิ น เป็ นแบบ 5 ระดับ ตามวิธี ข องลิ เคิ ร์ ท
(Linkert) ได้ผลประเมิน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน่
คําศัพท์ภาษาอังกฤษเสมือนจริ งบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
ข้ อที่
ข้ อคําถาม
1. ด้านกระบวนการติดตั้งและความเข้าใจในการใช้งาน
1.1 กระบวนการในการติดตั้งแอปพลิเคชัน่ ง่ายและสะดวกสบาย
1.2 แอปพลิเคชัน่ ใช้งานง่าย เข้าใจได้รวดเร็ ว
1.3 ท่านคิดว่าแอปพลิเคชัน่ มีความเสถียรมากน้อยเพียงใด
2. ด้านรู ปแบบและภาพลักษณ์
2.1 สี สันภายในแอปพลิเคชัน่
2.2 การจัดองค์ประกอบ
2.3 การจัดการรู ปแบบ
3. ด้านการใช้งาน
3.1 ท่านมีความพึงพอใจในด้านการตอบสนองของแอปพลิเคชัน่
3.2 แอปพลิเคชัน่ มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด
3.3 แอปพลิเคชัน่ มีความสะดวกสบายต่อท่านมากน้อยเพียงใด
3.4 โดยรวมแล้วมีความพึงพอใจแอปพลิเคชัน่ ในระดับใด
4. ด้านภาพรวมของแอปพลิเคชัน่
4.1 ความน่าสนใจในแอปพลิเคชัน่ และความพึงพอใจ
4.2 แอปพลิเคชัน่ สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้อง
รวม

ค่ าเฉลีย่

S.D.

แปลผล

4.75
4.65
3.85

0.550
0.489
0.671

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.70
4.70
4.55

0.470
0.470
0.456

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.60
4.65
4.90
4.80

0.589
0.587
0.308
0.410

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.85
4.80
4.67

0.686
0.410
0.491

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งทดลองใช้แ อปพลิ เคชัน คํา ศัพ ท์ ภ าษาอัง กฤษเสมื อ นจริ ง บน
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ มีความพึงพอใจเฉลี่ยรวมทั้งหมดอยูใ่ นระดับ มากที่สุด โดยคิดเป็ นคะแนนเฉลี่ยที่
4.67 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.491
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ประเด็นที่ นกั เรี ยนมีความพึงพอใจเฉลี่ยมากกว่าประเด็นอื่น มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ แอปพลิเคชัน่ มีความ
สะดวกสบายต่อท่านมากน้อยเพียงใด มีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับดี มาก โดยคิดเป็ นคะแนนเฉลี่ยที่ 4.90
คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.308 โดย แอปพลิเคชันคําศัพท์ภาษาอังกฤษเสมือนจริ งบนระบบปฏิบตั ิการ
แอนดรอยด์ มี ประโยชน์ต่อ การเรี ยนรู ้ คาํ ศัพ ท์ภาษาอังกฤษ ทําให้ผูใ้ ช้งานเกิ ด การเรี ยนรู ้ ด้วยตนเอง มี ความ
สนุ กสนานกับการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ที่เป็ นภาพเคลื่อนไหว สามารถฟั งเสี ยงอ่านคําศัพท์ ใช้บตั รภาพเสมือนจริ งที่
แสดงคําศัพ ท์และโมเดล 3 มิ ติ และเล่ น เกมที่ ก ระตุน้ การเรี ย นรู ้ ก ารประสมคําศัพ ท์ ช่ วยดึ งดู ด ให้ เกิ ด ความ
น่าสนใจในการเรี ยนรู ้ พัฒนาความคิดและจินตนาการ และสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ภาษาอังกฤษ
ส่ ว นประเด็ น ที่ นัก เรี ย นมี ค วามพึ งพอใจเฉลี่ ย น้อ ยกว่า ประเด็ น อื่ น มี ค่ าเฉลี่ ย ตํ่าสุ ด คื อ ท่ า นคิ ด ว่า
แอปพลิเคชัน่ มีความเสถียรมากน้อยเพียงใด มีความพึงพอใจเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ มาก โดยคิดเป็ นคะแนนเฉลี่ยที่ 3.85
คะแนน และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.671 เนื่ องจากแอพพลิ เคชันที่ พฒ
ั นาใช้ทรั พยากรของโทรศัพ ท์มือถื อ
สมาร์ ทโฟนที่ สูง ทั้งหน่ วยความจําหลัก และความละเอียดของกล้องโทรศัพท์ จะต้องมีความละเอียดขั้นตํ่าที่
สอดคล้องกับที่ กาํ หนดหรื อสู งกว่า หากโทรศัพท์มือถื อสมาร์ ทโฟนมี ความสามารถน้อยกว่าที่ กาํ หนดไว้ก็จะ
ส่งผลทําให้ระบบประมวลผลไม่เป็ นไปตามประสิ ทธิภาพ
สําหรั บการใช้การใช้แอปพลิเคชั่นนั้น สามารถดาวน์โหลดและติ ดตั้งในรู ปแบบของไฟล์ .apk และ
สามารถใช้ในระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ มีการทํางานหลัก 3 โหมดการเรี ยนรู ้ ที่มีความสามารถดังนี้
(1) หมวดการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ (Dictionary Mode) สําหรับฝึ กออกเสี ยงและเขี ยนคําศัพท์ A – Z เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนจดจําภาพประกอบกับคําศัพท์ A-Z และสามารถฟังการออกเสี ยงคําศัพท์แต่ละคําได้
(2) หมวดเสมื อ นจริ ง (Augmented reality Mode: AR Mode) สํ า หรั บ เรี ย นรู ้ ค ํา ศัพ ท์ แ ละใช้ร ะบบ
เทคโนโลยีเสมือนจริ ง 3 มิติ ที่ สามารถเข้าถึงความคิดสร้างสรรค์ในการจินตนาการได้มากยิ่งขึ้น ทําให้มีความ
สนใจในการเรี ยนรู ้เพิ่มขึ้น
(3) หมวดเกม (Game Mode) สําหรับเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ผ่านการเล่นเกม โดยจะนําคําศัพท์ที่ได้เรี ยนรู ้จาก
โหมดแรกนํามาใช้ในโหมดนี้เป็ นหลัก เพื่อเป็ นการทบทวนเนื้อหาที่เรี ยนรู ้ และทดสอบความจําด้วย

6. ข้ อเสนอแนะ

6.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
การใช้งานแอปพลิเคชันควรใช้กบั โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ที่มีค่าความละเอียดของกล้อง เริ่ มต้นที่ 3
ล้านพิกเซล และขนาดของหน้าจอมีขนาด 1280x720 ขึ้นไป รวมทั้งมีหน่ วยความจําหลัก (RAM) ขนาด 2 จิ กะ
ไบต์ข้ ึนไป และระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ เวอร์ชนั 4.0 ขึ้นไป
6.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรเพิ่มจํานวนคําศัพท์ให้มีรูปแบบโมเดลที่หลากหลายมากขึ้น และมีความแตกต่างตามระดับ
ช่วงชั้นเรี ยนที่แตกต่างกัน
(2) ควรพัฒนาให้รูปแบบโมเดลที่พฒั นา สามารถมีปฏิสมั พันธ์กนั เช่น สามารถนําคําศัพท์มาเรี ยงต่อ
กันเกิดคําศัพท์ใหม่ และแสดงภาพ 3 มิติ
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บทคัดย่ อ

การวิจัยครั้ งนี้ ได้นําเสนอการพัฒนาแอพพลิ เคชั่นสําหรั บการบันทึ กการเข้าเรี ยนของนักศึ กษาผ่าน
โปรแกรมไลน์เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ผสู ้ อนในการบันทึกข้อมูลการเข้าเรี ยนของนักศึกษาได้อย่าง
รวดเร็ วและเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยกลุ่มเป้ าหมายของการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักศึกษาและอาจารย์ผูส้ อนใน
รายวิชา BUS200 บัณฑิตในอุดม
คติทางด้านบริ หารธุรกิจ และรายวิชา CSC200 บัณฑิตในอุดมคติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่ องมือการวิจยั
ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน สถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนาแอพพลิเคชัน่ สําหรับการบันทึกการเข้าเรี ยนของนักศึกษาผ่านโปรแกรมไลน์สามารถ
ช่วยลดภาระการบันทึกการเข้าเรี ยนของอาจารย์ผสู ้ อนได้เป็ นอย่างดีและผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มี
ต่อแอพพลิเคชัน่ สําหรับการบันทึกการเข้าเรี ยนของนักศึกษาผ่านโปรแกรมไลน์ ในส่วนของอาจารย์และนักศึกษา
แสดงให้เห็นว่ากลุ่มเป้ าหมายมีความพึงใจต่อระบบโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥𝑥𝑥 = 4.49, S.D. = 0.53) และ
(𝑥𝑥𝑥 = 4.45, S.D. = 0.63) ตามลําดับ
คําสําคัญ: ไลน์, การบันทึกเข้าเรี ยน, ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน

ABSTRACT

This research proposed the development for student class attendance recording application via LINE
program to facilitate the instructor to record class attendance quickly and efficiently. The target groups of this
research are the instructors and students in BUS200 Ideal Graduate in Business Administration subject and
CSC200 Ideal Graduate in Information Technology subject. Research tool is user satisfaction questionnaire. The
statistics used in the research are mean and standard deviation. As a result of this research, the application can
help the instructor to reduce the class attendance recording workload. In terms of the satisfaction result, the
instructors and students are satisfied by the application as a whole was very high level at (𝑥𝑥𝑥 = 4.49, S.D. = 0.53)
and (𝑥𝑥𝑥 = 4.45, S.D. = 0.63), respectively.
KEYWORDS: LINE, class attendance recording, user satisfaction
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การจัดการเรี ยนการสอนในระดับอุดมศึกษาที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง (Student-Centered Approach)
เป็ นกระบวนการที่มีการปฏิสมั พันธ์ระหว่างอาจารย์ผสู ้ อนกับผูเ้ รี ยน อาจารย์ผสู ้ อนซึ่งถือเป็ นหัวใจสําคัญของการ
จัดการเรี ยนการสอน นอกจากต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้เชิงเนื้ อหาวิชาที่สอนแล้ว จะต้องมีการออกแบบการสอนอย่าง
เป็ นระบบเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างเต็มศักยภาพและบรรลุจุดมุ่งหมายของการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ ง
การบันทึกการเข้าเรี ยนถือได้วา่ เป็ นรู ปแบบหนึ่งที่อาจารย์ผสู ้ อนสามารถใช้เป็ นส่วนหนึ่งของการจัดการ
เรี ยนการสอนในการตรวจสอบพฤติกรรมและประเมินความตั้งใจของนักศึกษาอีกทั้งยังช่วยกระตุน้ ให้นกั ศึกษา
เข้าชั้นเรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 (คณะกรรมการการศึ กษา
แห่งชาติ,2542) แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,2545) และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553 (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,2553) หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตราที่ 26 ระบุไว้วา่ ให้สถานศึกษา
จัดการประเมินผูเ้ รี ยนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเ้ รี ยน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน การ
ร่ วมกิ จกรรม และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรี ยนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและ
รู ปแบบการศึกษา ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยศรี ปทุมกําหนดให้นกั ศึกษาจะต้องมีเวลาเรี ยนในรายวิชาไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80 ของเวลาเรี ยนทั้งหมด จึ งสามารถมีสิทธิ์ สอบในรายวิชาดังกล่าวได้ (มหาวิทยาลัยศรี ปทุม, 2548) ซึ่ ง
การทํางานดังกล่าวนี้ หากจํานวนนักศึกษาในกลุ่มเรี ยนมีจาํ นวนมากจะส่ งผลให้ระยะเวลาที่ใช้ในการบันทึกการ
เข้าชั้นเรี ยนเพิ่มมากขึ้นด้วย (Janchai, Angskun & Angskun, 2012)
จากการเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยีในปั จจุบนั ที่ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากเพื่ออํานวย
ความสะดวกในการดํารงชี วิตประจําวันของมนุ ษย์ทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อ
ติดต่อสื่ อสารผ่านสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ถือได้วา่ เป็ นเครื่ องมือที่มีประสิ ทธิภาพและเป็ นที่นิยมอย่างมากโดย
มีแอพพลิเคชัน่ ที่หลากหลายเพื่อให้สามารถทําการติดต่อสื่ อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว
การนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบันทึ กการเข้าเรี ยนจึ งเป็ นวิธีการที่ ช่วยอํานวยความสะดวกในการ
บันทึ กผลและประมวลผลการเข้าเรี ยนของนักศึ กษา ซึ่ งได้มีงานวิจยั ที่ นาํ เทคโนโลยีเข้ามาช่ วยสนับสนุ นการ
บันทึกการเข้าเรี ยน เช่น การออกแบบและพัฒนาระบบจัดการการเข้าเรี ยน (Zhang, et al., 2007: 606-609) โดยใช้
สถาปั ตยกรรมของบี /เอสและซี /เอส เป็ นพื้นฐานในการพัฒนาซึ่ งต้องใช้เครื่ องอ่านบัตรในการระบุตวั ตนของ
นักศึ กษาจากบัตรประจําตัวนักศึ กษาและบันทึ กข้อมูลการเข้าชั้นเรี ยนของนักศึ กษาจัดเก็บในฐานข้อมูล แต่
งานวิจยั ดังกล่าวนักศึกษาไม่สามารถตรวจสอบผลการเข้าชั้นเรี ยนและไม่สามารถแสดงผลสรุ ปการเข้าชั้นเรี ยน
ของนักศึกษา
การพัฒนาระบบเช็คชื่ อและรายงานผลแบบเวลาจริ งผ่านเครื อข่ายไร้สายโดยใช้อาร์ เอฟไอดี (RFID:
Radio Frequency Identification) (สุธรรม จินดาอุดม, จตุพร ชู่ช่วย, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ชัยพร ใจแก้ว และ อนันต์
ผลเพิ่ม,2553: 81-86) ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการเข้าชั้นเรี ยนและใช้วิธีการบันทึกการเข้าเรี ยนในการชักจูง
ให้นกั ศึกษาเข้าชั้นเรี ยน การพัฒนาระบบติดตามการเข้าชั้นเรี ยนอัจฉริ ยะโดยใช้ขอ้ มูลจากฐานข้อมูลอาร์เอฟไอดี
(Sabri, et al, 2007: 1-4) การพัฒนาระบบบันทึกการเข้าชั้นเรี ยนผ่านบลูทูธ (Janchai V., et al., 2012) เพื่อจัดเก็บ
ข้อมูลการเข้าชั้นเรี ยนของนักศึกษาโดยใช้อุปกรณ์บลูทูธเป็ นเครื่ องมือในการตรวจสอบสัญญาณ ระบบตรวจสอบ
รายชื่อเข้าชั้นเรี ยนโดยอุปกรณ์อจั ฉริ ยะ (ก่องกาญจน์ ดุลยไชย อรรถวิท ชังคมานนท์ และอิทธิ พงษ์ เขมะเพชร,
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2560) ที่พฒั นาระบบตรวจสอบรายชื่อเข้าชั้นเรี ยนโดยอุปกรณ์อจั ฉริ ยะเพื่อให้ผสู ้ อนสามารถตรวจสอบรายชื่อการ
เข้าชั้นเรี ยนของนักศึกษาและบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลได้ทนั ที ในขณะที่นกั ศึกษาสามารถตรวจสอบสถิติการ
เข้าชั้นเรี ยนของตนเองในแต่ละรายวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยนได้ และการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ บนแอนดรอยด์ร่วมกับ
คิวอาร์ โค๊ดสําหรับการบันทึกการเข้าเรี ยนของนักศึกษาวิชาทหาร (มงคล รอดจันทร์ อวยไชย อินทรสมบัติ และ
ธานิ ล ม่วงพูล, 2561) ที่ได้นาํ เอาเทคโนโลยีคิวอาร์ โค๊ดมาประยุกต์ใช้งานร่ วมกับบัตรนักศึกษาวิชาทหารโดยใช้
สมาร์ ทโฟนบนพื้นฐานระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ เพื่อตรวจสอบการเข้าเรี ยนของนักศึกษาวิชาทหาร งานวิจยั
ของ Arulogun O. T., et al. (2013) ที่ได้มีการพัฒนาระบบการบันทึกการเข้าเรี ยนของนักศึกษาด้วยบัตรระบบอาร์
เอฟไอดี และ Shota Noguchi, et al. (2015) ที่ ได้มีการพัฒนาระบบการบันทึกการเข้าเรี ยนของนักศึกษาด้วยการ
สแกนบัตรนักศึ กษากับเครื่ องอ่านบัตรหรื อผ่านแอพพลิ เคชั่นบนระบบปฏิ บัติการแอนดรอยด์ (Android) แต่
งานวิจัยดังกล่าวมุ่งเน้นด้านความรวดเร็ วในการบันทึ กการเข้าเรี ยน และสนับสนุ นวิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล
พฤติกรรมการเข้าชั้นเรี ยนในกลุ่มตัวอย่างปริ มาณมากแต่ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาการขาดเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่ตน้ เหตุ
อย่างแท้จริ ง
การพัฒนาระบบติดตามการเข้าชั้นเรี ยนด้วยอาร์ เอฟไอดี (Scanlan, 2009: 19-29) โดยระบบสามารถ
ติดตามการเข้าชั้นเรี ยนของนักเรี ยนแต่ละคนสําหรับแต่ละรายวิชาได้ พร้อมทั้งส่ งไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์บนั ทึก
รายงานการเข้าชั้นเรี ยนและข้อความไปยังนักเรี ยนทุกคน การพัฒนาระบบเช็คชื่อเพื่อการติดตามพฤติกรรมการเข้า
เรี ยนของนักศึ กษาแบบมีส่วนร่ วมผ่านระบบออนไลน์ (วัฒนพล ชุมเพชร ภูริณัฐ หนู ขุน และคุณัชญ์ เตียวนะ,
2561) ที่บุคคลหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องซึ่ งประกอบด้วย ผูส้ อน ผูป้ กครอง อาจารย์ที่ปรึ กษา และตัวของผูเ้ รี ยนเองได้เข้า
มามีส่วนร่ วมในการนําข้อมูลไปใช้ในการติดตามการเข้าเรี ยนของผูเ้ รี ยน โดยระบบสามารถรายงานข้อมูลไปยังผู ้
ที่ เ กี่ ย วข้อ งได้ทัน ที ใ นทุ ก ครั้ งที่ มีก ารบัน ทึ ก การเข้า เรี ย นโดยการส่ ง ข้อ ความโต้ต อบกับอุ ปกรณ์ บ ลู ทู ธของ
กลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งทําให้ทุกฝ่ ายสามารถติดตามพฤติกรรมการเข้าเรี ยนของผูเ้ รี ยนได้ตลอดเวลา แต่ระบบดังกล่าว
นักศึกษาไม่สามารถส่งข้อความไปยังผูส้ อนหรื ออาจารย์ที่ปรึ กษาในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปั ญหา
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตวั นักศึกษาเองได้มากยิง่ ขึ้น
จากปั ญ หาดัง กล่ า วจึ ง ได้มี แ นวคิ ด ในการพัฒ นาแอพพลิ เ คชั่น สํา หรั บ การบัน ทึ ก การเข้า เรี ย นของ
นักศึ กษาผ่านโปรแกรมไลน์ เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ผสู ้ อนในการบันทึกข้อมูลการเข้าเรี ยนของ
นักศึกษาได้อย่างรวดเร็ วและเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถตรวจสอบรายชื่อการเข้าชั้นเรี ยนของนักศึกษา
และสามารถส่ งข้อความแจ้งเตือนไปยังนักศึกษาที่ ขาดเรี ยนผ่าน LINE Chat ในขณะที่ นกั ศึ กษาสามารถบันทึก
ข้อมูลการเข้าเรี ยน ตรวจสอบสถิติการเข้าชั้นเรี ยนของตนเองในแต่ละรายวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยนและสามารถส่ ง
ข้อความไปยังผูส้ อนในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปั ญหาอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตวั นักศึกษาเอง
ได้มากยิง่ ขึ้นได้

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชัน่ สําหรับการบันทึกการเข้าเรี ยนของนักศึกษาผ่านโปรแกรมไลน์
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ผสู ้ อนและนักศึกษาที่มีตอ่ แอพพลิเคชัน่ สําหรับการบันทึกการเข้า
เรี ยนของนักศึกษาผ่านโปรแกรมไลน์
3. เพื่อลดภาระในการบันทึกการเข้าเรี ยนของอาจารย์ผสู ้ อน
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แอพพลิเคชัน่ สําหรับการบันทึกการเข้าเรี ยนของนักศึกษาผ่าน LINE ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถใช้งาน
บนสมาร์ทโฟนและบันทึกผลลงในระบบฐานข้อมูล โดยมีโครงสร้างในการทํางาน 2 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ผูใ้ ช้(อาจารย์ผสู ้ อน/นักศึกษา) ใช้โปรแกรมไลน์สแกนคิวอาร์ โค้ดในการเพิ่มเพื่อนกับ LINE
Official Account (LINE Official Account สํ า หรั บ อาจารย์ ผู ้ส อนคื อ Teacher Classroom และ LINE Official
Account สํา หรั บ นัก ศึ ก ษาคื อ Student Classroom) ซึ่ ง LINE Official Account นั้น จํา เป็ นต่ อการขอเปิ ดใช้งาน
Messaging API ที่ ท ํา ให้ LINE Bot ในเว็บเซิ ร์ ฟ เวอร์ ส ามารถรั บส่ งข้อมู ล กับ LINE platform ได้ การใช้งาน
แอพพลิเคชัน่ ผูใ้ ช้ตอ้ งทําการส่ งข้อความ (Message Event) ไปยัง LINE server โดย LINE server จะส่ งข้อความที่
เกิดขึ้นไปยัง LINE Bot ในเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Webhook Request) จากนั้น LINE Bot จะทําการตอบสนองผูใ้ ช้ในทันที
โดยการส่งข้อความตอบกลับ (Reply Message) ในรู ปแบบของ URL ของแอพพลิเคชัน่
ส่วนที่ 2 แอพพลิเคชัน่ สําหรับการบันทึกการเข้าเรี ยนของนักศึกษาได้พฒั นาขึ้นด้วยภาษา PHP เพื่อการ
ใช้งานระบบบนเว็บเบราเซอร์ โดยสามารถรองรับการทํางานบนหน้าจอของสมาร์ ทโฟนได้ทุกอุปกรณ์ที่มีขนาด
ของหน้าจอแสดงผลที่แตกต่างกัน และมีการจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL โดยแบ่งผูใ้ ช้งานเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มของอาจารย์ผสู ้ อน
ภายหลัง การสแกนคิ ว อาร์ โ ค้ด ในการเพิ่ ม เพื่ อ นกับ LINE Official Account ชื่ อ Teacher Classroom
อาจารย์ผสู ้ อนสามารถกําหนดรายละเอียดของกลุ่มเรี ยนในแต่ละรายวิชาที่ตอ้ งการได้ ซึ่ งในการบันทึกข้อมูลการ
เข้าเรี ยนของนักศึ กษา อาจารย์ผูส้ อนต้องทําการกําหนดเงื่ อนไขการบันทึ กการเข้าเรี ยน ได้แก่ เวลาสิ้ นสุ ดการ
บันทึกการเข้าเรี ยนและจํานวนนักศึกษาในห้องเรี ยนในแต่ละครั้งและเมื่อกําหนดข้อมูลเรี ยบร้อย ระบบจะทําการ
สร้ า ง Activate Code เพื่ อ ให้อ าจารย์ผูส้ อนแจ้ง ให้กับ นัก ศึ ก ษาสํา หรั บ การบัน ทึ ก การเข้า เรี ย นในแต่ ล ะครั้ ง
นอกจากนี้ อาจารย์ผสู ้ อนสามารถตรวจสอบรายชื่ อนักศึกษาที่เข้าชั้นเรี ยนโดยมีสถานะของการเข้าเรี ยน คือ เข้า
เรี ยนและขาดเรี ยน และสามารถส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังนักศึกษาที่ขาดเรี ยนผ่าน LINE Chat ได้
2. กลุ่มของนักศึกษา
ภายหลัง การสแกนคิ ว อาร์ โ ค้ด ในการเพิ่ ม เพื่ อ นกับ LINE Official Account ชื่ อ Student Classroom
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งาน ซึ่ งนักศึกษาสามารถบันทึกข้อมูลการเข้าเรี ยนโดยใช้Activate Code ที่
ได้รับจากอาจารย์ผูส้ อนในแต่ละครั้งที่เข้าเรี ยนและสามารถตรวจสอบสถิติการเข้าชั้นเรี ยนของตนเองในแต่ละ
รายวิชาและสามารถส่งข้อความไปยังผูส้ อนในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ โดยสามารถแสดงกรอบแนวคิดใน
การวิจยั ได้ดงั แผนภาพที่ 1
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
งานวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิงทดลองที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ สําหรับการบันทึกการเข้าเรี ยน
ของนักศึกษาผ่านโปรแกรมไลน์ จัดเก็บข้อมูลการเข้าเรี ยนของนักศึกษาตลอดช่วงเวลาที่มีการเรี ยนการสอนและ
บันทึกลงในฐานข้อมูล ซึ่งมีข้ นั ตอนในการวิจยั 5 ขั้นตอน ดังนี้
4.1.1 ศึ กษาค้นคว้าทฤษฎี เทคโนโลยีและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง โดยรวบรวมจากเอกสาร ตําราและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ สําหรับการบันทึกการเข้าเรี ยนของนักศึกษา หลักการทํางานของ
LINE Bot ศึ ก ษาปั ญ หาและการทํา งานของระบบ เพื่ อ เป็ นข้อ มู ล พื้ น ฐานในการวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบ
แอพพลิเคชัน่
4.1.2 วิเ คราะห์ แ ละออกแบบแอพพลิ เ คชั่น สํา หรั บ การบัน ทึ ก การเข้า เรี ย นของนัก ศึ ก ษาผ่ า น
โปรแกรมไลน์ โดยผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การออกแบบให้สามารถใช้งานได้ง่ายโดยผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน
4.1.3 พัฒนาแอพพลิเคชัน่ สําหรับการบันทึกการเข้าเรี ยนของนักศึกษาผ่านโปรแกรมไลน์โดยสร้าง
ระบบฐานข้อมูลด้วยเอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ (SQL Server) และพัฒนาแอพพลิเคชัน่ ด้วยภาษา PHP
4.1.4 ทดสอบแอพพลิ เคชั่นสําหรั บการบันทึ กการเข้าเรี ยนของนักศึ กษาผ่านโปรแกรมไลน์ใน
รายวิชา BUS200 บัณฑิ ตในอุดมคติ ทางด้านบริ หารธุ รกิ จ และรายวิชา CSC200 บัณฑิ ตในอุดมคติ ทางด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1.5 ประเมิ นความพึง พอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่ อแอพพลิ เ คชั่นสํา หรั บการบันทึ ก การเข้า เรี ยนของ
นักศึกษาผ่านโปรแกรมไลน์ ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร คือ นักศึกษาและอาจารย์ผสู ้ อนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
กลุ่มตัวอย่าง คือ คือ นักศึ กษาและอาจารย์ผสู ้ อนที่ลงทะเบียนในรายวิชา BUS200 บัณฑิตในอุดมคติ
ทางด้านบริ หารธุ รกิ จ จํานวน 29 คน และรายวิชา CSC200 บัณฑิ ตในอุดมคติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 168 คน ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560 และอาจารย์ผสู ้ อนจํานวน 5 คน
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4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
งานวิจยั นี้มีตวั แปรที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. ตัวแปรต้น คือ ข้อมูลการบันทึกการเข้าเรี ยนของนักศึกษา
2. ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการเข้าชั้นเรี ยนของนักศึกษา
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานแอพพลิเคชัน่ สําหรับการบันทึกการเข้าเรี ยนของนักศึกษาผ่าน
โปรแกรมไลน์
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อแอพพลิเคชัน่ สําหรับการบันทึกการเข้า
เรี ยนของนักศึกษาผ่านโปรแกรมไลน์ดว้ ยแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้โดยรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้
ที่เป็ นอาจารย์ผสู ้ อน จํานวน 5 ท่าน และกลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้ที่เป็ นนักศึกษาจํานวน 150 คน
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
4.6.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการใช้งานแอพพลิเคชัน่ สําหรับการบันทึกการเข้าเรี ยนของนักศึกษาผ่าน
โปรแกรมไลน์ ในห้องเรี ยนจริ ง
4.6.2 วิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถามโดยใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยนําผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 – 5.00 หมายความว่า ผูใ้ ช้งานมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 – 4.20 หมายความว่า ผูใ้ ช้งานมีความพึงพอใจในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61 – 3.40 หมายความว่า ผูใ้ ช้งานมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.81 – 2.60 หมายความว่า ผูใ้ ช้งานมีความพึงพอใจในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.80 หมายความว่า ผูใ้ ช้งานมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด

5. สรุ ปผลการวิจัย

ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ สําหรับการบันทึกการเข้าเรี ยนของนักศึกษาผ่านโปรแกรมไลน์
ตามขั้นตอนการวิจยั โดยนําข้อมูลจากการศึกษา และวิเคราะห์ มาจัดทําพัฒนาแอพพลิเคชัน่ สําหรับการบันทึกการ
เข้าเรี ยนของนักศึกษาผ่านโปรแกรมไลน์ ดังแผนภาพที่ 2 และ 3
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(ก)

(ข)

(ค)

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

(ง)

(จ)
แผนภาพที่ 2 แอพพลิเคชัน่ สําหรับการบันทึกการเข้าเรี ยนของนักศึกษาผ่านโปรแกรมไลน์ส่วนของอาจารย์ผสู ้ อน
จากแผนภาพที่ 2(ก) เป็ นส่ วนหน้าจอสําหรับอาจารย์ผสู ้ อนภายหลังการสแกนคิวอาร์ โค้ดในการเพิ่ม
เพื่อนกับ LINE Official Account ชื่อ Teacher Classroom แผนภาพที่ 2(ข) เป็ นส่ วนหน้าจอการเพิ่มกลุ่มเรี ยนซึ่ ง
ภายหลังจากเลือกรายวิชาที่จะทําการบันทึกการเข้าเรี ยนแล้วอาจารย์ผสู ้ อนสามารถเพิ่มกลุ่มเรี ยนในแต่ละรายวิชา
ที่ตอ้ งการได้โดยจะต้องทําการกรอกข้อมูลกลุ่มเรี ยนทฤษฎีหรื อปฏิบตั ิ หมายเลขกลุ่มเรี ยน วันที่เรี ยน เวลาเริ่ มการ
เรี ยนการสอนและเวลาสิ้นสุดการเรี ยนการสอน แผนภาพที่ 2(ค) เป็ นส่วนหน้าจอกําหนดข้อมูลการบันทึกการเข้า
เรี ยน โดยอาจารย์ผูส้ อนต้องทําการกําหนดเงื่อนไขการบันทึกการเข้าเรี ยน ได้แก่ เวลาสิ้ นสุ ดการบันทึกการเข้า
เรี ยนและจํานวนนักศึกษาในห้องเรี ยนในแต่ละครั้งซึ่ งเมื่อกําหนดข้อมูลเรี ยบร้อย ระบบจะทําการสร้าง Activate
Code เพื่อให้อาจารย์ผสู ้ อนแจ้งให้กบั นักศึกษาสําหรับการบันทึกการเข้าเรี ยนในแต่ละครั้ง แผนภาพที่ 2(ง) เป็ น
ส่ วนหน้าจอแจ้งข้อความเตือนไปยังนักศึกษาที่ขาดเรี ยนและแผนภาพที่ 2(จ) เป็ นส่ วนหน้าจอสรุ ปข้อมูลการเข้า
เรี ยนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา
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(ก)

(ข)

(ค)

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

(ง)

(จ)
แผนภาพที่ 3 แอพพลิเคชัน่ สําหรับการบันทึกการเข้าเรี ยนของนักศึกษาผ่านโปรแกรมไลน์ส่วนของนักศึกษา
จากแผนภาพที่ 3(ก) เป็ นส่วนหน้าจอสําหรับนักศึกษาภายหลังการสแกนคิวอาร์โค้ดในการเพิ่มเพื่อนกับ
LINE Official Account ชื่อ Student Classroom แผนภาพที่ 3(ข) เป็ นส่วนหน้าจอการบันทึกข้อมูลนักศึกษาเพื่อเข้า
ใช้งานซึ่ งประกอบด้วย รหัสนักศึ กษา ชื่ อ-นามสกุลนักศึ กษา และอีเมล แผนภาพที่ 3(ค) เป็ นส่ วนหน้าจอการ
บันทึกการเข้าเรี ยนของนักศึกษาโดยใช้Activate Code ที่ได้รับจากอาจารย์ผสู ้ อนในแต่ละครั้งที่เข้าเรี ยน แผนภาพ
ที่ 3(ง) เป็ นส่ วนหน้าจอแสดงข้อความแจ้งเตือนการขาดเรี ยนไปยังนักศึกษาเป็ นรายบุคคล และแผนภาพที่ 3(จ)
เป็ นส่วนหน้าจอแสดงรายละเอียดการเข้าเรี ยนของนักศึกษารายบุคคล
ผูว้ ิจัยได้ประเมิ นผลความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อแอพพลิ เคชั่นสําหรั บการบันทึ กการเข้าเรี ยนของ
นักศึกษาผ่านโปรแกรมไลน์ จากนั้นนําผลการสอบถามมาวิเคราะห์ดว้ ยค่าสถิติพ้ืนฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุ ปผล
ดังตารางที่ 1 และ 2
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อแอพพลิเคชัน่ สําหรับการบันทึกการเข้าเรี ยนของ
นักศึกษาผ่านโปรแกรมไลน์ในส่วนของอาจารย์
รายการ

1. ประสิ ทธิภาพในการทํางาน
1.1 สามารถจัดเก็บข้อมูลการเข้าชั้นเรี ยนได้สะดวกและรวดเร็ ว
1.2 ช่วยลดระยะเวลาในการบันทึกการเข้าเรี ยน
1.3 สามารถตรวจสอบข้อมูลการเข้าชั้นเรี ยนได้อย่างรวดเร็ ว
1.4 สามารถติดตามการเข้าเรี ยนของนักศึกษาได้ตลอดเวลา
1.5 ใช้งานง่าย
1.6 ตรงต่อความต้องการของผูใ้ ช้
รวม
2. การออกแบบหน้ าจอ
2.1 รู ปแบบหน้าจอ ขนาดตัวอักษรและสี ที่นาํ เสนอมีความเหมาะสม
2.2 มีการใช้ภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจ
2.3 มีความสวยงามและง่ายต่อการใช้งาน
รวม
โดยรวม

ค่ าเฉลีย่

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

4.60
5.00
4.60
4.80
4.40
4.80
4.70

0.55
0.00
0.55
0.45
0.55
0.45
0.42

ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมากทีส่ ุ ด

4.00
4.00
4.20
4.07
4.49

0.71
0.71
0.84
0.75
0.53

ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อแอพพลิเคชัน่ สําหรับการบันทึกการเข้า
เรี ยนของนักศึกษาผ่านโปรแกรมไลน์ในส่วนของอาจารย์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด (𝑥𝑥𝑥 = 4.49, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พอสรุ ปได้ดงั นี้ ด้านประสิ ทธิ ภาพในการทํางานอยู่
ในระดับมากที่สุด (𝑥𝑥𝑥 = 4.70, S.D. = 0.42) และด้านการออกแบบหน้าจออยูใ่ นระดับมาก (𝑥𝑥𝑥 = 4.07, S.D. = 0.75)
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อแอพพลิเคชัน่ สําหรับการบันทึกการเข้าเรี ยนของนักศึกษา
ผ่านโปรแกรมไลน์ในส่วนของนักศึกษา
รายการ
1. ประสิ ทธิภาพในการทํางาน
1.1 สามารถจัดเก็บข้อมูลการเข้าชั้นเรี ยนได้สะดวกและรวดเร็ ว
1.2 ช่วยลดระยะเวลาในการบันทึกการเข้าเรี ยน
1.3 สามารถตรวจสอบข้อมูลการเข้าชั้นเรี ยนได้อย่างรวดเร็ ว
1.4 สามารถติดตามการเข้าเรี ยนของนักศึกษาได้ตลอดเวลา
1.5 ใช้งานง่าย
1.6 ตรงต่อความต้องการของผูใ้ ช้
รวม
2. การออกแบบหน้ าจอ
2.1 รู ปแบบหน้าจอ ขนาดตัวอักษรและสี ที่นาํ เสนอมีความเหมาะสม
2.2 มีการใช้ภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจ
2.3 มีความสวยงามและง่ายต่อการใช้งาน
รวม
โดยรวม
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ค่ าเฉลีย่

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

4.42
4.46
4.45
4.43
4.42
4.53
4.45

0.67
0.64
0.65
0.64
0.62
0.60
0.64

ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมากทีส่ ุ ด

4.41
4.51
4.39
4.44
4.45

0.66
0.59
0.62
0.62
0.63

ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมากทีส่ ุ ด
ระดับมากทีส่ ุ ด
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จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อแอพพลิเคชัน่ สําหรับการบันทึกการเข้าเรี ยน
ของนักศึกษาผ่านโปรแกรมไลน์ในส่วนของนักศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ที่ สุด (𝑥𝑥𝑥 = 4.45, S.D. = 0.63) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พอสรุ ปได้ดงั นี้ ด้านประสิ ทธิ ภาพในการทํางานอยูใ่ น
ระดับมากที่ สุด (𝑥𝑥𝑥 = 4.45, S.D. = 0.64) และด้านการออกแบบหน้าจออยู่ในระดับมากที่ สุด (𝑥𝑥𝑥 = 4.44, S.D. =
0.62)

6. อภิปรายผล

จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ สําหรับการบันทึกการเข้าเรี ยนของนักศึกษาผ่าน
โปรแกรมไลน์ สามารถช่วยลดภาระการบันทึ กการเข้าเรี ยนของอาจารย์ผูส้ อนได้เป็ นอย่างดี สามารถติ ดตาม
พฤติกรรมการเข้าเรี ยนของผูเ้ รี ยนได้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของวัฒนพล ชุมเพชร ภูริณัฐ หนูขุน และคุณัชญ์
เตี ย วนะ (2561) กล่ า วคื อ อาจารย์ผูส้ อนและนัก ศึ ก ษาสามารถติ ด ตามพฤติ ก รรมการเข้า เรี ย นของผูเ้ รี ยนได้
ตลอดเวลา อีกทั้งเป็ นการเสริ มแรงให้นกั ศึกษาที่ขาดเรี ยนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกลับมาเข้าเรี ยนได้ตามปกติ
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อแอพพลิเคชัน่ สําหรับการบันทึกการเข้าเรี ยนของนักศึกษา
ผ่านโปรแกรมไลน์ในส่ วนของอาจารย์และนักศึ กษา แสดงให้เห็ นว่ากลุ่มเป้ าหมายมีความพึงใจต่อระบบโดย
รวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากช่วยลดระยะเวลาในการบันทึกการเข้าเรี ยน อาจารย์และนักศึกษาสามารถ
ตรวจสอบและติดตามข้อมูลการเข้าเรี ยนได้ตลอดเวลา ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ มงคล รอดจันทร์ อวยไชย
อินทรสมบัติ และ ธานิล ม่วงพูล (2561) กล่าวคือ นักศึกษาวิชาทหารที่เข้าฝึ กในค่ายกําแพงเพชรอัครโยธิน จังหวัด
สมุทรสาคร มี ความพึงใจต่อแอพพลิเคชั่นบนแอนดรอยด์ร่วมกับคิวอาร์ โค๊ด สําหรั บการบันทึ กการเข้าเรี ยน
โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (𝑥𝑥𝑥 = 4.56, S.D. = 0.60) เช่นกัน

7. ข้ อเสนอแนะ

1. มหาวิทยาลัยสามารถนําผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้ เพื่อตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาในการเข้าชั้นเรี ยน
และติดตามพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในห้องเรี ยนได้
2. ควรเพิ่มคุณสมบัติในการป้ องกันไม่ให้นกั ศึกษาสามารถบันทึกการเข้าเรี ยนจากภายนอกห้องเรี ยนได้

8. เอกสารอ้ างอิง

ก่องกาญจน์ ดุลยไชย อรรถวิท ชังคมานนท์และอิทธิพงษ์ เขมะเพชร. 2560. “ระบบตรวจสอบรายชื่อเข้าชั้นเรี ยน
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งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์คือ 1) เป็ นการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมในการเข้าสู่ดิจิทลั และ 2)สร้าง
โมเดลที่เป็ นแบบวัดความพร้อมในการเข้าสู่ ดิจิทลั โดยเป็ นการวิจยั เชิงสํารวจโดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริ มาณ
และเชิงคุณภาพโดยระเบียบวิจยั ได้ปรับใช้มาจากทฤษฎีของ Triple Helix Model Deloitte Digital และ Capgemini
Consulting and MITSloan Management และการปฏิ บัติ สู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ของ TM Forum Best Practice Digital
Maturity Model เป็ นต้น โดยผูว้ ิจัยใช้การเก็บแบบสอบถามจํานวน 205 ชุ ด องค์กรภาครั ฐจํานวน 48 ชุ ดและ
ภาคเอกชน 157 ชุ ด การวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ใช้ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ได้แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ และสถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม านเพื่ อ หา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามโดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.5 และ
การทดสอบความอิสระของปั จจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมในการเข้าสู่ดิจิทลั
ซึ่งผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านกลยุทธ์และความเป็ นผูน้ าํ ด้านกระบวนการปฏิบตั ิงาน ด้านรู ปแบบธุรกิจ
ด้านความสามารถทางดิ จิทลั ด้านการสนับสนุ นจากรัฐบาล ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและด้าน
บริ หารประสบการณ์ของลูกค้าส่งผลเชิงบวกต่อการพร้อมในการเข้าสู่ดิจิทลั ที่นยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05โดย
ได้โมเดลที่เป็ นแบบวัดระดับความพร้อมทางดิจิทลั จากสมการจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ คือ DML =
0.232 + 0.105STR + 0.143OPE + 0.063BUS + 0.274CAP + 0.083GOV + 0.122SEC + 0.103CEM โดยมีค่า R2 =
84.7% และค่าความอิสระของปั จจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมในการเข้าสู่ดิจิทลั พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กนั
คําสําคัญ: แบบวัดระดับความพร้อมในการเข้าสู่ดิจิทลั ระดับความพร้อมในการเข้าสู่ดิจิทลั
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ABSTRACT

The research is a study of factors influencing digital readiness. The qualitative and quantitative analysis
were applied to the research, and methodology was adapted from Triple Helix Model, Deloitte, Capgemini
Consulting and MITSloan Management and TM Forum Best Practice. The 205 questionnaires were collected
from 33 units in production sector, 38 units in trading sector and 134 units in service sector. The descriptive
statistics and inferential statistics such as, percentage, multiple regression and multicollinearity were applied to
test.
The result are as following, the factors of strategic and leadership, operation process, business model,
digital capability, government policy support, Information security process and customer experience are all
positively significant at 0.05 towards the organization's digital maturity readiness. The digital maturity model
from multiple regression is DML = 0.232 + 0.105STR + 0.143OPE + 0.063BUS + 0.274CAP + 0.083GOV +
0.122SEC + 0.103CEM with R2 = 84.7% and no inter-correlation in multicollinearity testing.
KEYWORDS: Digital Maturity Model, Digital Maturity Level

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

อุตสาหกรรม 4.0 ทําให้องค์กรในยุคปั จจุบนั ต้องเผชิญและมีการปรับตัวให้มีความพร้อมในการรับมือ
กับการผลิกผันทางดิ จิทลั (Digital disruption) อย่างไรก็ตามการปรับตัวที่ ไม่มีทิศทางและความชัดเจนนั้นย่อม
ส่ งผลให้เกิดความล้มเหลวและเกิดต้นทุนค่าใช้จ่ายดังนั้นการที่มีแบบวัดระดับทางดิจิทลั จะช่วยให้การปรับตัวมี
ความชัดเจนและเป็ นไปตามทิศทางของอุตสาหกรรม

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมในการเข้าสู่ดิจิทลั
(2) เพื่อสร้างโมเดลที่เป็ นแบบประเมินความพร้อมในการเข้าสู่ดิจิทลั

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

แบบจําลอง Triple Helix Model (Etzkowitz, 2007) เป็ นแบบจําลองที่แสดงให้เห็นถึงการสร้างนวัตกรรม
จากความร่ วมมือจาก 3 หน่ วยงานคือ ภาครัฐ ภาคการศึ กษา และภาคเอกชน เพื่อให้เกิ ดองค์ความรู ้ เทคโนโลยี
หรื อผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
แบบจํา ลอง CMM หรื อ Capability Maturity Model (CMMI Product Development Team, 2010) เป็ น
แบบจําลองวุฒิภาวะความสามารถโดยทีมผูพ้ ฒั นามาจากหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐบาลและ Carnegie
Mellon Software Engineering Institure สามารถแบ่งได้ 5 ระดับ 1.Initial 2.Repeatable 3.Defined 4.Managed และ
5.Optimizingโดยจะใช้ก ารประเมิ น ความสามารถทางด้า นกระบวนการขององค์ก ร โดยจะทํา การวัด ว่า
กระบวนการอะไรบ้างที่กาํ หนดขึ้นมาและสามารถจัดการกับกระบวนการนั้นได้
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งานวิจยั เรื่ อง Building your digital DNA. Digital transformation in progress (Deloitte Digital, 2015) ได้
มี ก า ร วั ด ผ ล ใ น 5 มิ ติ คื อ 1. Strategy and Leadership 2. Customer engagement 3. Products and services
4.Organization and talent และ 5.Digital operations ซึ่ งพบว่าองค์กรดิจิทลั ที่ประสบความสําเร็ จจะมีการนําความ
ล้มเหลวมาเป็ นส่วนหนึ่งในการวัดผล มีการเรี ยนรู ้ตลาดและการปฏิบตั ิงานขององค์กร มีการเข้าไปควบคุมในช่วง
การพัฒนาองค์กรไปสู่ดิจิทลั รวมถึงมีแผนในการพัฒนาบุคลากร มีการออกแบบโครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กร
ให้มีความเปิ ดกว้าง ยืดหยุน่ มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
งานวิ จั ย เรื่ อง Digital Transformation: A roadmap for billion-dollar (Capgemini consulting and MIT
Sloan Management, 2011) พบว่า การปรั บ องค์ก รเข้า สู่ ดิ จิ ทัล จะมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นใน 4 ส่ ว นคื อ 1.Customer
experience 2.Operation process 3.Business model และ 4.Digital capabilities ซึ่ งการปรับเปลี่ยนทั้ง 4 ส่ วนนี้ เป็ น
การสํารวจจากองค์กรที่กาํ ลังเดินหน้าในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ดิจิทลั และประสบความสําเร็ จในระดับต่างๆ
งานวิ จัย เรื่ อง Digital Transformation Readiness of SMEs (Meesri & Tubtiang, 2016) จากงานวิ จัย
พบว่า มี 5 ตัว แปรที่ ส่ง ผลเชิ ง บวกคื อ 1.Strategy & leadership 2.Operation process 3.Business model 4.Digital
capabilities และ 5.Government policy support
งานวิจยั เรื่ อง TM Forum best practice digital maturity model ของ (TM Forum, 2017) พบว่าเพื่อที่จะใช้
ประโยชน์จากโอกาสและเอาชนะความท้าทาย บริ ษทั ต้องเริ่ มทําการปรับตัวเข้าสู่ ธุรกิจดิจิทลั ในทุกมุมมองของ
ธุรกิจซึ่งมี 5 มิติคือ 1.Customer 2.Strategy 3.Technology 4.Operation และ 5.Culture, people and organization ซึ่ง
ทั้ง 5 มิติจะแปรผลได้ 5 ระดับคือ 1.Initiating 2.Emerging 3.Performing 4.Advancing และ 5.Leading
งานวิจยั เรื่ อง The Digital Maturity Model 4.0 Benchmarks: Digital Business Transformation Playbook
(Gill & VanBoskirk, 2016) เป็ นการวัดผลของการปรับเปลี่ยนเป็ นดิ จิทลั ขององค์กรทั้งหมด เช่นการสนับสนุน
ของผูบ้ ริ หารกับกลยุทธ์ทางดิจิทลั พนักงานที่มีทกั ษะทางดิจิทลั และความสัมพันธ์อย่างมีประสิ ทธิภาพระหว่างไอ
ทีและธุรกิจ การโฟกัสทางด้านการตลาดดิจิทลั และธุรกิจ โดยจะมีการวัดผลใน 4 มิติคือ 1.Culture 2.Technology
3.Organization และ 4.Insight จากนั้นจะนํามาวัดผลใน 3 ระดับคื อ 1.Skeptics 2.Adopters 3.Collabolators และ
4.Differentiator
งานวิจยั เรื่ อง The Networked Readiness Index (Baller, et al., 2016) เป็ นดัชนีช้ ีวดั ระดับความพร้อมของ
การพัฒนาเทคโนโลยีและ การสื่ อสาร และโอกาสในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ในการพัฒนา ประเทศ ที่ครอบคลุมทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ จัดทําโดย World Economic Forum
โดยการวัด ผลจะทํา การวัด ผลจาก 4 ส่ ว นหลัก คื อ 1.Environment subindex 2.Readiness subindex 3.Usage
subindex และ 4.Impact subindex
งานวิ จัย เรื่ อง Conception, Development and Implementation of an E-Government Maturity Model in
Public Agencies (Valdés, et al., 2011) เป็ นโมเดลในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์และเป็ นโมเดลที่ได้รับการ
สนับสนุนจากระดับนานาชาติทางด้านการปฏิบตั ิสู่ความเป็ นเลิศ จะมีส่วนประกอบสามส่วนคือ โดเมนแบบเลเวอ
เรจ (Leverage Domain) พื้นที่โดเมนความสําคัญ (Key Domain Area) และตัวแปรวิกฤต (Critical Variable) โดย
จะมีโครงสร้างเป็ นแบบลําดับชั้น ในเลเวอเรจโดนเมน จะมี 4 ส่ วน 1.E-Government strategy 2.IT Governance
3.Process management และ 4.Organization and people ซึ่งจะมี 5 ระดับคือ ML1 ML2 ML3 ML4 และ ML5
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ตารางที่ 1 ตารางทบทวนวรรณกรรม
ปั จจัย

Capgemini
Consulting
&MITSloan
Management
(2011)

กลยุทธ์และความเป็ นผูน้ าํ
กระบวนการปฏิบตั ิงาน
รู ปแบบธุรกิจ
ความสามารถทางดิจิทลั
การสนับสนุนจากภาครัฐ
ความปลอดภัยทาง
สารสนเทศ
บริ หารประสบการณ์ของ
ลูกค้า

Deloitte
Digital
(2015)

x
x
x
x

x
x
x

x

x

Meesri
TM
&
Forum
Tubtiang
(2017)
(2016)
x
x
x
x
x

x
x

x

x

Gill& Baller, Valdés, งาน
VanBos et al. et al. วิจยั นี้
(2016) (2011)
kirk
(2016)
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x

จากงานวิจยั ข้างต้นตามตารางที่ 1 ได้นาํ มาสร้างกรอบแนวคิดสําหรับการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามได้ดงั ต่อไปนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

(1) กลยุทธ์และความเป็ นผูน้ าํ (STR)
(2) กระบวนการปฏิบตั ิงาน (OPE)
(3) รู ปแบบธุรกิจ (BUS)
(4) ความสามารถทางดิจิทลั (CAP)
(5) การส่งเสริ มจากภาครัฐ (GOV)
(6) ความปลอดภัยทางสารสนเทศ (SEC)
(7) บริ การประสบการณ์ของลูกค้า (CEM)

ระดับความพร้อมทางดิจิทลั (DML)

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
ผูว้ ิจัย ได้ศึ ก ษาทฤษฎี แ ละงานวิจัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ วิธี ด ํา เนิ น การวิจัย ในรู ป แบบต่ า งๆ โดยมี วิธี ก าร
ดําเนินการวิจยั ดังต่อไปนี้ ระเบียบวิธีวจิ ยั กรอบแนวคิดในการวิจยั ตัวแปรที่ศึกษา สมมติฐานงานวิจยั เครื่ องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การทดสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล
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4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
การกําหนดขนาดตัวอย่าง (Yamane, 1967) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 93% จะได้กลุ่มตัวอย่าง 205 ตัวอย่าง โดยขนาด
ประชากรมีท้ งั สิ้ น 680,387 แห่ ง โดยแบ่งเป็ นองค์กรภาครัฐ 119 แห่ ง (สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั , 2560) และ
องค์กรภาคเอกชน 680,268 แห่ ง (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์, 2560) โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นองค์กร
ภาครัฐจํานวน 48 แห่งและภาคเอกชน 157 แห่ง
4.3 สมมติฐานงานวิจยั
H1 : ปั จจัยด้านกลยุทธ์และความเป็ นผูน้ าํ มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความพร้อมในการเข้าสู่ดิจิทลั
H2 : ปั จจัยด้านกระบวนการปฏิบตั ิงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความพร้อมในการเข้าสู่ดิจิทลั
H3 : ปั จจัยด้านรู ปแบบธุรกิจมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความพร้อมในการเข้าสู่ดิจิทลั
H4 : ปั จจัยด้านความสามารถทางดิจิทลั มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความพร้อมในการเข้าสู่ดิจิทลั
H5 : ปั จจัยด้านการส่งเสริ มจากภาครัฐมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความพร้อมในการเข้าสู่ดิจิทลั
H6 : ปั จจัยด้านความปลอดภัยทางสารสนเทศมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความพร้อมในการเข้าสู่
ดิจิทลั
H7 : ปั จจัยด้านบริ หารประสบการณ์ลูกค้ามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความพร้อมในการเข้าสู่ดิจิทลั
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ ใช้เป็ นแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยศึ กษาเอกสารงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องและ
นํามาประยุกต์ให้สอดคล้องกับปั จจัยด้านต่างๆที่มีความสัมพันธ์ต่อความพร้อมในการเข้าสู่ดิจิทลั โดย มีเกณฑ์วดั
6 ระดับ คือ ไม่มีขอ้ มูลดังกล่าวในองค์กรและไม่แน่ใจว่าองค์กรมีขอ้ มูลดังกล่าวหรื อไม่ ระดับความคิดเห็นน้อย
ที่สุด ระดับความคิดเห็นน้อย ระดับความคิดเห็นปานกลาง ระดับความคิดเห็นมาก ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจัยได้นาํ แบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยได้แบบสอบถามที่
สมบูรณ์จาํ นวน 250 ชุด
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเก็บข้อมูล 205 ชุดโดยใช้วิธีวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณด้วยวิธีวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหุ (Multiple Regression Analysis) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และการทดสอบความอิสระของ
ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมในการเข้าสู่ดิจิทลั (Multicollinearity)

5. สรุ ปผลการวิจัย

ผูต้ อบแบบสอบถาม 205 ท่านเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 46 ท่านเป็ นเจ้าของ
กิจการธุรกิจจํานวน 17 ท่าน เป็ นพนักงานที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานทางด้านดิจิทลั 142 ท่าน เป็ นเพศชาย
101 ท่านเพศหญิง 104 ท่านอายุส่วนใหญ่อยูร่ ะหว่าง 31–40 ปี ประเภทธุรกิจส่วนใหญ่อยูใ่ นภาคบริ การ มูลค่าของ
สิ นทรัพย์ถาวรส่วนใหญ่อยูร่ ะหว่าง 100-1000 ล้านบาท จํานวนการจ้างงานส่วนใหญ่อยูร่ ะหว่างคน 101-1000 คน
ระยะเวลาประกอบธุรกิจส่วนใหญ่มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป และรายได้ต่อปี ส่วนใหญ่ มากกว่า 1000 ล้านบาท ค่าความ
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อิสระของปั จจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมในการเข้าสู่ ดิจิทลั (Multicollinearity) พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กนั โดยค่า
Tolerance ค่าน้อยที่สุดคือ 0.365 และค่า Variance inflation factor (VIF) มีค่าสูงสุดคือ 2.738
ตารางที่ 1 ตาราง ANOVA
Model
Regression
Residual
Total

Sum of Squares
154.443
27.869
182.312

df
7
197
204

Mean Square
22.063
0.141

F
155.962

Sig.
.000

ค่าสัมประสิ ทธ์การตัดสิ นใจ (Coefficient of Determination) หรื อ ค่า R Square ของปั จจัยที่ ส่งผลต่อ
ความพร้อมในการเข้าสู่ดิจิทลั มีค่าเท่ากับ 0.847 หมายความว่าตัวแปรต้นทั้ง 7 ตัว สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของตัวแปรตามได้ 84.7% ตามตารางที่1 ตาราง ANOVA ได้ผลทดสอบคือ ค่า Sig. = 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 สรุ ป
ได้วา่ ตัวแปรต้นอย่างน้อย 1 ตัวมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตามอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 2 ตารางทดสอบสมมติฐาน
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7

สมมติฐาน
กลยุทธ์และความเป็ นผูน้ าํ มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความพร้อมในการเข้าสู่ ดิจิทลั
กระบวนการปฏิบตั ิงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความพร้อมในการเข้าสู่ ดิจิทลั
รู ปแบบธุรกิจมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความพร้อมในการเข้าสู่ ดิจิทลั
ความสามารถทางดิจิทลั มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความพร้อมในการเข้าสู่ ดิจิทลั
การส่ งเสริ มจากภาครัฐมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความพร้อมในการเข้าสู่ ดิจิทลั
ความปลอดภัยทางสารสนเทศมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความพร้อมในการเข้าสู่ ดิจิทลั
บริ หารประสบการณ์ของลูกค้ามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความพร้อมในการเข้าสู่ ดิจิทลั

สรุ ปผล
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน

จากตารางที่ 2 ตารางทดสอบสมมติ ฐาน ตัว แปรด้านกลยุทธ์ แ ละความเป็ นผูน้ ํา ด้า นกระบวนการ
ปฏิบตั ิงาน ด้านรู ปแบบธุรกิจ ด้านความสามารถทางดิจิทลั ด้านการส่ งเสริ มจากภาครัฐ ด้านความปลอดภัยทาง
สารสนเทศ และด้านบริ หารประสบการณ์ของลูกค้า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.003, 0.000, 0.017, 0.000 0.000, 0.000,
0.000 ตามลําดับซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยเชิ งพหุ ของปั จจัยดังกล่าวข้างต้นมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความพร้อมในการเข้าสู่ ดิจิทลั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H1,
H2, H3, H4, H5, H6 และ H7
จากตารางที่ 3 ตาราง Coefficients สามารถเขียนเป็ นสมการถดถอยเชิงพหุซ่ ึ งนํามาใช้เป็ นแบบวัดระดับ
ความพร้อมในการเข้าสู่ดิจิทลั ได้ดงั นี้คือ
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ตารางที่ 3 ตาราง Coefficients
Model

ค่าคงที่
กลยุทธ์และความเป็ นผูน้ าํ
กระบวนการปฏิบตั ิงาน
รู ปแบบธุรกิจ
ความสามารถทางดิจิทลั
การสนับสนุนจากภาครัฐ
ความปลอดภัยทางสารสนเทศ
บริ หารประสบการณ์ของลูกค้า

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
0.232
0.094
0.105
0.035
0.143
0.038
0.063
0.026
0.274
0.035
0.083
0.022
0.122
0.025
0.103
0.027
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Standardized Coefficients
Beta
0.126
0.172
0.103
0.347
0.118
0.168
0.16

Sig.
0.014
0.003
0
0.017
0
0
0
0

DML = 0.232 + 0.105STR + 0.143OPE + 0.063BUS + 0.274CAP + 0.083GOV + 0.122SEC +
0.103CEM
โดยที่ : DML คือ ระดับความพร้อมในการเข้าสู่ดิจิทลั
STR คือผลรวมของคะแนนเฉลี่ยของข้อคําถามด้านกลยุทธ์และความเป็ นผูน้ าํ
OPE คือผลรวมของคะแนนเฉลี่ยของข้อคําถามด้านกระบวนการปฏิบตั ิงาน
BUS คือผลรวมของคะแนนเฉลี่ยของข้อคําถามด้านรู ปแบบธุรกิจ
CAP คือผลรวมของคะแนนเฉลี่ยของข้อคําถามด้านความสามารถทางดิจิทลั
GOV คือผลรวมของคะแนนเฉลี่ยของข้อคําถามด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ
SEC คือผลรวมของคะแนนเฉลี่ยของข้อคําถามด้านความปลอดภัยทางสารสนเทศ
CEM คือผลรวมของคะแนนเฉลี่ยของข้อคําถามด้านบริ หารประสบการณ์ของลูกค้า

6. อภิปรายผล

การวิเคราะห์ดว้ ย Multiple Regression Analysis พบว่าค่าสัมประสิ ทธ์การตัดสิ นใจ มีค่าเท่ากับ 84.7%
และยืนยันสมมติฐาน H1, H2, H3, H4, H5, H6 และ H7 โดยเขียนเป็ นสมการถดถอยเชิงพหุซ่ ึงปรับใช้เป็ นแบบวัด
ระดับความพร้อมทางดิจิทลั คือ DML = 0.232 + 0.105STR + 0.143OPE + 0.063BUS + 0.274CAP + 0.083GOV
+ 0.122SEC + 0.103CEM โดยจะมี 5 ระดับซึ่ งปรับใช้ตาม CMM โมเดลคือ คือ DML1, DML2, DML3, DML4
และ DML5 โดยแยกเป็ นแต่ละปั จจัยดังนี้
(1) ปั จจัยด้านกลยุทธ์และความเป็ นผูน้ าํ มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความพร้อมในการเข้าสู่ ดิจิทลั จาก
Triple Helix Model (Etzkowitz, 2007) ส่ วนของภาคอุตสาหกรรม องค์กรที่ มีวิสัยทัศน์และพันธกิ จรวมถึ งการ
ผลักดันจากผูบ้ ริ หารให้ปรับเปลี่ยนไปสู่ ดิจิทลั ย่อมทําให้องค์กรนั้นสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ วซึ่ งการ
ยืนยันสมมติ ฐาน H1 และงานวิจัยเรื่ อง Building your digital DNA: Digital transformation in process (Deloitte
Digital, 2015) ที่ พ บว่า การมี วิสัย ทัศ น์ กลยุท ธ์ ที่ เ หมาะสม และการมี ภ าวะความเป็ นผูน้ าํ มี ส่ ว นช่ ว ยในการ
ปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่ดิจิทลั ได้อย่างรวดเร็ ว
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(2) ปั จจัยด้านกระบวนการปฏิ บตั ิ งาน มี ความสัมพันธ์เชิ งบวกต่อความพร้อมในการเข้าสู่ ดิจิทลั จาก
Triple Helix Model (Etzkowitz, 2007) ภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา องค์กรที่มีการนําเทคโนโลยีดิจิทลั เข้า
มาใช้ในหน่วยงานรวมถึงการฝึ กอบรมพนักงานหรื อการส่งเสริ มให้พนักงานเข้าศึกษาในสถานศึกษาที่มีหลักสู ตร
ทางด้านดิจิทลั ย่อมทําให้มีความรู ้ความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทลั นั้น ย่อมทําให้พนักงานในองค์กรนั้น
มีประสิ ทธิภาพในการทํางานได้อย่างดีเยีย่ ม เพราะเทคโนโลยีดิจิทลั ทําให้เกิดความรวดเร็ ว ถูกต้องแม่นยํา และลด
ความผิดพลาดในกระบวนการทํางานซึ่ งการยืนยันสมมติฐาน H2 และงานวิจยั เรื่ อง Building your digital DNA:
Digital transformation in progress (Deloitte Digital, 2015) ซึ่ งพบว่า การมีกระบวนการควบคุมและมีเทคโนโลยี
ดิจิทลั ที่เหมาะสม สามารถสนับสนุนกระบวนการทํางานขององค์กรให้ปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทลั
(3) ปั จจัยด้านรู ปแบบธุรกิจ มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความพร้อมในการเข้าสู่ดิจิทลั องค์กร จาก Triplex
Helix Model (Etzkowitz, 2007) ในส่ วนของภาคอุตสาหกรรม ที่มีการนําเครื่ องมือดิจิทลั มาใช้ เช่นการวิเคราะห์
ข้อมูล การเชื่ อมต่อกับคู่คา้ การรับชําระเงิ น การรับการตอบกลับจากลูกค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้ าง
Omni Channel รวมถึงการวัดผล เช่น Net Promotor Score นั้นย่อมทําให้องค์กรเกิ ดการก้าวกระโดดในการปรับ
เข้าสู่ ดิจิทลั อย่างไรก็ตามรู ปแบบและมีขอ้ ได้เปรี ยบทางการขัน ซึ่ งการยืนยันสมมติฐาน H3 และงานวิจยั เรื่ อง
Building your digital DNA: Digital transformation in progress (Deloitte Digital, 2015) ซึ่ งพบว่าการมีผลิตภัณฑ์
และบริ การที่เหมาะสม และมีความสามารถในการพัฒนา จัดการและจัดหากระบวนการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ย่อม
ทําให้องค์กรปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทลั
(4) ปั จจัยด้านความสามารถทางดิ จิทลั มีความสัมพันธ์เชิ งบวกต่อความพร้อมในการเข้าสู่ ดิจิทลั จาก
Triple Helix Model (Etzkowitz, 2007) ภาคอุตสาหกรรม การที่ องค์กรมีเงินสนับสนุน มี Infrastructure มีการนํา
เทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงมีบุคคลากรที่มีความสามารถทางดิจิทลั เช่น Digital Marketer หรื อ Software Developer
นั้น ย่อมแสดงถึงความพร้อมขององค์กรที่ สามารถพัฒนา Application ให้เกิ ดข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขันและ
ตอบโจทย์ลูกค้าซึ่งการยืนยันสมมติฐาน H4 และงานวิจยั เรื่ อง Building your digital DNA: Digital transformation
in progress (Deloitte Digital, 2015) ซึ่ งได้อธิ บายว่าการมีฐานข้อมูลดิจิทลั แบบครบวงจรและกระบวนการแบบ
ดิจิทลั สามารถแก้ปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาได้ง่ายขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
(5) ปั จจัยด้านการสนับสนุ นจากภาครัฐ มีความสัมพันธ์เชิ งบวกต่อความพร้อมในการเข้าสู่ ดิจิทลั จาก
Triple Helix Model (Etzkowitz, 2007) ในส่วนของภาครัฐ การที่รัฐบาลมีนโยบายดิจิทลั ที่ชดั เจนย่อมส่งผลให้เกิด
การผลักดันประเทศในการเข้าสู่ ดิจิทลั อย่างเป็ นรู ปธรรมรวมถึงการที่ รัฐบาลมีแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม
แห่ งชาติและแนวคิดประเทศไทย 4.0 ที่มีการนําเทคโนโลยีดิจิทลั มาเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนารัฐบาล มีการเปิ ด
Open Data เพื่อให้ภาคเอกชนเข้ามาใช้งานและการจัดทําการเชื่อมต่ออย่างเป็ นรู ปธรรม ย่อมแสดงถึงความพร้อม
ทางดิจิทลั ของภาครัฐในการช่วยส่ งเสริ มความพร้อมทางดิจิทลั ของภาคเอกชน เช่น การลด Time To Market ใน
การจัดตั้งธุ รกิ จ ซึ่ งการยืนยันสมมติ ฐาน H5 และตรงกับข้อมูลของ www.data.go.th (สํานักงานพัฒนารั ฐบาล
ดิจิทลั , 2555) ที่กล่าวว่า ประโยชน์ที่ได้รับจาก การเปิ ดเผยข้อมูลของภาครัฐเป็ นแหล่งข้อมูลหนึ่ งที่ ช่วยผลักดัน
การสร้างนวัตกรรมและบริ การใหม่ๆเผยแพร่ สู่สงั คมและเชิงพาณิ ชย์
(6) ปั จจัยทางด้านกระบวนการทางด้านความปลอดภัยทางสารสนเทศ มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความ
พร้อมในการเข้าสู่ ดิจิทลั จาก Triple Helix Model (Etzkowitz, 2007) ในส่ วนของภาคอุตสาหกรรม การใช้งาน
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Internet เป็ นพื้นฐานสําคัญในการดําเนิ นงานทางดิ จิทลั การที่ องค์กรมีอุปกรณ์ในการตรวจจับการโจมตี การมี
Antivirus Software การทํา IT Auditing รวมถึงการทีมีบุคคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ และการวางแผนในการ
ทํา Business Continuity Planning ย่อมทําให้ความเสี่ ยงในองค์กรลดลงจากการจู่โจมทาง Cyber Security ซึ่ งการ
ยืนยันสมมติ ฐาน H6 และมุมมอง Richard A. Clark (Clarke & Knake, 2010) ว่ากลุ่มก่ อการร้ ายปั จจุบนั ใช้การ
โจมตีทาง Internet
(7) ปั จจัยทางด้านการบริ หารประสบการณ์ของลูกค้ามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความพร้อมในการเข้าสู่
ดิ จิ ทัล จาก Triple Helix Model (Etzkowitz, 2007) ในส่ ว นของภาคอุ ต สาหกรรม องค์ก รควรมี ก ารออกแบบ
Touchpoint สร้ าง Customer Journey Mapping สร้ างช่ องทางดิ จิทัลในการรั บ Feedback เพื่อให้แก้ไขปั ญหาได้
อย่างรวดเร็ ว และสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าจนไปสู่ การบอกต่อ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างเช่น
Buying Pattern ย่อ มสามารถทํา นายพฤติ ก รรมของลู ก ค้า รวมถึ ง หรื อ Social Listening ที่ ใ ช้ค ้น หาสิ่ ง ที่ ลู ก ค้า
กล่าวถึ งภาพลักษณ์ ขององค์กร ซึ่ งการยืนยันสมมติ ฐาน H7 ตรงกับงานวิจัยเรื่ อง Building your digital DNA:
Digital transformation in progress (Deloitte Digital, 2015) ซึ่ งผลการศึกษาพบว่า สภาพแวดล้อมทางดิจิทลั จะทํา
ให้ลูกค้าสามารถมีส่วนร่ วมและมีโอกาสประสบความสําเร็ จมากกว่าในการติดต่อกับลูกค้า

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) จากการวิจยั พบว่าปั จจัยด้านความสามารถทางดิจิทลั มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความพร้อมใน
การเข้าสู่ ดิจิทลั มากที่สุดโดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ เท่ากับ 0.274 ดังนั้นการปรับเปลี่ยนให้มุ่งไปที่ความสามารถทาง
ดิจิทลั ที่เป็ นจุดแข็งเดิมขององค์กรมีอยูเ่ ป็ นอย่างแรก
(2) สามารถใช้แบบวัดระดับความพร้อมทางดิจิทลั เป็ นเครื่ องมือในการตรวจสอบความก้าวหน้าใน
การปรับเปลี่ยนทางดิจิทลั ขององค์กรได้ทุกประเภท
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) หน่วยงานที่เป็ น Regulator จะได้ผลของ Business process น้อยดังนั้นให้ใช้การปรับค่า weighting
ให้เพิ่มขึ้นตามความเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญ (ค่า weighting คือค่า Beta)
(2) จากปั จจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมทางดิจิทลั และแบบวัดระดับความพร้อมทางดิจิทลั สามารถนําไป
วิจยั ต่อยอดเช่น Digital sustainable product and services for developing digital organization ซึ่งสามารถใช้ระเบียบ
วิจยั ที่ เป็ นที่ยอมรับในการออกแบบ เช่น Double Diamonds Methodology โดยใช้แบบวัดระดับความพร้อมทาง
ดิจิทลั เป็ นเครื่ องมือในการวัดผล
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เกษตรกรรม ถือเป็ นอาชีพหลักที่อยูก่ บั คนไทยมานาน แต่บางครั้งเกษตรกรไม่มีเวลาที่จะดูแลพื้นที่ใน
การเกษตรของตน ทําให้มีการเพิ่มค่าใช้จ่ายตรงส่ วนนี้ หรื อในบางครั้งเกษตรกรอาจติดตั้งระบบอัตโนมัติ ซึ่ ง
สามารถแก้ปัญหาได้ แต่ยงั มีการสิ้ นเปลืองอยู่ เนื่องจากการทํางานซํ้าซ้อนของระบบกับสภาพอากาศ เช่น ฝนตก
แต่ระบบจ่ายนํ้ายังคงทํางานอยู่ ทําให้ยงั เกิดความสิ้นเปลืองเกินความจําเป็ นในระบบอยู่ ดังนั้น หากมีระบบที่ช่วย
ดูแลการพื้นที่ การทําการเกษตรให้กบั เกษตรกร ในการรดนํ้า โดยตรวจสอบจากความชื้ นในดิ น และดูเวลาที่
เหมาะสมในการให้ปุ๋ยของต้นพืช ก็จะทําให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ลดค่าใช้จ่าย และมีเวลามากขึ้น ตาม
แนวคิดการเกษตรแบบแม่นยํา ที่ใช้งานร่ วมกับระบบ Internet of Thing
คําสําคัญ: เกษตรแบบแม่นยํา, ฟาร์มอัจฉริ ยะ, ระบบให้น้ าํ ให้ปุ๋ยอัตโนมัติ, Internet of Things
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ABSTRACT

Farming have been a main job in Thailand for the long times. But sometime farmer doesn’t have that
much time for look up the plants and need more money to save it or maybe farmer need automatic system. The
problem can be solve. But it also can be waste because of unstable of atmosphere such as watering is on while
raining it cause waste so if we have a system to solve this problem for farmers by checking humidity in the soil
and manure can make more quality of the product for farmers by the way of Internet of things.
KEYWORDS: Precision Agriculture, Smart Farming, watering System and fertilizing automatic System,
Internet of Things

1. บทนํา

เนื่องจากการทําการเกษตรแบบเก่านั้น เกษตรกรจะต้องมาคอยดูแลต้นพืชที่ปลูกอยูต่ ลอดเวลา เช่น ต้อง
คอยรดนํ้า, เปิ ด-ปิ ดปั๊ มนํ้า หรื อให้ปุ๋ย ซึ่ งในบางครั้ง เกษตรกรไม่มีเวลา จึงทําให้มีการให้น้ าํ และการให้ปุ๋ยนั้นไม่
สมํ่าเสมอ หรื อในบางครั้งก็อาจนําเทคโนโลยีมาช่วยในการทําการเกษตร เช่น ติดตั้งระบบให้น้ าํ อัตโนมัติโดยการ
ตั้งเวลาการให้น้ าํ ซึ่งก็ช่วยแก้ปัญหาเพียงบางส่วน แต่ยงั ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ท้ งั หมด เนื่องจากในบางครั้งอาจมี
ฝนตกตกลงมาอยูแ่ ล้ว แต่ระบบให้น้ าํ อัตโนมัติก็ยงั ทํางานตามเวลาที่ได้ต้ งั ไว้ จึงทําให้ปริ มาณที่ให้กบั ต้นพืชนั้น
เกินความจําเป็ น จนอาจทําให้เกิดปั ญหาอื่น ๆ ตามมาซึ่ งในงานวิจยั นี้ จึงนําเอาการทําเกษตรแบบใหม่ ที่เรี ยกว่า
“การทําเกษตรแบบแม่นยํา” มาแก้ปัญหาตรงจุดนี้ โดยการตรวจวัดความชื้ นในดิ นแบบ Real Time แล้วนํามา
วิเคราะห์วา่ ควรให้น้ าํ หรื อไม่ เพื่อให้ความชื้นในดินอยูใ่ นระดับที่เหมาะสมกับต้นพืช นอกจากนี้ยงั มีระบบการให้
ปุ๋ ยไปกับนํ้า แบบอัตโนมัติ ผ่านระบบ IoT (Internet of Things) ตามเวลาที่เหมาะสมกับที่พืชต้องการ โดยสามารถ
ควบคุมการทํางานผ่านหน้าเว็บ และยังสามารถตรวจดูขอ้ มูลย้อนหลังของ การทํางาน ค่าความชื้น และค่าความชื้น
ที่เฉลี่ยในแต่ละวันได้ ซึ่งระบบเหล่านี้จะทําให้เกษตรกรมีเวลามากขึ้น ได้ผลผลิตจากพืชนั้นมีคุณภาพมากขึ้นและ
ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่ องของทรัพยากรและการจ้างแรงงาน มากขึ้นกว่าเดิม
1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อควบคุมการเปิ ด-ปิ ด ปั๊ มนํ้า เพือ่ ควบคุมการจ่ายนํ้าไปยังพืช
2. เพื่อควบคุมเปิ ด-ปิ ดวาล์วนํ้า เพื่อควบคุมทิศทางการไหลของนํ้า
3. เพื่อควบคุมการผสมปุ๋ ยอินทรี ยแ์ บบนํ้าเพื่อจ่ายไปยังพื้นที่ทาํ การเกษตร
1.2 ขอบเขต
1. สามารถเปิ ด-ปิ ด ปั๊มนํ้า เพื่อควบคุมการจ่ายนํ้าไปยังพืชได้
2. สามารถเปิ ด-ปิ ดวาล์วนํ้า เพื่อควบคุมทิศทางการไหลของนํ้าได้
3. สามารถผสมปุ๋ ยอินทรี ยแ์ บบนํ้าแล้วทําการจ่ายไปยังพื้นที่ทาํ การเกษตรได้
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1.3. เทคโนโลยีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
1.3.1 ทฤษฎีสรุปเกีย่ วกับการเกษตรแบบแม่ นยําสู ง
โดย ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริ ญ [1] ได้กล่าวถึงการเกษตรแบบแม่นยําสูง ไว้วา่ เกษตรกรรมความแม่นยํา
สูง เป็ นที่นิยมกันมากใน ประเทศสหรัฐอเมริ กา และ ออสเตรเลีย และเริ่ มแพร่ หลายเข้าไปในหลายประเทศ เกษตร
แบบแม่นยําสู ง เกิ ดจากแนวคิดที่ว่า พืชพันธุ์ที่ปลูก และ สภาพล้อมรอบ (ดิ น นํ้า แสง อากาศ) ในไร่ นา มีความ
แตกต่างกัน ในแต่ละบริ เวณ แม้จะอยู่ในไร่ เดี ยวกันก็ตาม สภาพล้อมรอบที่ แตกต่างนี้ มีผลให้การเกิ ดผลผลิ ต
แตกต่างกันได้ ดังนั้นการปรับการดูแลให้เหมาะสมกับ สภาพที่แตกต่างนั้น จะทําให้สามารถสร้างผลผลิต อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพที่สุด โดยเทคโนโลยีต่าง ๆ สามารถเข้ามาช่วยงานเกษตรกรรมความแม่นยําสู งหลายๆ ด้านตั้งแต่
เรื่ องของ เซ็นเซอร์ ตรวจวัดการควบคุมการปลดปล่อยปุ๋ ย และ ยาฆ่าแมลงด้วยความแม่นยําสู ง บรรจุภณ
ั ฑ์ทาง
การเกษตร การตรวจวัดความสด การควบคุมความสดอาหาร ป้ ายอิเล็กทรอนิกส์เก็บข้อมูลสิ นค้า เป็ นต้น
Scott Clark [2] เป็ นเกษตรกรรัฐเซาท์ออสเตรเลีย มีพ้ืนที่ ทาํ การเกษตรและเลี้ยงสัตว์ท้ งั สิ้ น 1,700
เฮกแตร์ หรื อ 10,225 ไร ได้นาํ เทคโนโลยีเกษตรแม่นยําสูงไปใช้ภายในฟาร์มตั้งแต่ปี 2006 โดยการใช้เทคโนโลยี
นําทาง GPS ช่วยลดปั ญหาการหว่านเมล็ดและฉี ดสเปรย์รดนํ้าซํ้าที่เดิมได้กว่า 50 เฮกแตร์ หรื อกว่า 312 ไร่ ซึ่งเป็ น
การลดรายจ่ายส่ วนหนึ่ งในฟาร์ ม นอกจากนี้ ยังใช้เทคโนโลยีช่วยด้านการจัดการข้อมูลเพื่อตรวจสอบเช็คสภาพ
ภูมิอากาศการนําเทคโนโลยีมาใช้ในฟาร์ มช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงพื้นที่ทางการเกษตรได้อย่างทัว่ ถึง อีกทั้งยังช่วย
ลดต้นทุนการบริ หารจัดการฟาร์มได้อย่างมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
1.3.2 ทฤษฎีสรุปเกีย่ วกับ IoT
Internet of Things (IoT) คือ "อินเตอร์ เน็ตในทุกสิ่ ง" หมายถึง การที่อุปกรณ์ต่าง ๆ สิ่ งต่าง ๆ ได้ถูก
เชื่อมโยงทุกสิ่ งทุกอย่างสู่ โลกอินเตอร์เน็ต ทําให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านทาง
เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต เช่น การเปิ ด-ปิ ด อุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้า (การสั่งการเปิ ดไฟฟ้าภายในบ้านด้วยการเชื่อมต่อ
อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม เช่ น มื อ ถื อ ผ่า นทางอิ นเตอร์ เน็ ต) รถยนต์ โทรศัพ ท์มื อ ถื อ เครื่ อ งมื อ สื่ อสาร เครื่ อ งมื อทาง
การเกษตร อาคาร บ้านเรื อน เครื่ องใช้ในชีวติ ประจําวันต่าง ๆ ผ่านเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต IoT มีชื่อเรี ยกอีกอย่างว่า
M2M ย่อมาจาก Machine to Machine คื อเทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตที่ เชื่ อมต่ออุปกรณ์ กับเครื่ องมื อต่าง ๆ เข้าไว้
ด้วยกัน เทคโนโลยี IoT มีความจําเป็ นต้องทํางานร่ วมกับอุปกรณ์ประเภท RFID และ Sensors ซึ่ งเปรี ยบเสมือน
การเติมสมองให้กบั อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ขาดไม่คือการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพื่อให้อุปกรณ์สามารถรับส่งข้อมูลถึงกัน
ได้ เทคโนโลยี IoT มีประโยชน์ในหลายด้าน

2. วิธีการดําเนินงาน

2.1 การออกแบบ
ระบบจะทําการอ่านค่าความชื้นจากเซ็นเซอร์(Moisture Sensor) เพื่อนํามาเป็ นเงื่อนไขในการตรวจสอบ
การให้น้ าํ แล้วทําการส่งคําสัง่ การให้น้ าํ ไปยังพื้นที่การเกษตร และมีการตรวจสอบช่วงเวลาว่าถึงเวลาในการให้ปุ๋ย
แล้วหรื อยัง เพื่อที่จะให้ระบบทําการส่ งคําสั่งการให้ปุ๋ยอินทรี ยแ์ บบนํ้าไปกับท่อส่ งนํ้าไปยังพื้นที่การเกษตรแบบ
อัตโนมัติ โดยมีการให้ปุ๋ยในปริ มาณและช่วงเวลาที่เหมาะสมกับพืชที่ทาํ การเพาะปลูก และมีการแสดงค่าความชื้น
รวมถึงวัน และเวลาการทํางานครั้งล่าสุดด้วย ดังรู ปที่ 1
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อาน/ เก็บขอมูล

รู ปที่ 1 แสดงภาพรวมระบบ
2.2 การพัฒนาระบบ
2.2.1 Hardware
ระบบมี Hardware ดังนี้

รู ปที่ 2 แสดงอุปกรณ์ Moisture Sensor

รู ปที่ 3 แสดงอุปกรณ์ Solenoid Valve

รู ปที่ 4 แสดงอุปกรณ์ Relay Module

รู ปที่ 5 แสดงอุปกรณ์ NodeMCU
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1) Moisture Sensor [3] ดังแสดงในรู ปที่ 2 เป็ นเซ็นเซอร์ ที่ใช้ตรวจสอบความชื้นในดินเพื่อนํามา
เป็ นเงื่อนไขในการให้น้ าํ ไปยังพื้นที่ทาํ การเกษตรมี Specification ดังนี้ Input Voltage: 3.3V-5V, Output Voltage:
0 – 4.2V, Input Current: 35mA, Output Signal: Both Analog and Digital
2) Solenoid Valve [4] ดังแสดงในรู ปที่ 3 ใช้การควบคุมการไหลของนํ้ามี Specification ดังนี้
Current: 250mA, Voltage: 12V DC, Power: 4.8w, Pressure: 0-0.8MPa, Operation Mode: normally
opened, Fluid Temperature: 1-100C
3) Relay Module [5] ดัง แสดงในรู ป ที่ 4 ใช้ใ นการ trigger เพื่ อ ให้ Solenoid Valve ทํา งาน มี
Specification ดังนี้
4) NodeMCU [6] ดังแสดงในรู ปที่ 5 เป็ นตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่ มีโมดูล Wi-Fi (ESP8266)
ทําให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Wi-Fi ได้

Hardware Layout

จะสามารถแบ่งการทํางานหลักๆได้ 3 การทํางานคือ การให้น้ าํ , การผสมปุ๋ ย และการจ่ายปุ๋ ย
1) การให้น้ าํ ระบบจะทําการเปิ ด Water pump และ Solenoid (S1) และปิ ด Solenoid (S2, S3, S4)
2) การให้ผสมปุ๋ ย ระบบจะทําการเปิ ด Solenoid (S3) และเปิ ด Solenoid (S1, S2, S4) เพื่อนําปุ๋ ยลง
ไปผสมใน tank ที่ เกษตรเตรี ยมไว้ หลังจากปริ มาณปุ๋ ยได้ตามที่เหมาะสมแล้ว ระบบจะทําการเปิ ด Water pump
และ Solenoid (S2) และปิ ด Solenoid (S3) เพื่อทําการผสมปุ๋ ยกับนํ้าเมื่อปริ มาณนํ้าและปุ๋ ยได้สัดส่ วนที่เหมาะสม
แล้ว ระบบจะทําการปิ ด Solenoid (S4)
3) การให้ปุ๋ย ระบบจะทําการเปิ ด Water pump และ Solenoid (S2) และปิ ด Solenoid (S1, S3, S4)
โดยปุ๋ ยจะถูกดูดผ่าน ตัว venturi จาก tank ที่เตรี ยมไว้ เพื่อนําไปจ่ายให้กบั พื้นที่ทาํ การเกษตร
Solenoid vale
Water Pump
3 Way pipe
Venturi

รู ปที่ 6 แสดง Hardware Layout
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2.2.2 Communication

ระบบได้ใช้ Protocol MQTT ซึ่งเป็ น Protocol ที่นิยมใช้ในการทํางานในระบบ IoT โดยจะประกอบ
ไปด้วย 2 ส่วน ดังนี้
1) Publish : คือการส่งค่าไปยัง Cloud
2) Subscribe : คือการรับค่าจาก Cloud
โดยมี Topic และ Message สําหรับการสื่ อสารดังนี้
Topic
water/control
fertilizer/control
fertilizer/control/step1
fertilizer/control/step2
fertilizer/control/step3
Humidity

Message
ON , OFF
ON, OFF
WAIT, COMPLETE
WAIT, COMPLETE
WAIT, COMPLETE
Number

Explanation
ควบคุมการทํางานของระบบให้น้ าํ
ควบคุมการทํางานของระบบให้ปุ๋ย
บอกสถานะขั้นตอนการผสมปุ๋ ยขั้นที่ 1
บอกสถานะขั้นตอนการผสมปุ๋ ยขั้นที่ 2
บอกสถานะขั้นตอนการผสมปุ๋ ยขั้นที่ 3
ส่ งค่าความชื้นที่อ่านได้จาก sensor

2.2.3 Software
ระบบได้ใช้ Software ในการพัฒนา ดังนี้
1) Arduino IDE [7] ใช้สํา หรั บ เขี ย นโปรแกรมลง NodeMCU เพื่ อ ควบคุ ม การทํา งานของ
Solenoid Valve และการ Publish และ Subscribe ไปยัง Cloud ใน Protocol MQTT
2) Sublime Text [8] ใช้สาํ หรับเขียนหน้าต่างแอพพลิเคชัน่ สําหรับผูใ้ ช้
3) XAMPP [9] ใช้สาํ หรับจําลอง Database สําหรับการ อัพเดท, เพิ่ม และลบข้อมูลต่าง ๆ
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คาความชื้นสําหรับพืช
คาชวงเวลาสําหรับใหปุย

User

1

คาความชื้นสําหรับพืช
คาชวงเวลาสําหรับใหปุย

คําสั่งควบคุมการใหน้ํา,
คําสั่งควบคุมการใหปุย

ตั้งคา Project

คาความชื้น

2

คําสั่งควบคุมการใหน้ํา

ตรวจสอบเงื่อนไขการ
ใหน้ํา

Cloud

คําสั่งควบคุมการใหน้ํา

คําสั่งควบคุมการใหปุย

คาชวงเวลาสําหรับใหปุย

D1 project

3

การใหปุยครั้งลาสุด
คําสั่งควบคุมการใหปุย

คาความชื้นสําหรับพืช

ตรวจสอบเงื่อนไขการ
ใหปุย

4
ควบคุมการใหน้ํา

5
ควบคุมการใหปุย
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3. ผลการทดลองและอภิปราย

จากผลที่ได้ทดลองการปลูกกล้วยหอมทองด้วย ระบบการให้น้ าํ ให้ปุ๋ย ในพื้นที่ 400 ตารางวา ใช้ระยะใน
การปลูก 3 x 3 เมตร ใน 400 ตารางวา ปลูกต้นกล้วยได้ 177 ต้น ดังรู ปภาพที่ 7. กล้วยหอมใช้เวลา 8-9 เดือน จะให้
ผลผลิตและในการให้ปุ๋ยแต่ละเดื อนจะให้ปริ มาณที่ ไม่เท่ากันใน 2เดือนแรก กําหนดการให้ปุ๋ยชีวภาพ 2ครั้งต่อ
สัปดาห์ ในปริ มาณปุ๋ ย 0.5:20ลิตร ดังรู ปภาพที่ 8.

รู ปภาพที่ 7 สร้างโปรเจค

รู ปภาพที่ 8 การดูแลช่วงอนุบาล

ในเดือนที่ 3-5 เราได้กาํ หนดให้ปุ๋ยชีวภาพ 1ครั้งต่อสัปดาห์ ในปริ มาณปุ๋ ย 0.5:20ลิตรดังรู ปภาพที่ 9.
ในเดือนที่ 6-7 เราได้กาํ หนดให้ปยบํ
ุ๋ ารุ ง(ปุ๋ ยหวาน) 1ครั้งต่อสัปดาห์ ในปริ มาณปุ๋ ย 1:20 ลิตรดังรู ปภาพที่ 10.

รู ปภาพที่ 9 การดูแลช่วงประถม

รู ปภาพที่ 10 การดูแลช่วงมัธยม

ในเดือนที่ 8 เป็ นเดือนที่กาํ ลังได้ผลผลิตแล้วต้นกล้วยโตแล้วเราจึงได้กาํ หนดให้ปุ๋ยชีวภาพ 1ครั้งต่อ
สัปดาห์ในปริ มาณที่ 0.5:20ลิตร ระบบจทําการให้ปุ๋ยแบบนี้ไปตลอด ดังรู ปภาพที่ 11. แต่ได้กาํ หนดช่วงออกผล
ตามฤดูกาลให้ปุ๋ยบํารุ ง(ปุ๋ ยหวาน) 1ครั้งต่อสัปดาห์ในปริ มาณ0.5:20ลิตรดังรู ปภาพ ที่12.
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รู ปภาพที่ 12 ออกผลตามฤดูกาล

ระบบการให้น้ ํา ให้ปุ๋ยยัง มี ก ารตรวจวัด ความชื้ นในดิ น แบบ Real Time ดัง รู ป ภาพที่ 13 .แล้ว นํา มา
วิเคราะห์วา่ ควรให้น้ าํ หรื อไม่ เพื่อให้ความชื้นในดินอยูใ่ นระดับที่เหมาะสมกับต้นพืช นอกจากนี้ยงั มีระบบการให้
ปุ๋ ยไปกับนํ้า แบบอัตโนมัติ ผ่านระบบ IoT (Internet of Things) ตามเวลาที่เหมาะสมกับที่พืชต้องการ โดยสามารถ
ควบคุมการทํางานผ่านหน้าเว็บ และยังสามารถตรวจดูขอ้ มูลย้อนหลังของ การทํางาน ค่าความชื้น และค่าความชื้น
ที่ เฉลี่ยในแต่ละวันได้ ดังรู ปภาพที่ 14. ซึ่ งระบบเหล่านี้ จะทําให้เกษตรกรมีเวลามากขึ้น ได้ผลผลิตจากพืชนั้นมี
คุณภาพมากขึ้นและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่ องของทรัพยากรและการจ้างแรงงาน มากขึ้นกว่าเดิม

รู ปภาพที่ 13 เปิ ด-ปิ ด การให้น้ าํ และปุ๋ ย

รู ปภาพที่ 14 รายงานข้อมูลย้อนหลัง
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4. สรุ ป
ประโยชน์

เกษตรแบบเก่า
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ตํ่า

ผลผลิต
ค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน
ปัญหาความผิดพลาดจากคน
เวลาว่างของเกษตรกร

เกษตรแบบแม่นยําสู ง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ลดลง
เพิ่มขึ้น

จากบทความนี้ได้ทาํ ให้ทราบว่าการนําเทคโนโลยีมาช่วยในการเกษตรนั้นทําให้ลดค่าใช้จ่ายจากการจ้าง
แรงงาน และลดปั ญหาความผิดพลาดจากคน ( Human Error ) แต่ก็ตอ้ งเลือกเทคโนโลยีที่จะนํามาใช้ให้ถูกต้อง
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และใช้ค่าใช้จ่ายให้นอ้ ยลง และการนําเทคโนโลยี IoT มาใช้ในการเกษตร ทําให้เกิด
การเกษตรแบบใหม่ที่เรี ยกว่า”การเกษตรแบบแม่นยํา” นั้นสามารถตอบโจทย์ตรงส่วนนี้ได้

5. ข้ อเสนอแนะ

1. สามารถเพิ่มหน้าต่าง GUI (Graphical User Interface) ให้ผใู ้ ช้ในการเพิ่มฟาร์ม และตัวอุปกรณ์ เพื่อให้
ผูใ้ ช้นาํ ไปใช้งานได้สะดวกขึ้น
2. สามารถติดตั้งเซ็นเซอร์สาํ หรับตรวจสอบปริ มาณปุ๋ ย แล้วทําการแจ้งเตือนไปยังผูใ้ ช้เมื่อปริ มาณปุ๋ ยไม่
เพียงพอในการให้ปุ๋ยครั้งถัดไป
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การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั และพัฒนา มีวตั ถุประสงค์คือ 1) ศึกษารู ปแบบการใช้เทคโนโลยีคลาวด์กบั
กิ จกรรมการเรี ยนการสอน 2) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลาวด์กบั กิ จกรรมการเรี ยนการสอน 3) ประเมินรู ปแบบ
เทคโนโลยีคลาวด์ที่ประยุกต์ใช้ วิธีดาํ เนิ นการวิจัยแบ่งเป็ น 3 ระยะคื อ 1. การศึ กษาเอกสารที่ เกี่ ยวข้อง ศึ กษา
กิ จกรรมการเรี ยนการสอน และวิเคราะห์ รูปแบบการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ที่เหมาะสม 2. การดําเนิ นการใช้
เทคโนโลยีคลาวด์ในกิจกรรมการเรี ยนการสอน 3. ประเมินรู ปแบบเทคโนโลยีที่ประยุกต์ใช้กบั การเรี ยนการสอน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารเทศ จํานวน 5 คน และนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
จํานวน 115 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบกิจกรรมการเรี ยนการสอน แบบการวิเคราะห์รูปแบบเทคโนโลยี
คลาวด์ที่นาํ มาสนับสนุนกิจกรรมการเรี ยน และแบบประเมินรู ปแบบเทคโนโลยี สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า การประยุกต์เทคโนโลยีคลาวด์ ที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ประกอบด้วย 8 กิจกรรมคือ 1) กิจกรรมศึกษาเนื้ อหาบทเรี ยน ใช้งานโดย Website 2) กิจกรรมเช็คชื่อ ใช้งานโดย
Google Sheet 3) กิ จกรรมใบงาน ใช้งานโดย Google Classroom 4) กิ จกรรมในห้องเรี ยน ใช้งานโดย Google
Sheet 5) กิจกรรมสอบย่อย ใช้งานโดย Google Form 6) กิจกรรมให้คาํ ปรึ กษา ใช้งานโดย Inbox จาก Facebook
7. กิจกรรมการนําเสนผลงานของนักศึกษา ใช้งานโดย Page จาก Face book และ Youtube 8. กิจกรรมข่าวสาร ใช้
งานโดย Group จาก Facebook ส่วนผลการประเมินรู ปแบบเทคโนโลยีคลาวด์ที่ประยุกต์ใช้สนับสนุนกิจกรรมการ
เรี ยนนั้น มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.62 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.50)
คําสําคัญ: เทคโนโลยีคลาวด์, การจัดการเรี ยนการสอน

ABSTRACT

The purposes of this research and development were to 1) study the use of cloud computing
technology in teaching management 2) apply the cloud computing technology in teaching management, and
3) evaluate the appropriateness of the cloud computing technology used. Research methodology was divided into
three stages: 1) studying relevant literature about the cloud technology designs and teaching management,
2) applying the cloud computing technologies in teaching, and 3) Evaluating the appropriateness of the cloud
computing technology designs that were used in teaching. The samples were eight experts in
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intelligence management information system and 115 Business Computer students. The instruments used in this
research were the teaching management form, the cloud technology analysis interview form, and appropriateness
of cloud computing technology evaluation form. Data were analyzed by using the statistic of Mean and Standard
Deviation. The research findings showed that there were eight appropriate cloud computing technologies for
supporting teaching including 1) searching for content from webpages , 2) checking class attendance by using the
Google Sheets, 3) exercise paper via the Google Classroom , 4) classroom activities by using the Google
Sheets, 5) quizzes by using the Google Form, 6) counseling via the Facebook Inbox, 7) student work presentation
in the Facebook Page, and 8) news activities via the Group of the Facebook. The students agreed that to apply
these cloud computing technologies in teaching management was appropriate in a very good level (Mean = 4.62,
S.D. = 0.50).
KEYWORDS: Cloud Technology, Teaching Management

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ปั จจุ บนั มี เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Computing Services) ได้นําระบบซอฟต์แวร์ และแอพพลิ เคชั่น
ต่างๆ อาทิ ด้านการจัดเก็บไฟล์ขอ้ มูล งานเอกสาร งานคํานวณ งานฟอร์ ม งานเผยแพร่ โดยนําไว้ที่เครื่ องแม่ข่าย
กลางในระบบอิ นเตอร์ เน็ ต โดยผูล้ งทะเบี ยนใช้งานสามารถล็อกอิ น เพื่อใช้งานระบบซอฟต์แวร์ ต่างๆ ผ่าน
เครื อข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบคลาวด์ จึงถือเป็ น เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยให้การดําเนินงานขององค์กร ได้หลายหลาก
และยังนํามาใช้เป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอน สร้างความหลากหลาย ทางด้านทรัพยากรและการเรี ยนรู ้
โดยการนําแนวทางของเทคโนโลยีคลาวด์ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน โดยใช้งานผ่านระบบ
อินเตอร์ เน็ตของมหาวิทยาลัย หรื อระบบอินเตอร์ บนระบบเครื อข่ายโทรศัพท์ของผูส้ อนและผูเ้ รี ยนเองโดยตรง
โดยทั้งผูส้ อนและผูเ้ รี ยนไม่จาํ เป็ นต้องมีเครื่ องคอมพิวเตอร์ ประสิ ทธิ ภาพสู ง หรื อซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชัน่ เฉพาะ
ทาง ทั้งนี้ เพื่อลดความซับซ้อน ความยุง่ ยาก อีกทั้งยังช่วยประหยัดพลังงาน และลด ค่าใช้จ่าย รองรับการใช้งานที่
หลากหลาย สามารถ ทํางานร่ วมกันได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยมีวธิ ีการจัดการ โดยมุ่งเน้นการจัด สภาพแวดล้อม
ทางการเรี ยน ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ร่วมกัน เป็ นกลุ่ม ๆ โดยที่สมาชิกแต่ละคนต้องมีส่วนร่ วมใน การเรี ยนรู ้และใน
ความสําเร็ จของกลุ่ม (ธนยศ สิ ริโชดก, 2555) ซึ่ งวาฤทธิ์ กันแก้ว และ ณมน จี รังสุ วรรณ (2558) ได้ศึกษาการ
ออกแบบรู ป แบบการเรี ย นรู ้ ร่ ว มกัน ผ่า นเทคโนโลยีค ลาวด์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความคิ ด สร้ า งสรรค์ข องนัก ศึ ก ษา
ระดับอุดมศึ กษา ในแนวทางการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน ให้เกิ ดความร่ วมมือกันในกลุ่มผูเ้ รี ยน เกิ ดการ
ระดมสมองในกลุ่ม โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลาวด์ ได้แก่ Google Plus, Google Doc, Google Drive, Google
Hangouts และ Youtube ในการสนับสนุนกิจกรรมการเรี ยนในเรื่ อง การสร้างผลงาน การนําเสนอผลงาน อภิปราย
และสรุ ปผล ซึ่ งสอดคล้องกับ ศิริพล แสนบ�ุส่ง (2560) ที่ได้พฒั นารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้หอ้ งเรี ยนกลับด้าน
โดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ ได้แก่ Google Docs, Google Drawing, MindMup, EDpuzzle, Google Slides, Edmodo,
Google Hangout และ Gmail ในขณะที่ วิชญา รุ่ นสุวรรณ์ , ดวงกมล โพธิ์นาค และปรวัฒน์ วิสูตรศักดิ์ (2558) ได้
ศึ ก ษารู ปแบบระบบการจัด การเรี ยนการสอนบนเทคโนโลยีก้อนเมฆ เพื่ อ สนับ สนุ นการเรี ย นการสอนด้าน
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คอมพิวเตอร์ และเห็ นว่าสามารถประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์ ในกิ จกรรมการเรี ยนได้ 6 รู ปแบบคื อ 1)
เอกสาร อิเล็กทรอนิ กส์ที่รวมทั้งภาพวิดีโอ 2) เอกสารนําเสนอ งาน 3) เอกสารในรู ปแบบ PDF 4) เอกสารตาราง
งาน 5) สื่ อวิดีโอ และ 6) สื่ อการเรี ยนการสอน (CAI)
ปั จจุบนั ผูว้ จิ ยั ทําการสอนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ซึ่งรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน ในรายวิชาที่
รับผิดชอบ นั้นได้มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยน มีพฒั นาการทางความรู ้ ทักษะ ปั ญญา รวม 5 ด้านคือ 1.คุณธรรม จริ ยธรรม 2.
ความรู ้ 3. ทักษะทางปั ญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการจัดการเรี ยนทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ
ด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบปฏิ บัติงานรายบุ คคล รายกลุ่ม ทําชิ้ นงานรายบุ คคล รายกลุ่ม ทําใบงาน
รายบุคคล รายกลุ่ม การนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยน การสอบย่อย การมีส่วนร่ วมต่อกิจกรรมการเรี ยน เป็ นต้น
โดยผูว้ ิจยั ได้เล็งเห็นของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลาวด์ เพื่อมาสนับสนุนกิจกรรมและกระบวนการเรี ยนการ
สอนดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้นกั ศึกษา สามารถมีส่วนร่ วม และเข้าถึงกิจกรรมการเข้าเรี ยน การส่ งงาน การทดสอบ
ความรู ้ ได้สะดวกยิง่ ขึ้น และสามารถเป็ นตัวอย่าง การจัดกระบวนการเรี ยนการสอน ให้กบั ผูส้ อนท่านอื่นที่สนใจ
นําไปประยุกต์ในการจัดการเรี ยนการสอน ได้ในอนาคต

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1) ศึกษารู ปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลาวด์ กับการจัดการเรี ยนการสอน
2) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลาวด์กบั กิจกรรมการเรี ยนการสอน
3) ประเมินรู ปแบบเทคโนโลยีคลาวด์ ที่ประยุกต์ใช้กบั การจัดการเรี ยนการสอน

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
กิจกรรมการเรี ยนการสอน

รู ปแบบเทคโนโลยีคลาวด์

การประยุกต์ใช้งาน กระบวนการเทคโนโลยี
กิจกรรมการจัดการเรี ยนการสอน ผ่านรู ปแบบการใช้งาน
เทคโนโลยีคลาวด์ที่เหมาะสม
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลาวด์สนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอน
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4.1 แบบแผนการวิจยั
ระยะที่ 1 การศึกษากิจกรรมการเรี ยนการสอน และวิเคราะห์รูปแบบการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ที่เหมาะสม
การดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1) ศึ กษาเอกสารแนวการเรี ยนการสอน และ สรุ ปประเภทกิ จกรรมงานที่เกี่ ยวข้องกับการจัดการ
เรี ยนการสอน
2)ศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลาวด์กบั การเรี ยนการสอน
3)วิเคราะห์รูปแบบการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ที่เหมาะสม การจัดการเรี ยนการสอน จากประเภทของ
บริ การ คลาวด์คอมพิวติง้ (Cloud Service Models)
ระยะที่ 2 ดําเนิ นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลาวด์ในกิ จกรรมการเรี ยนการสอน ผ่านกระบวนการ
เทคโนโลยี 7 ขั้นดังนี้ 1) กําหนดปั ญหาหรื อความต้องการ 2) รวบรวมข้อมูล 3) เลือกวิธีการ 4) ออกแบบและ
ปฏิ บั ติ ง าน 5) ทดสอบ 6) ปรั บ ปรุ งแก้ ไ ข 7) ประเมิ น ผล (สถาบั น ส่ ง เสริ มการสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี,2554)
ระยะที่ 3 ประเมินความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลาวด์กบั การจัดการเรี ยนการสอน จาก
ผูเ้ รี ยนที่ได้ใช้งานจริ ง โดยวัดความเหมาะสมของรู ปแบบเทคโนโลยีคลาวด์ที่นาํ มาประยุกต์ใช้ ซึ่ งประเมินด้วย
ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ
1) ผู ้เ ชี่ ย วชาญด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย คื อ ผู ้เ ชี่ ย วชาญด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 5 ท่าน ได้เลือกแบบเจาะจง โดยเป็ นผูส้ อนที่ มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ ยวข้อง
อย่างน้อย 5 ปี
2) นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาจํานวน 115 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง จากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยน
รายวิชาการจัดการโครงการโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
4.3 ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ คือ รู ปแบบการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอน
ตัวแปรตาม คือ ความเหมาะสม ของรู ปแบบการใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์
4.4 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
1) แบบกิ จกรรมการเรี ยนการสอน ในรายวิชาการวางแผนและจัดการโครงการโดยใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ป
2) แบบวิเคราะห์รูปแบบเทคโนโลยีคลาวด์ที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรี ยนการสอน มี 2 ส่ วนคือ
1) ความคิดเห็นที่มีต่อองค์ประกอบของกิจกรรมการเรี ยน 2) การวิเคราะห์รูปแบบเทคโนโลยีคลาวด์ที่เหมาะสม
กับกิจกรรมการเรี ยน
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3) แบบประเมินความคิดเห็นต่อรู ปแบบเทคโนโลยีคลาวด์ที่นาํ มาสนับสนุนกิจกรรมการเรี ยน ใน
ด้านความเหมาะสมของรู ปแบบเทคโนโลยี จากประโยชน์ที่ได้รับ 4 ด้านได้แก่ ด้านความสะดวก ด้านความ
ประหยัด ด้านการรั กษาความปลอดภัย และด้านความรวดเร็ วในการสื่ อสาร สถิ ติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ ย และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) เครื่ องมือแบบกิ จกรรมการเรี ยนการสอนในรายวิชาการวางแผนและจัดการโครงการโดยใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ป ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสํารวจข้อมูลจากเอกสาร มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชาดังกล่าว
2) เครื่ องมือแบบวิเคราะห์รูปแบบเทคโนโลยีคลาวด์ที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรี ยนการสอน ได้
เก็ บ รวบรวมข้อมู ล จากผูเ้ ชี่ ย วชาญโดยการสัม ภาษณ์ และการประชุ ม รวมกลุ่ ม เพื่ อ หาข้อสรุ ป แนวทางการ
ประยุกต์ใช้รูปแบบเทคโนโลยีคลาวด์ที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรี ยนการสอน
3) เครื่ องมือแบบประเมินความคิดเห็นต่อรู ปแบบเทคโนโลยีคลาวด์ที่นาํ มาสนับสนุนกิจกรรมการ
เรี ยน ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษากลุ่มตัวอย่างจํานวน 115 คน โดยเก็บค่าคะแนนประสิ ทธิภาพ 5 ระดับ คือ
5 คือระดับมากที่สุด 4 คือระดับมาก 3 คือระดับปานกลาง 2 คือ ระดับน้อย และ 1 คือ ระดับน้อยที่สุด
4.6 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในงานวิจยั ได้ใช้การวิเคราะห์แบบสรุ ปเนื้ อหาเชิงบรรยาย และการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินความคิดเห็นต่อรู ปแบบเทคโนโลยีคลาวด์ที่ประยุกต์ใช้กบั กิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลข
คณิ ต และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

5. สรุ ปผลการวิจัย

1) ศึกษารู ปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลาวด์ กับการจัดการเรี ยนการสอน พบว่า จาก มคอ.3 ของ
รายวิชาการวางแผนและจัดการโครงการโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป มีกิจกรรมการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย 8
กิ จกรรม คือ1. กิ จกรรมศึ กษาเนื้ อหาบทเรี ยน 2. กิ จกรรมเช็คชื่ อมาเรี ยน 3. กิ จกรรมส่ งใบงานในรู ปแบบงาน
เอกสาร 4.กิจกรรมมีส่วนร่ วมในห้องเรี ยน 5. กิจกรรมสอบย่อย 6.กิจกรรมให้คาํ ปรึ กษา 7. กิจกรรมแสดงผลงาน
นักศึกษา และ 8. กิจกรรมแจ้งข่าวสารแก่นกั ศึกษา โดยได้ดาํ เนินการวิเคราะห์รูปแบบเทคโนโลยี ที่เหมาะสมต่อ
การนํามาใช้จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนดังกล่าว สามารถนําเสนอได้ดงั ตาราง 1
ตาราง 1 แสดงรู ปแบบเทคโนโลยีคลาวด์ ที่เหมาะสมกับกิจกรรมการจัดการเรี ยนการสอน
รายการกิจกรรมการเรียนการสอน
1. กิจกรรมศึกษาเนื้อหาบทเรี ยน
2. กิจกรรมเช็คชื่ อมาเรี ยน
3. กิจกรรมส่งใบงาน
4. กิจกรรมมีส่วนร่ วมในห้องเรี ยน
5. กิจกรรมสอบย่อย
6. กิจกรรมให้คาํ ปรึ กษา
7. กิจกรรมแสดงผลงานนักศึกษา
8. กิจกรรมแจ้งข่าวสารแก่นกั ศึกษา

รู ปแบบเทคโนโลยีคลาวด์ ที่นํามาประยุกต์ ใช้
Website By WordPress
Google Sheet
Google Classroom
Google Sheet
Google Form
Inbox on Facebook
Page on Facebook และ Youtube
Group on Facebook
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2) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลาวด์กบั กิจกรรมการเรี ยนการสอน สามารถนําเสนอรู ปแบบวิธีการได้

1. กิจกรรมศึกษาเนื้ อหาบทเรี ยน รายวิชาการวางแผนและจัดการโครงการโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
จํา นวน 9 บทเรี ย น ได้ส ร้ า งWebsite จาก WordPress URL : https://warawork.wordpress.com/ ซึ่ งนัก ศึ ก ษา
สามารถศึกษาเนื้อหาบทเรี ยนได้ตลอดเวลา ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 website สําหรับศึกษาเนื้อหาบทเรี ยน
2. กิจกรรมเช็คชื่อมาเรี ยน ซึ่ งจะเช็คชื่อนักศึกษาที่เข้าเรี ยนในวัน เวลา ที่มีเรี ยน โดยผูเ้ รี ยนจะมีส่วน
ร่ วมในการลงชื่อมาเรี ยนด้วยตัวเอง และผูส้ อนสามารถควบคุมเวลาการลงชื่อ สามารถป้ องกันการลงชื่อมาเรี ยน
ได้ และสามารถคํานวณจํานวนครั้งการเข้าเรี ยนได้ ได้ประยุกต์การใช้งานโดย Google Sheet ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ตารางการลงชื่อมาเรี ยน โดยใช้ Google Sheet
3. กิจกรรมส่งใบงานในรู ปแบบงานเอกสาร มีรูปแบบกิจกรรมดังนี้ ผูส้ อนแจ้งรายละเอียดใบงานได้
นักศึกษาส่งใบงานแบบไฟล์เอกสารได้ นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นได้เป็ นรายบุคคลได้ ผูส้ อนสามารถ
ตรวจและแจ้งคะแนนการตรวจงานได้ ผูส้ อนสามารถรวมคะแนนใบงานได้ ซึ่งได้ประยุกต์ใช้งานโดย Google
Classroom ดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 กิจกรรมใบงาน ประยุกต์ใช้โดย Google Classroom
4. กิ จกรรมการมี ส่วนร่ วมในห้องเรี ยน อาจารย์ผูส้ อนจะสามารถลงรายละเอี ยดข้อ มูลได้ สามารถ
ป้ องกันข้อมูลได้ ผูเ้ รี ยนสามารถเห็นข้อมูลได้แบบ Real Time ซึ่งได้ประยุกต์ใช้งานโดย Google Sheet ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 ตารางข้อมูลการมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยน โดยใช้ Google Sheet
5. กิจกรรมสอบย่อย อาจารย์ผสู ้ อนจะจัดทําแบบทดสอบ ในรู ปแบบคําถามอัตนัย และปรนัย สามารถ
ป้ องกันการตอบซํ้า และสามารถแจ้งผลคะแนนการทําแบบทดสอบหลังทําแบบทดสอบเสร็ จได้ ซึ่งได้ประยุกต์ใช้
งานจาก Google Form ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 แบบคําถาม โดยใช้ Google Form
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6.กิ จกรรมให้คาํ ปรึ กษา ผูเ้ รี ยนสามารถขอคําปรึ กษาผูส้ อน ในแบบข้อความ และมีความเป็ นส่ วนตัว
โดยการใช้ Inbox จาก Facebook ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 กิจกรรมขอคําปรึ กษา โดยประใช้ Inbox จาก Facebook
7. กิจกรรมแสดงผลงานนักศึกษา สามารถแสดงผลงานนักศึกษาได้ โดยนักศึกษาเป็ นผูน้ าํ เสนอผลงาน
ด้วยตนเอง ผูส้ อนสามารถควบคุมกําหนดสิ ทธิ์ ให้กบั นักศึ กษาได้ โดยประยุกต์ใช้งาน เพจ บน Facebook และ
Youtube ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 เพจ บน Facebook ชื่อเพจ “BCSR” สําหรับการนําเสนอผลงานนักศึกษา
8. กิ จ กรรมแจ้ง ข่ า วสารแก่ นัก ศึ ก ษา เป็ นพื้ น ที่ สํา หรั บการแจ้ง ข่า วสาวระหว่า งผูส้ อนกับนักศึ กษา
โดยสามารถกําหนดสมาชิกในการรับรู ้ข่าวสารได้ โดยการใช้งาน Group จาก Facebook ดังภาพที่ 9
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ภาพที่ 9 กลุ่มปิ ด บน Facebook สําหรับแจ้งข่าวสารแก่นกั ศึกษา
3) ผลการประเมินรู ปแบบเทคโนโลยีคลาวด์ ที่ประยุกต์ใช้กบั การจัดการเรี ยนการสอน
ตาราง 2 ผลการประเมินความเหมาะสม ต่อรู ปแบบเทคโนโลยีคลาวด์ที่ประยุกต์ใช้กบั การจัดการเรี ยนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. กิจกรรมศึกษาเนื้อหาบทเรี ยน
2. กิจกรรมเช็คชื่ อมาเรี ยน
3. กิจกรรมส่งใบงาน
4. กิจกรรมมีส่วนร่ วมในห้องเรี ยน
5. กิจกรรมสอบย่อย
6. กิจกรรมให้คาํ ปรึ กษา
7. กิจกรรมแสดงผลงานนักศึกษา
8. กิจกรรมแจ้งข่าวสารแก่นกั ศึกษา

รูปแบบเทคโนโลยีที่ประยุกต์ ใช้
Webpage
Google Sheet
Google Classroom
Google Sheet
Google Form
Inbox on Facebook
Page on Facebook และ Youtube
Group on Facebook
รวม

�
𝒙𝒙
4.63
4.66
4.62
4.58
4.60
4.67
4.59
4.61
4.62

S.D.
0.52
0.49
0.50
0.49
0.51
0.49
0.51
0.49
0.50

ระดับความเหมาะสม
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบเทคโนโลยีคลาวด์ กับการประยุกต์ใช้กบั การ
จัดการเรี ยนการสอน พบว่า ผูเ้ รี ยนประเมินความเหมาะสมให้ระดับมากที่ สุด( 𝑥𝑥̅ = 4.62, S.D. = 0.50) โดยการ
ประยุกต์ใช้ Inbox on Facebook กับกิ จกรรมให้คาํ ปรึ กษามีความเหมาะสมระดับมากที่ สุด ( 𝑥𝑥̅ = 4.67, S.D. =
0.49) การประยุกต์ใช้ Google Sheet กับกิจกรรมเช็คชื่อมาเรี ยน มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด ( 𝑥𝑥̅ = 4.66, S.D.
= 0.49) การประยุกต์ใช้ Webpage กับกิจกรรมศึกษาเนื้อหาบทเรี ยน มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด ( 𝑥𝑥̅ = 4.63,
S.D. = 0.52) การประยุกต์ใช้ Google Classroom กับกิ จกรรมส่ งใบงาน มีความเหมาะสมระดับมากที่ สุด ( 𝑥𝑥̅ =
4.62, S.D. = 0.50) การประยุกต์ใช้ Group on Facebook กับกิ จกรรมกิ จกรรมแจ้งข่าวสารแก่นักศึ กษา มีความ
เหมาะสมระดับมากที่สุด ( 𝑥𝑥̅ = 4.61, S.D. = 0.49) การประยุกต์ใช้ Google Form กับกิ จกรรมสอบย่อย มีความ
เหมาะสมระดับมากที่สุด ( 𝑥𝑥̅ = 4.60, S.D. = 0.51) การประยุกต์ใช้ Page on Facebook และ Youtube กับกิจกรรม
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แสดงผลงานนักศึ กษา มีความเหมาะสมระดับมากที่ สุด ( 𝑥𝑥̅ = 4.59, S.D. = 0.51) และการประยุกต์ใช้ Google
Sheet กับกิจกรรมมีส่วนร่ วมในห้องเรี ยน มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด ( 𝑥𝑥̅ = 4.58, S.D. = 0.49) ตามลําดับ

6. อภิปรายผล

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลาวด์สนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย 8 กิจกรรม ดังนี้ 1.
กิจกรรมศึกษาเนื้อหาบทเรี ยน 2. กิจกรรมเช็คชื่อมาเรี ยน 3. กิจกรรมส่งใบงานในรู ปแบบงานเอกสาร 4.กิจกรรมมี
ส่ วนร่ วมในห้องเรี ยน 5. กิ จกรรมสอบย่อย 6.กิ จกรรมให้คาํ ปรึ กษา 7. กิ จกรรมแสดงผลงานนักศึ กษา และ 8.
กิ จกรรมแจ้งข่าวสารแก่นักศึ กษา ซึ่ งเทคโนโลยีคลาวด์ ที่ ประยุกต์ใช้คือ 1.Webpage 2.Google Sheet 3.Google
Classroom 4.Google Form 5.Inbox on Facebook 6.Page on Facebook 7. Youtube และ 8.Group on Facebook
ทั้งนี้ การประยุกต์ใช้รูปแบบเทคโนโลยีคลาวด์ ได้ใช้แนวทางของ ธนยศ สิ ริโชดก (2555) โดยมุ่งเน้นในประเด็น
สําคัญในด้านการลดความซับซ้อน ความยุง่ ยาก ลดค่าใช้จ่าย สามารถทํางานร่ วมกัน เรี ยนรู ้ร่วมกันได้ ซึ่งรู ปแบบ
กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ออกแบบไว้ครั้งนี้ มี มีรูปแบบเทคโนโลยีฯที่นาํ มาสนับกิจกรรมการเรี ยน จํานวน 8
กิ จกรรม ดังกล่าว ซึ่ งมีความแตกต่างจากการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนของ วิชญา รุ่ นสุ วรรณ์, ดวงกมล โพธิ์
นาค และปรวัฒน์ วิสูตรศักดิ์ (2558) ที่พบว่ารู ปแบบระบบการจัดการเรี ยนการสอนบนเทคโนโลยีกอ้ นเมฆนั้น มี
กิจกรรมการเรี ยน 6 รู ปแบบที่เหมาะสมคือ 1) เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ที่รวมทั้งภาพวิดีโอ 2) เอกสารนําเสนอ งาน
3) เอกสารในรู ปแบบ PDF 4) เอกสารตารางงาน 5) สื่ อวิดีโอ และ 6) สื่ อการเรี ยนการสอน (CAI) ทั้งนี้ อาจ
เนื่องมาจากการวิเคราะห์รูปแบบกิจกรรมการเรี ยนการเรี ยนการสอนมีเทคนิด และหลักการวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน
แต่สาํ หรับรู ปแบบเทคโนโลยีคลาวด์ ที่นาํ มาประยุกต์ใช้กบั กิจกรรมการเรี ยนการสอนในการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า มี
ความสอดคล้องกับ วาฤทธิ์ กันแก้ว และ ณมน จีรังสุวรรณ (2558) ที่พบว่ารู ปแบบเทคโนโลยีคลาวด์ สําหรับการ
เรี ยนรู ้ ร่วมกัน เพื่อส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ของนักศึ กษาระดับอุดมศึ กษานั้น ได้แก่ Google Doc, Google
Drive และ Youtube สําหรับการสนับสนุนกิจกรรมการเรี ยนในเรื่ อง การสร้างผลงาน การนําเสนอผลงาน อภิปราย
และสรุ ปผล แต่มีความแตกต่างจากงานของ ศิริพล แสนบ�ุส่ง (2560) ที่เลือกใช้รูปแบบเทคโนโลยีคลาวด์ในการ
สําหรับสร้างเนื้ อหา คือ Google Docs แต่ผูว้ ิจยั ได้สร้างเนื้ อหาผ่าน website จาก WordPress ทั้งนี้ ดว้ ยเห็นว่าเป็ น
รู ปแบบการประยุกต์ใช้ที่เหมาะสมสําหรับการสื บค้นเนื้ อหารายวิชาได้อย่างสะดวกง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และ
จากรู ปแบบคลาวด์เทคโนโลยีที่ประยุกต์ในการวิจยั ครั้งนี้ จะเห็นได้วา่ ผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้จากรู ปแบบการใช้บริ การ
ในแบบ Software as a Service (SaaS) และ Platform as a Service (PaaS) ทั้งนี้เนื่องจากมีการประมวลผลบนระบบของ
ผูใ้ ห้บริ การ ทําให้ผใู ้ ช้งานไม่ตอ้ งลงทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์เอง ไม่ตอ้ งกังวลเรื่ อง
ค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบ เพราะซอฟต์แวร์จะถูกเรี ยกใช้งานผ่านระบบคลาวด์ จากที่ไหนก็ได้ เพียงแค่ผใู ้ ช้งานมี
การเชื่อมต่อระบบอินเตอร์ เน็ต และจากการประเมินรู ปแบบเทคโนโลยีคลาวด์ ที่นาํ มาประยุกต์ใช้กบั กิจกรรม
การเรี ยนการสอน พบว่าผูเ้ รี ยนเห็นว่ารู ปแบบเทคโนโลยีที่นาํ มาประยุกต์ใช้กบั กิจกรรมการเรี ยนการสอน มีความ
เหมาะสมระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องด้วยนักศึกษาได้รับความสะดวกในการใช้งาน ลดความยุง่ ยาก ลดค่าใช้จ่าย
สามารถทํางานร่ วมกัน เรี ยนรู ้ร่วมกันได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) รู ปแบบเทคโนโลยีคลาวด์ที่ ออกแบบสําหรั บกิ จกรรมการเรี ยนการสอนในครั้ งนี้ สามารถ
นําไปปรับใช้กบั รายวิชาอื่นๆ ที่มีมีลกั ษณะกิจกรรมการเรี ยนการสอนในลักษณะเดียวกันได้
(2) ผูส้ อนควรมี การเปิ ดใช้งาน Internet ในโทรศัพท์มือถื ออยู่ตลอดเวลา เพื่อสามารถรั บรู ้ การ
ติดต่อสื่ อสารกับผูเ้ รี ยนได้อย่างต่อเนื่อง หากแต่ควรกําหนดเวลาร่ วมกันกับผูเ้ รี ยนถึงช่วงเวลาในการติดต่อสื่ อสาร
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
(1) ควรมีการศึกษาวิจยั ถึงรู ปแบบกิ จกรรมการเรี ยนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
การเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม และสอดคล้องต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในทักษะการเรี ยนรู ้ 5 ด้าน
(2) การออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนสอนในงานวิจัยครั้ งนี้ พบว่า มี 8 กิ จกรรมที่ ได้นํารู ปแบบ
เทคโนโลยีคลาวด์มาประยุกต์ใช้ ควรนําไปเป็ นฐานข้อมูลเพื่อศึกษาถึงแนวทางพัฒนาแผนการดําเนิ นงานของ
รายวิชาและสร้างกลยุทธ์ทางการจัดการเรี ยนการสอนของรายวิชา
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ส่ งเสริ มเทคโนโลยีให้กา้ วลํ้า โดยมีทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นตัวขับเคลื่อนให้เกิดความก้าวหน้าและทันสมัยอยูเ่ สมอ
แต่การมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเทคโนโลยียอ่ มมีผลเสี ยตามมา เช่น การจรากรรมข้อมูลต่างๆ สามารถเกิดขึ้นได้ง่าย
หรื อการนําข้อมูลของผูอ้ ื่นไปใช้ในทางที่ผิดย่อมทําให้เกิดความเสี ยหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทรัพยากรมนุษย์ไม่
มีจริ ยธรรมหรื อคํานึ กถึงหลักความถูกต้อง ในบทความนี้ ผเู ้ ขียนจึงได้ทาํ การศึกษาหลักจริ ยธรรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารในประเทศไทยยุค 4.0 เพื่อสร้างแนวทางหรื อเป็ นพื้นฐานในการปฏิ บตั ิตนของผูใ้ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
คําสําคัญ: จริ ยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ประเทศไทยยุค 4.0
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ABSTRACT

The main objective of this article is to study the ethical issues related to Information and
Communication Technology (ICT) in the Thailand 4.0 initiative. Thailand has now entered the Thailand 4.0 era.
The aim of the Thailand 4.0 initiative is used human resource as a key driver to promote the advancement in
technologies; and keeping the technologies up to date. However, there will be consequences, if the we focus on
the technologies alone. For example, the issues of data theft and misuse of information can easily be happened.
These issues can cause the damage; especially if humans do not behave ethically or morally. Therefore, the
authors and the team would like to investigate on the issues of ethics related to ICT in the Thailand 4.0 era to be
the guideline for the ICT users.
KEYWORDS: Ethics, Information and Communication Technology, Thailand 4.0

1. บทนํา

ประเทศไทยกําลังเข้าสู่ยคุ 4.0 (Thailand 4.0) ที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยมี
กรอบระยะเวลาดําเนิ น การ 20 ปี ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ คื อ หนึ่ งในปั จจัยสําคัญ ที่ ช่ ว ยในการขับ เคลื่ อ นประเทศ
โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารหรื อไอซี ที (ICT) เทคโนโลยีถูกนํามาพัฒนาต่อยอดเพื่อ
ลดบทบาทของมนุ ษย์ และเพิ่มศักยภาพในการใช้ความคิดเพื่อข้ามขีดจํากัด สร้างสรรค์พฒั นาสิ่ งใหม่ๆ ซึ่ งใน
ปั จจุ บัน ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ด ําเนิ น ชี วิตผูกติ ด กับ ดิ จิทัล ทั้งการใช้อิ น เทอร์ เน็ ต ซื้ อ ขายออนไลน์ อี ค อมเมิ ร์ซ ทํา
ธุรกรรมการเงินผ่านแอพพลิเคชัน่
ในขณะเดี ยวกันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่กา้ วหน้าจึงส่ งผลให้การไหลของข้อมูลไม่ถูก
จํากัดด้วยพรมแดน ผูใ้ ช้เทคโนโลยีสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ สําคัญได้ง่ายไม่ว่าจะเป็ น ข้อมูลส่ วนตัว ข้อมูลธุ รกิ จ
และข่าวสาร ปั จจุบนั สื่ อมวลชนไม่ได้เป็ นสิ่ งเดียวที่ทาํ หน้าที่นาํ เสนอข่าวสารสู่ สาธารณะ แต่ทรัพยากรมนุษย์ทุก
คนสามารถเป็ นสื่ อได้ดว้ ยเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (online) ที่ เข้ามามีบทบาทต่อการดําเนิ นชี วิตประจําวันของ
ทรัพยากรมนุษย์ ทําให้การได้รับข้อมูลข่าวสารเป็ นไปอย่างรวดเร็ วและถูกส่งต่ออย่างอิสระบนโลกออนไลน์โดย
ไม่ผา่ นการไตร่ ตรองที่ถี่ถว้ น ในหลายเหตุการณ์ก็กลายเป็ นสิ่ งที่ไม่มีมาตรฐานในการรับส่ งข้อมูลข่าวสาร ดังนั้น
ควรให้ความสําคัญเป็ นอย่างยิง่ กับการรับและเข้าถึงข้อมูลนั้นๆ ผูใ้ ช้เทคโนโลยีรวมถึงผูป้ ระกอบการควรตระหนัก
ถึงคุณธรรมและจริ ยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารให้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา จากเหตุการณ์
ข้างต้นความรวดเร็ วของเทคโนโลยีมีผลทําให้ทรัพยากรมนุษย์ไม่เกิดการยับยั้งชัง่ ใจในการรับข้อมูลข่าวสารจึงทํา
ให้ผใู ้ ช้เทคโนโลยีควรตระหนักถึงจริ ยธรรมให้มากยิง่ ขึ้น
สุ ชนั ยา สิ ลมัฐ (2553) กล่าวว่า จริ ยธรรมสารสนเทศ หมายถึง แบบแผนควบคุมความประพฤติของคน
ในสังคมให้อยูใ่ นกรอบของความดีงาม จริ ยธรรมจึงเปรี ยบเสมือนเครื่ องมือที่ช่วยให้คนในสังคมเลือกกระทําใน
สิ่ งที่ถูกต้อง แต่ไม่ได้มีลกั ษณะเป็ นข้อบังคับที่ชดั เจนแน่นอนเหมือนกับกฎหมาย เพราะจริ ยธรรมเป็ นเรื่ องคุณค่า
ทางจิตใจ คือความรู ้สึกผิดถูก ดีชวั่ ที่อยูภ่ ายในจิตใจคน
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กรรวี แก้วประดับเพรช (2557) กล่าวว่า คอมพิวเตอร์ เข้ามามี บทบาทต่อการดํารงชี วิตประจําวันของ
มนุ ษย์มากยิ่งขึ้น เนื่ องจากคอมพิวเตอร์ มีความสามารในการจัดเก็บข้อมูล ถึงแม้วา่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จะมี
ประโยชน์มากเพียงไรก็ตาม หากพิจารณาอีกด้านหนึ่ งแล้ว คอมพิวเตอร์ ก็จอาจจะเป็ นภัยได้เช่นกัน หากผูใ้ ช้ไม่
ระมัดระวังหรื อนําไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ร่วมกันในสังคม ในแต่ละประเทศ
จึ งได้มีารกําหนดระเบี ยบ กฎเกณฑ์ รวมถึ งกฎหมายที่ ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิ เพื่อให้เกิ ดคุ ณ ธรรมและ
จริ ยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จากที่กล่าวมาข้างต้นจริ ยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นสิ่ งที่ควรปฏิบตั ิควบคู่ไปกับกฎหมายใน
การใช้ชีวติ ประจําวันเพื่อให้ไม่เบียบเบียดและส่งผลกระทบต่อผูอ้ ื่น
ผูเ้ ขี ย นจึ งเห็ น ควรที่ จ ะศึ ก ษาว่ามี ก รอบจริ ย ธรรมใดที่ ส ามารถครอบคลุ ม และสอดคล้อ งกับ กรอบ
จริ ยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในประเทศไทยยุค 4.0 บทความนี้ เป็ นบทความเบื้ องต้น
สําหรับผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษาแต่ไม่คุน้ เคยกับเรื่ องจริ ยธรรมและบทบาทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

2. วัตถุประสงค์

นักศึกษา

1. เพื่อศึกษาบริ บทของจริ ยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
2. เพื่อศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในประเทศไทยยุค 4.0
3. เพื่อศึ กษาจริ ยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในประเทศไทยยุค 4.0 จากมุมมอง

3. บริบทของจริยธรรมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

ในหัวข้อนี้ ผูเ้ ขียนจะกล่าวถึงคํานิ ยามของจริ ยธรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารรวมถึง
ประเด็นและปั ญหาที่เกี่ยวข้อง ส่ วนความหมายของคําว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารและประเทศไทย
ยุค 4.0 จะได้กล่าวในหัวข้อถัดไป
ในปั จจุบนั ประเทศไทยได้กา้ วเข้าสู่ ยุคประเทศไทยยุค 4.0 ซึ่ งเป็ นยุคที่ ขอ้ มูลข่าวสารแพร่ กระจายได้
อย่างรวดเร็ วและกว้างขวางไร้พรมแดน โดยมีตวั ขับเคลื่อนที่ เป็ นเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่ อสารทําให้มี
การใช้งานคอมพิวเตอร์ ร่วมกันในสังคมโดยมีการกําหนดกฎระเบี ยบ รวมถึงกฏเกณฑ์ที่ใช้เป็ นแนวทางในการ
ปฏิ บัติเพื่อให้เกิ ดจริ ยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่ อสารมากยิ่งขึ้ น แต่มีผูท้ ี่ ประพฤติตนไม่
เหมาะสมปะปนอยูแ่ ละสร้างปั ญหาให้กบั ผูอ้ ื่นอยูเ่ สมอ ในส่ วนของจริ ยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร มีผทู ้ ี่ให้คาํ นิยามไว้ดงั นี้
สราวุธ ย้วนเศษ (2556) กล่าวว่า “จริ ยธรรมในการใช้ คอมพิ วเตอร์ จึ งเป็ นเรื่ องสําคัญที่ จะต้ องปลูกฝั ง
ให้ กับผู้ใช้ คอมพิ วเตอร์ เพื่ อให้ รู้ จั กการใช้ งานที่ เหมาะสม ในเรื่ องการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ อให้ ผู้ใช้
นําไปใช้ งานที่เป็ นประโยชน์ เชิ งสร้ างสรรค์ หรื อทางบวก มิใช่ นาํ ไปใช้ ในทางที่ไม่ ดีอย่ างเช่ นที่เกิดขึน้ เสมอมา”
ชนัดดา อินทรสาร (2558) กล่าวว่า “ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีและความนิ ยมใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่ าง
เเพร่ หลาย ทําให้ ผ้ ใู ช้ คอมพิวเตอร์ สามารถจัดเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคลหรื อข้ อมูลส่ วนตัวแบบออนไลน์ ได้ เป็ นจํานวน
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มาก ความไว้ วางใจในระบบสารสนเทศก็มมี ากขึน้ ทําให้ มีความเสี่ ยงในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่ผิด
มากขึน้ ด้ วย”
จากที่ กล่าวมาข้างต้นได้สรุ ปว่า จริ ยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร คือ แบบแผนใน
การควบคุมพฤติกรรมของทรัพย์พยากรมนุษย์ในปัจจุบนั ให้อยูใ่ นกฎเกณฑ์ของความถูกต้องและความเหมาะสมที่
คอยเป็ นสิ่ งเตือนจิตใจไม่ให้กระทําในสิ่ งที่ ไม่ถูกต้อง ในขณะเดียวกันจริ ยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เเละการสื่ อสารยังช่วยลดความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นในระบบของผูใ้ ช้งานในองค์กรเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะการนําเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่ อสารมาประยุกต์ใช้ในการจัดการข้อมูลภายในองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิ่งขึ้น ถึงแม้เทคโนโลยนเทศจะมีประโยชน์มากเพียงใด แต่อีกด้านก็ยงั สามารถเป็ นภัยได้เช่นกัน โดยมีผูใ้ ห้คาํ
นิยามเกี่ยวกับภัยทางคอมพิวเตอร์และจริ ยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ดังนี้
ณัฐกานต์ ธนูสาร (2556) กล่าว่า “เทคโนโลยีที่ทันสมัย แม้ จะช่ วยอํานวยความสะดวกได้ มากเพียงใดก็
ตาม สิ่ งที่ ต้ อ งยอมรั บ ความจริ ง ก็คื อ เทคโนโลยีทุ ก อย่ างมีจุ ด เด่ น และข้ อ ด้ อ ยของตนทั้ งสิ ้ น ทั้ งที่ ม าจากตั ว
เทคโนโลยีเอง และมาจากปั ญหาอื่ นๆ แหล่ งที่ เป็ นจุดโจมตีมากที่ สุดก็คือ อิ นเทอร์ เน็ต นับว่ ารุ นแรงกว่ าปั ญหา
ไวรั สคอมพิวเตอร์ เสียด้ วยซํา้ หน่ วยงานทุกหน่ วยงานที่นาํ ไอทีมาใช้ งาน จึ งต้ องตระหนักในปั ญหานีเ้ ป็ นอย่ างยิ่ง ”
สุวทิ ย์ ไวยกุล (2559) ได้วจิ ยั ปั ญหาเกี่ยวกับจริ ยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารว่า
“ เนื่ องจากคอมพิวเตอร์ เป็ นองค์ ประกอบหลักที่สําคัญของการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และจากความแตกต่ าง
กันระหว่ างบุคคลในสั งคมซึ่ งมีหลายระดับ หลากหลายอาชีพ ดังนั้นการละเมิดจริ ยธรรมจึ งมีโอกาสที่จะเกิดขึ น้
ได้ และบ่ อยครั้ งที่สร้ างปั ญหาให้ กับสังคมในปั จจุบัน ตั้งแต่ ปัญหาเล็กน้ อย จนถึงปั ญหาที่เป็ นเรื่ องราวใหญ่ โตลง
ข่ าวทางหน้ าหนังสื อพิมพ์ กม็ ีให้ เห็นกันอยู่บ่อยครั้ ง ” จะกล่าวได้วา่ หากทรัพย์พยากรมนุษย์ไม่คาํ นึ งถึงจริ ยธรรม
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่ อสารอาจก่อให้เกิดปั ญหาดังนี้
1. การนําเอาข้อมูลส่ วนตัวของลูกค้ามาขาย เพื่อสร้างผลประโยชน์ในทางธุรกิจ เป็ นการกระทําที่ผิดต่อ
จริ ยธรรมทางเทคโนโลยี ในเรื่ องของความเป็ นส่วนตัว (Information Privacy) หมายถึง สิ ทธิ ที่เจ้าของสามารถที่จะ
ควบคุ มข้อมูลของตนเองในการเปิ ดเผยให้กับผูอ้ ื่น สิ ทธิ ที่ครอบคลุมถึงข้อมูลบุคคล และองค์กรต่างๆ การนํา
ข้อ มูล ของผูอ้ ื่ น มาใช้เพื่ อผลประโยชน์ โดยไม่ ได้รับ อนุ ญ าต จึ งเป็ นการละเมิ ด ความเป็ นส่ วนตัวซึ่ งผิด หลัก
จริ ยธรรมที่กล่าวมา
2 . การที่ อาจารย์ผูส้ อนสามารถดูคะแนนของนักศึ กษา เพื่อตรวจสอบว่าคะแนนนั้นไม่ถูกแก้ไขหรื อ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ข้อความข้างต้นเกี่ ยวข้องกับ ความถูกต้องของข้อมูล (Information Accuracy) หมายถึง
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อรวบรวม จัดเก็บ และเรี ยกใช้ขอ้ มูลโดยคํานึงถึงความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
นั้นว่าไม่ได้ละเมิดสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนเเปลงข้อมูลของนักศึกษาที่ถูกต้องเป็ นอื่นจากคะเเนนความเป็ นจริ ง
3. การละเมิดลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ เนื่ องจากโปรแกรมต่างๆ มีการจดลิขสิ ทธิ์ ซึ่ งมีขอ้ กําหนดในการใช้
งานที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละโปรแกรมในเเต่ละบิรษัท บางโปรแกรมจะอนุญาตให้ติดตั้งได้เพียงครั้งเดียว
หรื อไม่อนุญาตให้ใช้รวมกับคอมพิวเตอร์ เครื่ องอื่น อย่างเช่น การโหลดโปรแกรม อะโดบี (Adobe) จากเว็บไซต์
(Website) ที่ ละเมิดลิขสิ ทธิ์ โดยการติดตั้งบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของตนเองเเบบไม่เสี ยค่าบริ การเป็ นการละเมิด
ความเป็ นเจ้าของ (Information Property) ซึ่ งหมายถึ ง สิ ท ธิ ค วามเป็ นเจ้าของ หรื อกรรมสิ ท ธิ์ ในการถื อ ครอง
ทรัพย์สิน ซึ่งอาจเป็ นทรัพย์สินที่จบั ต้องได้ หรื อทรัพย์สินทางปั ญญา จริ ยธรรมข้อนี้ยงั มีกฎหมายรองรับอีกด้วย
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4. การเข้าถึงคอมพิวเตอร์ ของผูอ้ ื่นโดยไม่ได้รับอนุ ญาต อย่างเช่น นาย ก แอบลักลอบเข้าสู่ ระบบของ
องค์กร โดยใช้รหัสผ่านของนาง ข ที่เป็ นพนักงานขององค์กรเพื่อสร้างความเสี ยหายให้แก่องค์กรและนาง ข จาก
ตัวอย่างจะกล่าวถึง การเข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility) หมายถึง สิ ทธิ์ ในการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งจะมี
การกําหนดสิ ทธิ์ตามระดับของผูใ้ ช้งาน เพื่อเป็ นการป้ องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาตและ
เป็ นการรักษาความลับของข้อมูล
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในปั จจุบนั ได้มีความซับซ้อนมากยิง่ ขึ้น ผูใ้ ช้งานจึงควร
มีจริ ยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่ อสารเพื่อคอยควบคุมพฤติกรรม เพื่อเป็ นหลักเกณฑ์หรื อแนว
ทางการปฏิ บัติให้ใช้เทคโนโลยีอยู่ร่วมกันได้อย่างไม่สร้างปั ญ หาหรื อเบี ยดเบี ยนผูอ้ ื่ น เเละผูใ้ ช้ตอ้ งหลี กเลี่ยง
กิจกรรมบางอย่างที่ไม่ควรปฏิบตั ิ เพราะบางกิจกรรมจะส่งผลเสี ยต่อส่วนรวมและองค์กรมากกว่าผลดี เเละจะไม่
ทําให้เกิดประโยชน์ใดๆ ต่อสังคมในปั จจุบนั ได้เลย

4. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในประเทศไทยยุค 4.0
สื่ อสาร

ในหัวข้อนี้ผวู ้ ิจยั จะได้กล่าวถึงประเทศไทยในยุค 4.0 ตามด้วยบริ บทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ประเทศไทยยุค 4.0 คื อ นโยบายช่ ว ยพัฒ นาประเทศที่ เปลี่ ย นเศรษฐกิ จ แบบเดิ ม ไปสู่ เศรษฐกิ จ ที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่ อสารโดยใช้ความร่ วมมือของสานพลังประชารัฐ
(ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม) เพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ งกว่าจะมาเป็ นประเทศไทยยุค
4.0 ต้องผ่าน 1.0 (ยุคของเกษตรกรรม) ถือเป็ นเทคโนโลยีในยุคแรกๆ ที่ มีการเริ่ มพัฒนาอินเตอร์ เน็ต (Internet)
อย่า งจริ งจัง ในยุค นั้ นผู ้ท ํา เว็บ ไซต์ จ ะนํา เสนอเว็บ ไซต์ ข องตนเองในรู ป แบบ HTML (Hypertext Markup
Language) ผูท้ าํ เว็บมีหน้าที่อพั เดทและผูเ้ ข้าชมเว็บก็มีหน้าที่อ่านข้อมูลต่างๆ ได้อย่างเดียวซึ่งเป็ นการสื่ อสารทาง
เดียวหรื อที่เราเรี ยกว่า One Way Communication 2.0 (ยุคอุตสาหกรรมเบา) เป็ นยุคที่เริ่ มมีเว็บบอร์ด บล็อกและวิกิ
พีเดียเกิดขึ้น ทําให้บุคคลทัว่ ไปสามารถเป็ นเจ้าของเนื้ อหา โพสต์ขอ้ มูลและสามารถแชร์ขอ้ มูลต่างๆ ถือว่าเป็ นยุค
ที่สามารถแบ่งปั นข้อมูลได้กว้างมากขึ้น เรี ยกกันว่า Two Way Communication และ 3.0 (ยุคอุตสาหกรรมหนัก)
เข้าสู่ ยคุ ที่เว็บไซต์มีความสามารถจัดการข้อมูลจํานวนมาก โดยเอาข้อมูลที่มีอยูม่ าจัดให้อยูใ่ นรู ปแบบเมทาดาทา
(Metadata) เป็ นข้อมูลที่สามารถบอกรายละเอียด ทําให้ผเู ้ ยีย่ มชมสามารถเข้าถึงเนื้อหาของเว็บไซต์ได้ดีข้ ึน
ขณะนี้ ประเทศไทยเข้าสู่ ประเทศไทยยุค 4.0 เพื่อให้เป็ นกลุ่มประเทศที่ มีรายได้สูง ในปั จจุบนั ประเทศ
ไทยยังติดอยูใ่ นโมเดลรู ปเเบบของเศรษฐกิ จแบบ “ทํามาก ได้น้อย” จึ งสมควรที่ จะต้องการปรับเปลี่ยนเพื่อให้
ได้ผลลัพธ์ที่ดีข้ ึนเป็ น “ทําน้อย ได้มาก” โดยต้องเปลี่ยนจากการผลิตสิ นค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม ปาน
ระพี รพิพนั ธุ์ (2561) โดยเปลี่ยนวิธีการทําจากการเกษตรแบบดั้งเดิ มไปสู่ การเกษตรสมัยใหม่ มี ความมุ่งมัน่ ที่
ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเเละ
การสื่ อสาร เน้นการพัฒนาเรื่ องวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ การ
สื่ อสารเเละด้านอื่นๆ อีกมากมาย
โดยเห็ นได้ชดั เจนจากการใช้อินเทอร์ เน็ตในทัว่ ทุกพื้นที่ของด้านเทคโนโลยี (Internet of Things หรื อ
IoT) เป็ นได้เเละนํามาปรั บใช้ให้เกิ ดความสะดวกสบายในชี วิตมากขึ้ น เช่ น โรงพยาบาลมงกุฎวัฒ นะ ได้นํา
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หุ่ นยนต์มาให้บริ การภายในโรงพยาบาลโดยใช้ระบบอัตโนมัติสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทํางานภายใน
โรงพยาบาลโดยช่ วยในการจัดยาอัตโนมัติ การขนส่ งลําเลี ยง ระบบท่ อลมส่ งของในคลังสิ นค้าอุตสาหกรรม
เพราะทุกวันนี้คลังของโรงพยาบาลใหญ่โตกินพื้นที่การทํางาน และยังเกิดความผิดพลาดของหมดอายุเสื่ อมสภาพ
เพราะฉะนั้นการจัดการบริ การระบบอัตโนมัติ (Warehouse Management) จะเข้ามาช่วยได้ ซึ่งระบบอัตโนมัติและ
ระบบหุ่ นยนต์จะทําให้ตน้ ทุ นการบริ หารลดตํ่าลงในจุ ดที่ มีประสิ ทธิ ผลคุ ม้ ที่ สุ ดอี กทั้ง ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (AI :
Artificial Intelligence) เป็ นวิทยาการด้านปั ญญาในที่น้ ี ปั ญญาประดิษฐ์ไม่ใช่เฉพาะเรื่ องของหุ่ นยนต์ หรื อแขนกล
เท่ า นั้น แต่ ย งั เป็ นเรื่ อ งของโรโบติ ก ซึ่ งการจะเป็ นปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ได้น้ ั นต้อ งมี ส่ ว นที่ ใ ส่ เข้าไปในระบบ
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ช่วยควบคุมหรื อสัง่ การซึ่งจะมีลกั ษณะคล้ายกับการใช้แรงงานของมนุษย์เเละปั จจุบนั ประเทศ
ไทยได้นาํ ปั ญญาประดิษฐ์เข้ามาร่ วมพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวลํ้ามากขึ้น อย่างเช่น สุ ทธาภา อมรวิวฒั น์ (2561)
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จัดตั้ง เอสซี บี อบาคัส (SCB Abacus) บริ ษทั ในเครื อธนาคารไทยพาณิ ชย์ที่มุ่งเน้นการนํา
เทคโนโลยีข้ นั สู งอย่างปั ญญาประดิษฐ์ มาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อพัฒนาธุรกิจให้บริ การเป็ นบริ ษทั แรกใน
กลุ่มธุ รกิ จทางการเงิ นเเละการธนาคารของไทยโดยนํามาใช้ในกลุ่มเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ซึ่ งจะช่วยเพิ่มขี ด
ความสามารถแก่ธนาคารไทยพาณิ ชย์ในการตอบโจทย์ทางธุรกิจและบริ การสําหรับลูกค้าได้ตรงใจ ปลอดภัย และ
รวดเร็ วยิง่ ขึ้น ทั้งยังเพิ่มศักยภาพในการบริ หารธุรกิจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ วนภาคธุรกิจจะเน้นการพัฒนาจาก
ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม SME (Small and Medium Enterprise) แบบเดิมไปสู่การเป็ นองค์กรอัจฉริ ยะ (Smart
Enterprises) ที่ มีการเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้มากมาย (Big Data) วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูป้ ระกอบการ
SME กับ สตาร์ทอัพ ( Startup ) สร้างเครื อข่ายธุรกิจนําไปสู่ธุรกิจยุคใหม่ และ สตาร์ ทอัพ เป็ นธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่
เพื่อรองรับธุรกิจด้านไอที และรวมถึงการทําธุรกิจให้เติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดด สามารถสร้างรายได้จาํ นวนมาก
เป็ นธุรกิจที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในชีวติ ประจําวัน ส่วนใหญ่แล้วจะเป็ นธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารในวงการไอซี ที เช่น แอปพลิเคชัน่ ต่างๆ เลอทัด ศุภดิ ลก (2561) กล่าวว่า “ธุรกิ จ Startup คื อธุรกิ จที่ ถูก
ออกแบบมาให้ เติบโตอย่ างรวดเร็ วมาตั้งแต่ แรก ตั้งแต่ ทีมงาน โครงสร้ างธุรกิจ ไปจนถึงวิธีการใช้ เงิน และการทํา
ตลาด โดยไม่ ได้ เกี่ยวข้ องว่ าจะต้ องเป็ นธุ รกิ จที่ เป็ น “ธุ รกิ จเทคโนโลยี” หรื อได้ รับการลงทุ น หรื อ “Venture
Capital” หรื อมีการ “Exit” ผ่ านการควบกิจการหรื อการเข้ าตลาดหุ้นแต่ อย่ างใด”
จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ ได้กล่าวมาข้างต้นไม่ว่าจะเป็ น IoT, AI, BigData และ Starup ที่ ได้เข้า
มาช่วยให้การดําเนิ นชี วิตประจําวันให้สะดวกสบาย รวดเร็ ว ปลอดภัยเเล้วจะเห็ นได้ว่าทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นตัว
ขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ให้มีความก้าวลํ้ามากขึ้นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อาจมีหลายปั จจัย
ให้คาํ นึ ง แต่การปลูกฝั งจริ ยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่ อสารเป็ นปั จจัยขั้นพื้นฐานที่ สําคัญของ
ประเทศไทยยุค 4.0 โดยมีพ้ืนฐานจริ ยธรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีที่ดี จะส่ งผลให้ทรัพยากรมนุษย์ได้ใช้ชีวิต
ร่ วมกับเทคโนโลยีได้ดีข้ ึนเเละถูกจริ ยธรรมมากยิง่ ขึ้นไปด้วย

5. จริยธรรมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในประเทศไทยยุค 4.0 มุมมองนักศึกษา

ในหัวข้อนี้ ผเู ้ ขียนจะกล่าวถึงจริ ยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในประเทศไทยยุค 4.0
ในมุมมองของนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทลั และเทคโนโลยีสารสนเทศ

2324

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

ผูเ้ ขี ยนและคณะจึ งให้ความสําคัญ กับ เรื่ องปั จจัยพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีในประเทศไทยยุค 4.0
ปั จ จุ บั น สถาบัน การศึ ก ษาต่ า งๆ มี ก ารปรั บ หลัก สู ต รการเรี ย นการสอน เพื่ อ ให้ ต อบสนองกับ ยุค 4.0 ทาง
มหาวิทยาลัยต่างๆ จึงดึงเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้กบั การเรี ยนการสอนโดยเน้นถึงปั จจัยพื้นฐานที่ได้รับการปลูกฝัง
ในเรื่ องของจริ ยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ในความคิดนักศึกษาจริ ยธรรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารในประเทศไทยยุค 4.0 คือ เป็ นแนวทางในการปฎิบตั ิตนให้อยูใ่ นความดีงามของการใช้
เทคโนโลยีในประเทศไทยยุค 4.0 เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพที่ดีที่สุด แต่ไม่ใช่ขอ้ บังคับในการปฏิบตั ิแต่
เป็ นสิ่ งที่ ค วรปฏิ บัติ ต นให้อ ยู่ในแนวทางที่ ถูก ต้อ ง ยกตัวอย่างเช่ น การที่ นัก ศึ กษานํางานของผูอ้ ื่ น ที่ มี อยู่ใน
อิ น เตอร์ เน็ ต มาแอบอ้างเป็ นงานของตนเอง หากคํานึ งถึ งหลัก จริ ยธรรมแล้ว พฤติ ก รรมนี้ ผิ ด จริ ยธรรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในส่ วนความเป็ นเจ้าของ ดังนั้นจริ ยธรรมจึ งเป็ นสิ่ งที่ ควรปลูกฝังให้ผใู ้ ช้
คอมพิวเตอร์ ใช้งานอย่างสร้างสรรค์ และไม่ใช้เทคโนโลยีในการเบี ยนเบี ยดผูอ้ ื่น เป็ นปั จจัยพื้นฐานในการใช้
เทคโนโลยีในสังคมปั จจุบนั เนื่ องจากขณะนี้ ประเทศไทยมีอินเตอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงทรัพยากรมนุษย์ได้อย่าง
ง่ายดาย จนกล่าวได้วา่ เทคโนโลยีเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญอย่างยิง่ ต่อการดําเนินชีวติ และการทํางานในชีวิตประจําวัน จึง
ทําให้มีการละเลยในการคํานึ งถึงจริ ยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารต่อการใช้งาน เพียงคิดว่า
ไม่ได้สร้างความเดือนร้อนหรื อส่งผลกระทบต่อผูอ้ ื่น ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาชญากรรมทางไซเบอร์
ทรัพยากรมนุ ษย์ควรคํานึ งและนึ กคิดในการใช้เทคโนโลยีให้มากยิ่งขึ้น เพื่อลดความเสี่ ยงในการเกิ ด
อาชญากรรมทางไซเบอร์ ในโลกออนไลน์ สําหรั บ ประเทศไทยจากการสํารวจ Security Threat Report ของ
Sophos (2556) จัดอันดับให้ประเทศไทยเป็ นประเทศอันดับ 3 ของโลกที่มีความเสี่ ยงสู งในการถูกคุมคามทางไซ
เบอร์ ซึ่งศูนย์ประสานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย ได้รับแจ้งในระหว่างปี 2557
– เดือนกรกฎาคม 2559 พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นการโจมตี 4 ประเภท ได้แก่ การโจมตีดว้ ยโปรแกรมไม่พึงประสงค์
(Malicious Code) การฉ้อฉล ฉ้อโกงหรื อหลอกลวงเพื่อผลประโยชน์ (Fraud) การบุกรุ กหรื อเจาะระบบได้สาํ เร็ จ
(Intrusions) และความพยายามจะบุกรุ กเข้าระบบ (Intrusion Attempts)
จริ ยธรรมด้านเทคโนโลยีจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งกับสังคมในยุคนี้ หากเราไม่คาํ นึ งถึงจริ ยธรรมก็จะมี
ผลกระทบที่ตามมาอีกมาก อย่างเช่นธนาคารกรุ งไทยและกสิ กร โดนแฮกข้อมูลลูกค้า ผยง ศรี วณิ ช (2561) ระบุวา่
“ จากการตรวจสอบระบบ IT เป็ นประจํา ทําให้ ธนาคารพบว่ า ในช่ วงก่ อ นวัน หยุด ยาวต่ อ เนื่ อ งปลายเดื อ น
กรกฎาคมที่ ผ่านมา ข้ อมูลเบื ้องต้ นของลูกค้ าที่ ส่วนใหญ่ เป็ นข้ อมูลคําขอสิ นเชื่ อพื ้นฐานลูกค้ ารายย่ อยที่ สมัคร
สิ นเชื่ อผ่ านช่ องทางออนไลน์ ถูกแฮกด้ วยเทคนิ คชั้ นสู งจากระบบของธนาคาร ซึ่ งผลจากการตรวจพบควบคู่กับ
มาตรการการเฝ้ าระวังป้ องกันข้ อมูลลูกค้ าอย่ างทั นท่ วงที ทําให้ ธนาคารสามารถหยุดการรั่ วไหลของข้ อมูลได้ ใน
วงจํากัด และไม่ มคี วามเสียหายทางการเงินแต่ อย่ างใด ”
และอีกหนึ่ งตัวอย่างที่ เกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลที่เป็ นข่าวในช่วงที่ ผ่านมาและมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับนักศึ กษา ในยุคประเทศไทย 4.0 ก็คือ เว็บไซต์ลาซาด้า ประเทศไทย (www.lazada.co.th) ถูกแฮกข้อมูล และ
อาจทําให้ลูกค้าที่ ซ้ื อสิ นค้าจากเว็บไซต์ดงั กล่าวได้รับผลกระทบ จากการที่ แฮกเกอร์ จะเจาะเข้าสู่ ขอ้ มูลส่ วนตัว
รวมถึงบัตรเครดิต
โดยทางไทยรัฐออนไลน์ได้สอบถามไปยังที มงานลาซาด้าประเทศไทย เพื่อยืนยันและสอบถามความ
คืบหน้าในกรณี ดงั กล่าว โดยได้รับคํายืนยันจากบริ ษทั ลาซาด้า กรุ๊ ป (2560) ระบุว่า " เมื่อช่ วงเช้ าของวันนี ้ (28
ก.พ.) เว็บไซต์ ลาซาด้ าถูกแฮกจริ ง ซึ่ งการแฮกเข้ าสู่ เว็บไซต์ ครั้ งนีเ้ ป็ นการแฮกไปยังหน้ าเพจสิ นค้ าเท่ านั้น ไม่ ใช่
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การแฮกเข้ าสู่ระบบหลังบ้ านหรื อเข้ าถึงข้ อมูลลูกค้ าแต่ อย่ างใด ประกอบกับการใช้ งานบัตรเครดิตภายในเว็บไซต์
ก็เป็ นการกรอกข้ อมูลผ่ านผู้ให้ บริ การรั บชําระเงิน ทําให้ ลาซาด้ าไม่ มขี ้ อมูลบัตรเครดิตของลูกค้ าอยู่ภายในเว็บไซต์
ยืนยันว่ าลูกค้ ายังสามารถใช้ งานภายในเว็บไซต์ ได้ ตามปกติ เนื่ องจากลาซาด้ าประเทศไทยได้ ควบคุมและแก้ ไข
สถานการณ์ ดังกล่ าวเสร็ จสิ ้นตั้งแต่ ช่วงเที่ยงวันที่ผ่านมา".
จากเหตุการณ์ขา้ งต้นจะเห็นได้วา่ มีการละเมิดจริ ยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ในเรื่ อ งของการเข้าถึ งข้อมู ลและความเป็ นส่ วนตัวของข้อ มู ลลู กค้า โดยยังผิด กฎหมายตาม พระราชบัญ ญัติ
(พ.ร.บ.) ว่า ด้ว ยการกระทํา ความผิ ด เกี่ ย วกับ คอมพิ ว เตอร์ โดยจะเห็ น ได้ว่า ในปั จ จุ บัน ประเทศไทยเริ่ ม มี
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมากขึ้น ส่ งผลให้จริ ยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารควรมีบทบาทและความสําคัญมากยิง่ ขึ้น

6. สรุ ป

บทความนี้ เป็ นการศึกษาค้นคว้าข้อมูลของจริ ยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยยุค 4.0
โดยคณะผูเ้ ขียนเล็งเห็นและได้นาํ เสนอผลการศึกษาจากบทความวิชาการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจากมุมมองนักศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทลั และเทคโนโลยีสารสนเทศบางส่วน แบ่งได้เป็ น 3 หัวข้อหลักตามวัตถุประสงค์ดงั นี้
1. ด้านการศึ กษาบริ บทของจริ ยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารพบว่า จริ ยธรรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเป็ นแบบแผนในการควบคุมพฤติกรรมของทรัพย์พยากรมนุษย์ในปั จจุบนั
ให้อยูใ่ นกฎเกณฑ์ของความถูกต้องและความเหมาะสม รวมถึงเป็ นสิ่ งเตือนจิตใจไม่ให้กระทําในสิ่ งที่ไม่ถูกต้อง
2. ด้านการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในประเทศไทยยุค 4.0 พบว่า นโยบายประเทศ
ไทยยุค 4.0 มี ส่วนช่ วยในการพัฒ นาประเทศไทย จากเศรษฐกิ จแบบเดิ ม ไปสู่ เศรษฐกิ จใหม่ที่ ขบั เคลื่ อนด้วย
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่ อสาร โดยใช้ความร่ วมมื อ การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี
อุป กรณ์ สิ่ งต่ างๆ และ ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ให้ สามารถสื่ อ สารปฏิ สัม พัน ธ์ กัน ได้ เช่ น ธุ รกิ จ Starup ที่ เชื่ อ มโยง
เครื อข่าย IoT, AI, Big Data และทรัพยากรมนุษย์
3. ด้านการศึกษาจริ ยธรรมในมุมมองของนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทลั และเทคโนโลยีสารสนเทศ
พบว่า ทรัพยากรมนุษย์ควรคํานึ งและนึ กคิดในการใช้เทคโนโลยีให้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นจริ ยธรรมจึงเป็ นสิ่ งที่ควร
ปลูกฝังให้กบั ผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้ จริ ยธรรมด้านเทคโนโลยียงั มีความสําคัญอย่างยิ่ง
กับสังคมในยุค 4.0 นี้ เพื่อให้การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด แต่จริ ยธรรม
มิใช่ขอ้ บังคับในการปฏิบตั ิ แต่เป็ นสิ่ งที่ควรปฏิบตั ิตนให้อยูใ่ นแนวทางที่ถูกต้อง
กล่าวโดยสรุ ป บทความนี้ ได้นาํ เสนอ ข้อมูลพื้นฐานเพื่อสามารถใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิตนให้อยู่
ในความดี งามของการใช้เทคโนโลยีในประเทศไทยยุค 4.0 ซึ่ งประกอบด้วยความรู ้ ความสามารถและความ
เชี่ ย วชาญด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศ ควรมี ก ารศึ ก ษาเพื่ อ การพัฒ นาอย่างต่ อ เนื่ อ งเป็ นรู ป ธรรม โดยเน้ น
ความสําคัญ ในเรื่ อ งจริ ย ธรรมด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สาร พร้ อ มควรปลู ก ฝั ง ด้านการศึ กษา
จริ ย ธรรมในประเทศไทยยุค 4.0 ประเทศไทยยุค 4.0 เป็ นยุค ที่ มี ก ารพัฒ นาและการเปลี่ ย นแปลงทางด้า น
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ ว เป็ นปั จจุ บัน การใช้เทคโนโลยีในทางที่ ไม่ เหมาะสมก่ อให้เกิ ดผลเสี ยโดยง่ายยิ่งขึ้ น
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กว่าเดิ ม ดัง นั้น จริ ย ธรรมด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สารจึ ง เป็ นเรื่ อ งที่ ท รั พ ยากรมนุ ษ ย์ค วรให้
ความสําคัญ เพื่อพัฒนาสู่ยคุ ที่ปลอดอาชญากรรมทางไซบอร์ในอนาคต

7. ข้ อเสนอแนะ

ในการดําเนิ นงานครั้งต่อไปควรมีการสํารวจจากกลุ่มนักศึกษาเพิ่มเติม เพื่อสรุ ปและอภิปรายผล ในเรื่ อง
การนําหลักจริ ยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารไปปรับใช้ให้ก้าวทันยุค 4.0 โดยเริ่ มจากการ
สอดแทรกในหลักสู ตรการเรี ยนการสอนเพื่อมุ่งเน้นที่ การปลูกฝั งด้านจริ ยธรรมไปพร้อมกับการศึกษาทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
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เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ สร้ างสื่ อการเรี ยนรู ้ เ ชิ ง โต้ต อบร่ วมกับเทคโนโลยีเ ออาร์ มี เนื้ อหา
เกี่ ยวกับพระราชกรณี ยกิ จของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้เรื่ องพระ
ราชกรณี ยกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยยกพระราชกรณี กิจที่โดดเด่นในด้านที่
แตกต่างกันของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มาสร้างเป็ นแบบจําลองสามมิติ และสร้าง
แบบจําลองสามมิติที่พฒั นาร่ วมกับเทคโนโลยีเออาร์ และทดสอบคุณภาพของสื่ อการเรี ยนรู ้เชิงโต้ตอบที่ พฒ
ั นา
ร่ วมกับเทคโนโลยีเออาร์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ที่มีช่วง
อายุ 8-10 ปี จํา นวน 9 คน ในโรงเรี ย นวัด นาคนิ มิ ต ร (สว่า งนพราษฎร์ วิทยา) สัง กัด สํา นัก งานเขตจอมทอง
กรุ งเทพมหานคร ที่ต่างได้ผ่านการเรี ยนในเนื้ อหาเรื่ อง พระราชกรณี ยกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชฯ ผ่านตําราเรี ยนในชั้นเรี ยนมาแล้ว เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบประเมินความพึงพอใจและ
ความเข้าใจเนื้อหาสําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา จํานวน 9 ข้อ จากการประเมินกลุ่มตัวอย่างพบว่า นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนวัดนาคนิ มิตร จํานวน 9 คน ได้ให้คะแนนความพึงพอใจ และสร้างความเข้าใจใน
เนื้ อหาอยูใ่ นเกณฑ์สูงมาก โดยมีคะแนนด้านการทํางานโดยรวมของชิ้นงาน ความเข้าใจของเนื้อหา และความพึง
พอใจในแบบจําลองอยูท่ ี่ 4.86, 4.81 และ 5 ตามลําดับซึ่ งอาจแสดงได้วา่ โครงงานนี้ มีความเหมาะสมในการจัดทํา
เป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบแบบจําลองสามมิติเสริ มการเคลื่อนไหวด้วยเทคโนโลยีเออาร์ สําหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาตอนปลาย ที่มีช่วงอายุ 8-10 ปี
คําสําคัญ: เทคโนโลยีเออาร์/ แบบจําลองสามมิติ/ พระราชกรณี ยกิจ
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ABSTRACT

The objectives of this research were three- fold: to develop Interactive Media working with AR
Technology about King Bhumibol Adulyadej ‘s Royal Development Projects; to encourage learning about King
Bhumibol Adulyadej ‘s Royal Development Projects by taking 7 projects which is distinguished and different
built them in form of 3D Models and 3D Model working with AR Technology; and to evaluate quality of
Interactive Media working with AR Technology by taking 9 primary students in age 8-10 years old from Wat
Nak Nimit School as population. Who have ever learned about King Bhumibol Adulyadej ‘s Royal Development
Projects in their class before. For this research, we use evaluation form of satisfaction and evaluation form of
understanding in contents for primary student in amount of 9 sections. From result of evaluation, found that 9
primary students from Wat Nak Nimit School give score of satisfaction and score of understanding in content
very high score. By the score of process, understanding of contents and satisfaction of 3D Model is 4.86, 4.81
and 5 respectively. It can be said that this project is appropriate to make it into 3D Model and supplement motion
with AR Technology.
KEYWORDS: Augmented Reality Technology/ 3D Model/ Royal Duties

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

พระราชกรณี ย กิ จ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ ผ ลอดุ ล ยเดชมหาราช รั ช การที่ 9 ด้า น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอด 60 ปี ภายใต้ร่มฉัตรแห่ งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พสกนิ กรชาวไทยต่าง
ซาบซึ่ งในพระมหากรุ ณาธิ คุณ และต่างรู ้ซ้ ึ งถึงพระอัจฉริ ยภาพรอบด้านของพระองค์ โครงการพระราชดําริ หลาย
โครงการ นอกจากจะแสดงถึงความห่ วงใยของพระองค์ท่ี ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยแล้ว ยังยืนยันถึงพระปรี ชา
สามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดว้ ย [1] เป็ นที่ประจักษ์วา่ ตลอดระยะเวลา 70 ปี 4 เดือนที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้เสด็จขึ้นครองสิ ริราชสมบัติ การครองราชย์ที่ผ่านมา ข้อมูลจากเครื อข่าย
กาญจนาภิเษก (2542) ระบุวา่ พระองค์ท่านได้พระราชทานโครงการในพระราชดําริ นานัปการ โดยรวมแล้วกว่า
2,000 โครงการ โดยโครงการต่าง ๆ นั้นเกี่ยวเนื่ องกับทั้งการแพทย์สาธารณสุ ข การเกษตร การชลประทาน การ
พัฒนาที่ดิน การศึกษา การศาสนา การสังคมวัฒนธรรม การคมนาคม ตลอดจนการเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์สุขของ
พสกนิกรในชนบท นอกจากนั้นพระองค์ยงั ทรงช่วยบรรเทาความทุกข์ยากและปั ญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนเมือง เช่น
ทรงแก้ปัญหาเกี่ ยวกับอุทกภัยและปั ญหานํ้าเน่ าเสี ย รวมทั้งโครงการในพระราชดําริ อนั เกี่ ยวกับการอนุ รั ก ษ์
ธรรมชาติอีกด้วย [2]
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมา
ตั้งแต่ทรงศึ กษาในต่างประเทศ เห็ นได้จากการที่ ทรงเลือกศึ กษาแผนกวิทยาศาสตร์ สาขาสหวิทยาศาสตร์ ใน
ระดับอุดมศึกษา แม้ต่อมาจะทรงเปลี่ยนไปศึกษานิ ติศาสตร์และรัฐศาสตร์เพื่อให้ทรงมีพ้นื ฐานด้านวิชาการที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการปกครองประเทศ แต่พระองค์ก็ทรงใช้ประสบการณ์ ความรู ้ ดา้ นวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรม
ตลอดจนเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการประยุกต์ใช้เข้ามาพัฒนาประเทศผ่านโครงการพระราชดําริ ต่าง ๆ อาทิ โครงการ
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ฝนหลวง แก้มลิง กังหันชัยพัฒนา หญ้าแฝก เพื่อปรับปรุ งความเป็ นอยูข่ องพสกนิ กรให้อยูด่ ีกินดีตามวิถีแห่งความ
พอเพียงตลอดมา [3] ข้อมูลจากบทความแสดงให้เห็ นอย่างชัดเจนว่าตลอดระยะเวลาที่ ผ่านมาในรัชสมัยของ
พระองค์น้ นั พระองค์ทรงตรากตรําพระวรกายทรงงานอย่าง มิทรงเหน็ดเหนื่ อยแม้แต่นอ้ ย ไม่เว้นแม้กระทัง่ ใน
ยามที่ทรงพระประชวร พระองค์มิได้ทรงหยุดยั้ง ที่จะทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกร แม้วา่ จะเป็ นพื้นที่
ที่ทุรกันดารเพียงใด ก็มิได้เป็ นอุปสรรคต่อพระองค์ แม้ฝนจะตกหรื อแดดจะร้อนเพียงไหน ก็ไม่สามารถทําให้
พระองค์หยุดที่จะทรงงานได้ ตลอดระยะเวลาที่เสด็จเถลิงถวัลยราชตราบจนถึงปั จจุบนั นับว่าเป็ นสิ่ งที่พสกนิกร
ชาวไทยทุกคนซาบซึ้งในพระมหากรุ ณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็ นล้นพ้น
ด้วยสํานึ กในพระมหากรุ ณาธิ คุณ งานวิจยั ครั้งนี้ จึงนําวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีปัจจุบนั สร้างแบบจําลอง
สามมิติเสริ มการเคลื่อนไหวด้วยเทคโนโลยีเออาร์ เสนอพระราชกรณี ยกิจที่ทรงคุณค่า เพื่อให้เยาวชนรุ่ นหลังได้
เห็นช่วงที่พระองค์ท่านลงพื้นที่ทรงงานหนัก ได้เห็นสิ่ งที่พระองค์ท่านมีพระมหากรุ ณาธิ คุณต่อปวงชนชาวไทย
โดยสร้างแบบจําลองสามมิติเสริ มการเคลื่อนไหวด้วยเทคโนโลยีเออาร์ เรื่ อง พระราชกรณี ยกิ จพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ งานวิจยั นี้ แตกต่างจากแบบจําลองทัว่ ไปที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่าง
สมจริ ง และไม่มีปฏิสมั พันธ์กบั ผูช้ มงานได้ ดังนั้น งานวิจยั นี้จึงได้จดั ทําแบบจําลองสามมิติเสริ มการเคลื่อนไหว
ด้วยเทคโนโลยีเออาร์ เพื่อให้ผชู ้ มได้มีปฏิสมั พันธ์และเพิ่มความน่าสนใจให้กบั แบบจําลองมากยิง่ ขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) สร้างแบบจําลองสามมิติเสริ มการเคลื่อนไหวด้วยเทคโนโลยีเออาร์ เรื่ อง พระราชกรณี ยกิจ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
(2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง นักเรี ยนโรงเรี ยนวัดนาคนิมิตร ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 จําวนวน 9 คน

3. วิธีดําเนินการวิจัย

3.1 แบบแผนการวิจยั
การสร้างแบบจําลองสามมิติเสริ มการเคลื่อนไหวด้วยเทคโนโลยีเออาร์
1. วางรู ปแบบการจัดสรรพื้นที่ที่ตอ้ งการจะจัดทําโมเดลและศึกษาสภาพความเป็ นจริ ง โดยกําหนด
รู ปแบบของแบบจําลองสามมิติเสริ มการเคลื่อนไหวด้วยเทคโนโลยีเออาร์ เรื่ อง พระราชกรณี ยกิจพระบาทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชฯ บนไม้ก ระดานที่ มี ล ัก ษณะเป็ นวงกลม ขนาดเส้น ผ่า นศู น ย์ก ลาง 120
เซนติเมตร เพื่อให้ง่ายต่อการเข้ามามีปฏิ สัมพันธ์กบั โครงงาน และใช้เทคโนโลยีเออาร์ ในการมีปฏิสัมพันธ์กบั
ชิ้นงาน ดังรู ปที่ 1
2. วางรู ปแบบจําลอง (Prototype) ที่จะใช้ในแบบจําลองสามมิติเสริ มการเคลื่อนไหวด้วยเทคโนโลยี
เออาร์ โดยวางรู ปแบบและอุปกรณ์การเล่นให้มีปริ มาณเสมือนจริ ง ดังรู ปที่ 2
3. ประกอบโมเดลสามมิติและโมเดล AR ที่ ตอ้ งปั้ นขึ้นมาใช้ในส่ วนของเทคโนโลยีเออาร์ และวาง
รู ปแบบโครงการให้เสมือนพื้นที่ของจริ ง
4. กําหนดการเคลื่อนไหวด้วยเทคโนโลยีเออาร์
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5. นําโมเดลสามมิ ติสําหรั บตกแต่งบนแบบจําลองสามมิ ติที่ทาํ เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้วไปจัดวางบน
แบบจําลองสามมิติตามพื้นที่โครงการ
6. นําข้อมูลที่แสกนจากโมเดลสามมิติดว้ ยแอปพลิเคชันไปใช้เป็ นมาร์ คเกอร์ สาํ หรับเทคโนโลยีเอ
อาร์โดยนําไปสร้างแอปพลิเคชัน
7. ปั้ นโมเดลและนําโมเดลที่ ป้ ั นไปใช้ในการแสดงผล เพื่อทําการส่ องมาร์ คเกอร์ แ ละใส่ เ สี ย ง
บรรยายแต่ละโครงการพระราชกรณี ยกิจ รวมกับนําข้อมูลที่แสกนจากโมเดลสามมิติดว้ ยแอปพลิเคชันไปใช้เป็ น
มาร์คเกอร์สาํ หรับเทคโนโลยีเออาร์โดยนําไปสร้างแอปพลิเคชัน
ผลการออกแบบโมเดล

รู ปที่ 1 รู ปแสดงการจัดสรรพื้นที่แบบจําลองพระราชกรณี ยกิจ 7 โครงการ

รู ปที่ 2 แบบจําลอง (Prototype) พระราชกรณี ยกิจ 7 โครงการ
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รู ปที่ 3 วางโมเดลสามมิติสาํ หรับตกแต่งโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่บนแบบจําลองสามมิติ

รู ปที่ 4 วางโมเดลสามมิติสาํ หรับตกแต่งโครงการฝนหลวงบนแบบจําลองสามมิติ

รู ปที่ 5 วางโมเดลสามมิติสาํ หรับตกแต่งบนแบบจําลองสามมิติที่ทาํ เสร็ จเรี ยบร้อย
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รู ปที่ 6 หน้าจอแสดงการทํางานร่ วมกันระหว่างชิ้นงานแบบจําลองสามมิติแสดงโครงงานพระราช
กรณี ยกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ร่ วมกับเทคโนโลยีเออาร์

รู ปที่ 7 ชิ้นงานสําเร็ จของแบบจําลองสามมิติแสดงโครงงานพระราชกรณี ยกิจของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทํางานร่ วมกับเทคโนโลยีเออาร์
ชิ้นงานสําเร็ จหลังจากเสร็ จสิ้ นกระบวนการออกแบบวางแผนผังโมเดลลงบนพื้นที่โครงการเสมือนจริ ง
ที่ถูกกําหนดในลักษณะวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 120 เซนติเมตรแล้ว จึงเข้าสู่กระบวนการสร้างโมเดลจําลองสาม
มิติเพื่อนําไปบูรณาการร่ วมกันกับโปรแกรมกําหนดการเคลื่อนไหวเทคโนโลยีเออาร์ เพื่อให้ตวั ชิ้นงานสําเร็ จ
สามารถทํางานร่ วมกันได้กบั โมเดลสามมิติจาํ ลอง และสามารถมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูร้ ับชมโครงงาน
3.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
กลุ่ ม ตัว อย่า ง คัด เลื อ กมาจากประชากร โดยเลื อ กแบบเจาะจง คื อ นัก เรี ย นโรงเรี ย นวัด นาคนิ มิตร
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 จํานวน 9 คน
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5. สรุ ปผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง
รายการประเมิณ

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระดับ

1. สามารถสื่ อให้ผใู ้ ช้ทราบได้วา่ เป็ นโมเดลโครงการใด

5.00

0.00

ดีมาก

2. สามารถสื่ อให้ผใู ้ ช้ทราบได้วา่ เป็ นโมเดลเกี่ยวกับอะไร

4.88

0.33

ดีมาก

3. ข้อมูลพระราชกรณี ยกิจมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด

4.66

0.50

ดีมาก

4. โมเดลสามมิติ (AR) และข้อมูลพระราชกรณี ยกิจมีประโยชน์

4.88

0.33

ดีมาก

4.85

0.23

ดีมาก

1. เนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ

5.00

0.00

ดีมาก

2. ข้อมูลมีความเป็ นปัจจุบนั

4.88

0.33

ดีมาก

3. จัดลําดับเนื้อหาเป็ นขั้นตอนและต่อเนื่อง เข้าใจง่าย

4.55

0.53

ดีมาก

4.81

0.29

ดีมาก

1. โมเดลมีความสวยงาม เหมาะสม น่าสนใจ

5.00

0.00

ดีมาก

2. สี ที่ใช้สวยงาน และสบายตา

5.00

0.00

ดีมาก

คะแนนเฉลี่ยรวมด้านออกแบบและจัดรู ปแบบโมเดล

5.00

0.00

ดีมาก

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกด้าน

4.88

0.17

ดีมาก

ด้านโมเดลสามมิติ (AR)

คะแนนเฉลี่ยรวมด้านโมเดลสามมิติ (AR)
ด้านข้อมูลพระราชกรณี ยกิจ

คะแนนเฉลี่ยรวมด้านข้อมูลพระราชกรณี ยกิจ
ด้านออกแบบและจัดรู ปแบบโมเดล

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม พบว่าอยูใ่ นระดับดีมากโดยค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.88
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ ี่ 0.17 โดยด้านที่ได้คะแนนสูงสุดคือ ด้านออกแบบและจัดรู ปแบบโมเดล ค่าเฉลี่ยที่
5.00 รองลงมาคือด้านโมเดลสามมิติ (AR) ค่าเฉลี่ย 4.85 และด้านข้อมูลพระราชกรณี ยกิจ ค่าเฉลี่ย 4.81 ตามลําดับ
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6. อภิปรายผล

การจัด ทํา แบบจํา ลองสามมิ ติ เ สริ ม การเคลื่ อ นไหวด้ว ยเทคโนโลยี เ ออาร์ เ รื่ อ งพระราชกรณี ย กิ จ
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ นั้นประสบผลสําเร็ จ จากการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างในการนําเทคโนโลยีเออาร์ ไปใช้ในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ช้กบั ชิ้นงาน ความสนุ กสนาน และ
โอกาสในการทํา แบบจํา ลองสามมิ ติ เ สริ มการเคลื่ อ นไหวด้ว ยเทคโนโลยี เ ออาร์ เ รื่ องพระราชกรณี ย กิ จ
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พบว่าผูเ้ ล่นมีความเห็นว่า การใช้เทคโนโลยีเออาร์ ร่วมกับ
แบบจําลองสามมิติเสริ มการเคลื่อนไหวด้วยเทคโนโลยีเออาร์ ช่วยเพิ่มความน่ าสนใจให้กบั ชิ้นงานและทําให้
เข้าถึงเนื้ อหาโครงการพระราชกรณี ยกิจมากขึ้น เนื่ องจากเทคโนโลยีเออาร์ ทาํ ให้เกิ ดความแปลกใหม่และสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ให้กบั ผูเ้ ล่น ทั้งยังทําให้แบบจําลองสามมิติเสริ มการเคลื่อนไหวแตกต่างจากแบบจําลองสาม
มิติที่มีอยู่ในปั จจุบนั นอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยีเออาร์ ในการแสดงโมเดล (AR) ยังช่วยดึ งดูดความสนใจของ
ผูเ้ ล่น ซึ่ งการสร้างความแปลกใหม่และการใช้โมเดล (AR) เคลื่อนไหวนี้เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ ซึ่ งเป็ น
ปั จจัยการรับรู ้ที่มาจากคุณลักษณะของสิ่ งเร้า จากการศึ กษาด้านจิ ตวิทยาพบว่า สิ่ งเร้าที่ มีรูปแบบใหม่จะทําให้
บุคคลเกิดความสนใจมากกว่าสิ่ งเร้าที่มีรูปแบบเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และการเคลื่อนไหวของสิ่ งเร้าจะทําให้
บุคคลเกิดความสนใจที่จะรับรู ้ในสิ่ งเร้านั้นมากขึ้น นอกจากการใช้เทคโนโลยีเออาร์ แล้ว เสี ยงบรรยายก็ช่วยให้ผู ้
เล่นมีความสนใจในการมีปฏิ สัมพันธ์ได้อย่างต่อเนื่ อง เพราะเทคโนโลยีเออาร์ และสื่ อดิ จิทลั กําลังมีการเติบโต
อย่างก้าวกระโดดในปั จจุบนั และเป็ นที่จบั ตามองของคนจํานวนมาก นอกจากนั้นการใช้เทคโนโลยีในสื่ อต่าง ๆ
ก็ยงั เป็ นสิ่ งที่ช่วยดึงดูดความสนใจของคนรุ่ นใหม่ อย่างไรก็ตามการใช้แบบจําลองสามมิติเสริ มการเคลื่อนไหว
ด้วยเทคโนโลยีเออาร์ ยงั มีขอ้ จํากัดอยูม่ าก เพราะเทคโนโลยีเออาร์ ยงั ไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างของโมเดล
ที่ทาํ เป็ นมาร์คเกอร์ ซ่ ึ งมีลกั ษณะใกล้เคียงกันมากได้ อาจทําให้เกิดความไม่แม่นยําในการแสดงผลข้อมูล และยังมี
ข้อจํากัดในเรื่ องแสงที่เป็ นอุปสรรคเมื่อทําการใช้เทคโนโลยีเออาร์ในที่ที่มีแสงน้อยอาจทําให้ไม่สะดวกต่อการใช้
งาน และส่ ง ผลให้อ รรถรสในการมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ล ดลง ซึ่ งต้อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง แบบจํา ลองสามมิ ติ เ สริ ม การ
เคลื่อนไหวด้วยเทคโนโลยีเออาร์ ที่มีปฏิ สัมพันธ์กบั ผูเ้ ล่นให้มากขึ้นแล้ว จะทําให้การสร้างแบบจําลองสามมิติ
เสริ มการเคลื่อนไหวด้วยเทคโนโลยีเออาร์ได้รับความนิยมได้ในอนาคตต่อไป
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งานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพระหว่างกลยุทธ์การกลายพันธุ์ของวิธีเชิงพันธุ กรรม
(Genetic Algorithm) เพื่อใช้สาํ หรับการแก้ปัญหาการเดินเรื อแบบกําหนดเงื่อนไข ซึ่ งนับเป็ นปั ญหาที่ตอ้ งใช้เวลา
ในการแก้ปัญหามากสําหรับการออกเดินเรื อในแต่ละครั้ง ซึ่งการเดินเรื อในแต่ละครั้งนั้นจะต้องวนกลับมายังท่าที่
ชายฝั่ งเดิ ม ทําให้ปัญหามีลกั ษณะที่ใกล้เคียงกับปั ญหาการหาเส้นทางการเดิ นทางของพนักงานขาย (Travelling
Salesman Problem) แต่ปัญหาการเดินเรื อนั้นจะมีการเพิ่มเงื่อนไขที่ซบั ซ้อนมากกว่าในเรื่ องของการกําหนดเวลาที่
ต้องการให้ไปถึงจุดหมายบางจุดให้ได้ภายในระยะเวลาที่ กาํ หนดและต้องรอจนกว่าจะถึ งเวลาที่ กาํ หนดจึ งจะ
สามารถออกเดินทางไปยังจุดถัดไปได้ โดยในการทดสอบนี้จะทําการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพ ในส่ วนของการ
เลือกใช้กลยุทธ์การกลายพันธุ์ที่แตกต่างกันทั้ง 2 วิธีได้แก่ การกลายพันธุ์แบบสลับที่ (Swap Mutation) และการ
กลายพันธุ์แบบผกผัน (Inversion Mutation) ซึ่ งจากการทดสอบโดยเปรี ยบเทียบกลยุทธ์การกลายพันธุ์พบว่า 2 ใน
3 ของปั ญหาที่นาํ มาทดลองนั้น วิธีการกลายพันธุ์แบบผกผัน (Inversion Mutation) ให้ผลลัพธ์ท่ีดีกว่าโดยทําให้
ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางลดลงกว่า 1.83% และ 2.93% จากวิธีการกลายพันธุ์แบบสลับที่
คําสําคัญ: ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม การกลายพันธุ์ วิธีการกลายพันธ์แบบผกผัน วิธีการกลายพันธุ์แบบสลับที่

ABSTRACT

This research aims to compare performances of 2 different mutation strategies on genetic algorithms in
order to solve problems regarding conditional shipping routes. Planning vessel route is a major struggle that
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consumes plenty of time on each voyage, which it also forces a vessel to turn back to the previous port. This
matter is closely resembled to the Traveling Salesman Problem; however, there are more numerous complicated
conditional format, as a vessel must be punctually arrived at its destination and departed to another point on a
strict schedule. Due to this, the study mainly focuses on doing an experiment by comparing performance of 2
selected different types of mutation strategies; swap mutation and inversion mutation. The result of the finding
has showed that 2 of 3 random samples of shipping route problems appear to have better performances on generic
algorithms using inversion mutation strategy. It reduces transit time sequentially as 1.83% and 2.93% less than
swap mutation strategy.
KEYWORDS: Genetic Algorithm, Mutation, Inversion Mutation, Swap Mutation

1. บทนํา

ปั จจุบนั ปั ญหาเรื่ องการวางแผนการเดินเรื อนั้นถือเป็ นเรื่ องที่สาํ คัญสําหรับการออกเดินทางในแต่ละครั้ง
มาก เนื่ องจากการออกเดินทาง ออกจากชายฝั่งในแต่ละครั้งนั้น จะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ผนั แปรกับระยะทางและ
เวลาอันเป็ นจํานวนมาก ได้แก่ ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง ค่าอะไหล่ ค่าซ่อมบํารุ ง ฯลฯ จากค่าใช้จ่ายข้างต้นนั้นทําให้การ
ออกเดิ นทางในแต่ละครั้งมีความจําเป็ นต้องวางแผนหาเส้นทางเดินเรื อที่ใช้ระยะเวลาน้อยที่สุด หรื อหากมีเหตุ
ฉุกเฉิ นทําให้ตอ้ งทําการเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินเรื อใหม่ขณะเดินทาง แต่ในการหาเส้นทางเดินเรื อนั้นเป็ นปั ญหา
ที่ ตอ้ งใช้ระยะเวลาในการคํานวณที่ ค่อนข้างมาก เนื่ องจากรู ปแบบของการเดิ นทางในแต่ละครั้งนั้นสามารถมี
รู ปแบบในการเดินทางได้หลากหลายรู ปแบบ ทําให้ตอ้ งทําการคํานวณว่ารู ปแบบใดถึงจะสามารถใช้เวลาได้นอ้ ย
ที่สุด ซึ่ งในแต่ละครั้งอาจจะมีความจําเป็ นที่ตอ้ งเดินทางไปยังจุดบางจุดที่ได้มีการกําหนดเงื่อนไขไว้ โดยต้องถึง
ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด และต้องรอที่จุดดังกล่าวจนกว่าจะถึงเวลาที่กาํ หนดก่อน จึงจะสามารถออกเดินทางไป
ยังจุดต่อไปได้ ทําให้ตอ้ งมีการวางแผนเส้นทางเดินเรื อก่อนเดินทางออกจากท่าเรื อใหม่ทุกครั้ง เมื่อเงื่อนไขหรื อ
ปั จจัยต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลง โดยลักษณะของการเดินเรื อนั้นเริ่ มต้นจากออกจากชายฝั่งเพื่อไปรับวัตถุดิบต่างๆ
บนจุดที่ต้ งั บนท้องทะเล จากนั้นเมื่อดําเนิ นการไปครบทุกจุดที่กาํ หนดจึงจะสามารถนําเรื อกลับมายังที่ท่าชายฝั่ง
ได้ ทําให้ลกั ษณะของการเดินเรื อนั้นมีลกั ษณะที่ ตอ้ งมีจุดเริ่ มต้นและจุดที่ สิ้นสุ ดเป็ นที่เดี ยวกัน ซึ่ งลักษณะของ
ปั ญหานั้นคล้ายกับปั ญหาการเดินทางของพนักงานขาย (Travelling Salesman Problem : TSP) ของ E. L. Lawler,
J. K. Lenstra, A. H. G. Rinnooy Kan และ D. B. Shmoys (1985) โดยพนักงานขายต้องเดินทางจากเมืองหนึ่งไปยัง
เมืองอื่นๆ จนครบตามที่กาํ หนดและจะต้องกลับมายังเมืองที่เริ่ มต้นออกเดินทางอีกครั้ง แต่สาํ หรับในงานวิจยั นนี้
จะมีจุดที่แตกต่าง ในส่วนของการเดินทาง ด้วยเรื อนั้นจะต้องมีการกําหนดเงื่อนไขเรื่ องระยะเวลาที่จะต้องเดินทาง
ไปให้ถึงบางจุดในช่วงเวลาที่กาํ หนด โดยลักษณะปั ญหาดังกล่าวเป็ นปั ญหาลักษณะประเภท NP-Hard ซึ่ งวิธีการ
เมตาฮิวริ สติกถือเป็ นวิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าวได้ดี โดยวิธีการทางเมตาฮิวริ สติกนั้นมีอยูห่ ลายวิธีเช่น
วิธีอาณานิ คมมด (Ant Colony Optimization) วิธีการค้นหาแบบตาบู (Tabu search) วิธีการเลียนแบบการอบอ่อน
(Simulated Annealing) ซึ่ งในงานวิจยั ของ 1) Mohammed Alhanjouri และ Belal Alfarra (2011) ได้มีการทดสอบ
เปรี ยบเทียบระหว่าง วิธีอาณานิคมมด (Ant Colony Optimization : ACO) กับวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm
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: GA) โดยใช้ทดสอบกับปั ญหาประเภท TSP พบว่าวิธีเชิ งพันธุ กรรมให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า 2)งานวิจยั ของ Shalini
Singh และ Ejaz Aslam Lodhi (2013) ได้มีการทดสอบเปรี ยบเทียบระหว่าง วิธีการหาเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด (Nearest
Neighbor algorithm : NN) กับวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm : GA) โดยใช้ทดสอบกับปั ญหาประเภท TSP
พบว่าวิธีเชิงพันธุกรรมให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า และ 3) วรนิ ตย์ ทองอยู่ และคณะ (2561) ได้มีการทดสอบเปรี ยบเทียบ
ระหว่าง วิธีการค้นหาแบบที่ดีที่สุดกรี ดี (Greedy Best First Search) การค้นหาแบบเอ-สตาร์(A*Search) และวิธีเชิง
พันธุกรรม (Genetic Algorithm : GA) โดยใช้ทดสอบกับปั ญหาประเภท TSP พบว่าวิธีเชิงพันธุกรรมให้ผลลัพธ์ที่
ดีกว่าเช่นกัน
วิธี เ ชิ ง พัน ธุ ก รรม (Genetic Algorithm) เป็ นขั้น ตอนวิธีหาคํา ตอบโดยเลี ย นแบบมาจากแนวคิ ดของ
Charles Robert Darwin เรื่ องทฤษฎีววิ ฒั นาการทางธรรมชาติซ่ ึง J. Holland (1975) ได้นาํ แนวคิดทฤษฎีดงั กล่าวมา
พัฒนาโดยใช้หลักการที่ ผูท้ ี่แข็งแกร่ งกว่ามีสิทธิ จะได้สืบทอดลักษณะและอยูต่ ่อโดยได้ถ่ายทอดพันธุกรรมไปสู่
รุ่ นถัดไป ซึ่งวิธีเชิงพันธุกรรมจัดเป็ นวิธีทางเมตาฮิวริ สติก (Metaheuristic) ประเภทหนึ่งที่นิยมนํามาใช้สาํ หรับการ
แก้ปัญหาเช่น ปั ญหาการหาเส้นทางการเดินทางของพนักงานขาย (Travelling Salesman Problem) ซึ่ งเป็ นวิธีการ
แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ วและสามารถประมาณการคําตอบได้อย่างน่าเชื่อถือ โดยในกระบวนการหาคําตอบด้วยวิธี
เชิ งพันธุ กรรมนั้นจะมีกระบวนการ การคัดเลือก (Selection) การสลับสายพันธุ์ (Crossover) และการกลายพันธุ์
(Mutation) ซึ่ งในกระบวนการดังกล่าวเหล่านี้ ควรมี การเลื อกใช้กลยุทธ์ต่างๆ ให้เหมาะสมถึ งจะสามารถหา
คําตอบที่ดีได้ โดยมีงานวิจยั ของ Noraini Mohd Razali และ John Geraghty (2011) ได้ทาํ การทดลองเปรี ยบเทียบ
ประสิ ทธิภาพวิธีการคัดเลือก (Selection) ในแบบต่างๆ ได้แก่ การคัดเลือกแบบจัดแข่งขัน (Tournament Selection)
, การคัด เลื อ กตามสัด ส่ ว น (Proportional Selection) และ การคัด เลื อ กแบบจัด อัน ดับ (Rank-based Selection)
สําหรับปั ญหาที่นาํ มาทดสอบนั้นใช้รูปแบบปั ญหา TSP ซึ่ งผลลัพธ์จากการทดลองพบว่าวิธี การคัดเลือกแบบจัด
อันดับ (Rank-based Selection) นั้นให้ค่าความเหมาะสมที่ ดีที่สุด งานวิจยั ของ Naveen kumar, Karambir, Rajiv
Kumar (2012) ได้ทาํ การเปรี ยบเทียบวิธีการสลับสายพันธุ์ (Crossover) 3 วิธีได้แก่ วิธีแบบจัดคู่เป็ นส่วน (Partially
matched crossover) แบบอัน ดับ (Cyclic crossover) และแบบวัฏ จัก ร(Ordered crossover) และปั ญ หาที่ นํา มา
ทดสอบนั้นใช้รูปแบบปั ญหา TSP ซึ่ งผลลัพธ์จากการทดลองพบว่า วิธีแบบจัดคู่เป็ นส่ วน (Partially matched
crossover) นั้นให้ค่าความเหมาะสมที่ดีที่สุด
ดังนั้นในงานวิจยั นี้ทางผูจ้ ดั ทําจะเลือกใช้วิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm) ในการแก้ปัญหาเพื่อหา
เส้นทางเดินเรื อแบบมีเงื่อนไข โดยเลือกใช้วธิ ีคดั เลือกแบบจัดอันดับ (Rank-based Selection) และวิธีการสลับสาย
พันธุ์แบบจัดคู่เป็ นส่วน (Partially matched crossover)

2. วิธีการดําเนินการวิจัย

จากปั ญหาการเดินเรื อแบบมีเงื่อนไขที่ตอ้ งเดินทางไปถึงยังจุดหมายที่กาํ หนดให้ทนั เวลานั้น ทางผูว้ ิจยั
ได้เลือกใช้วิธีการเชิ งพันธุ กรรม(Genetic Algorithm) ซึ่ งเป็ นวิธีที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาในลักษณะดังกล่าว
ในส่ วนของขั้นตอนการพัฒนาระบบนั้นใช้ AngularJS ในการพัฒนา Web Application เพื่อใช้สาํ หรับการทดลอง
และได้ทาํ การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ Intel Core i5 6200U CPU @ 2.30 GHz Ram 8.00 GB ระบบปฏิบตั ิการ
Windows 10 โดยได้จาํ ลองข้อมูลระยะเวลาที่ใช้สาํ หรับการเดินทางไปยังจุดต่างๆ บนท้องทะเลเพื่อใช้สาํ หรับเป็ น
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ตัวชี้ วดั และจําลองรู ปแบบปั ญหาเพื่อใช้สําหรับในการทดสอบทั้งหมด 3 รู ปแบบ โดยขั้นตอนทางพันธุ กรรม
เป็ นไปตามรู ปภาพที่ 1
เริม
� ต ้น
1.เข ้าหรัสโครโมโซม
2.สร ้างประชากรเริม
� ต ้น

3.ประเมินค่าความเหมาะสม
4.วิธเี ชงิ พั นธุกรรม
4.1.การคัดเลือก
4.2.การสลับสายพั นธุ ์
4.3.การกลายพั นธุ ์
5.การแทนที�
ไม่ครบ
� นไข
6.ตรวจสอบเงือ
ครบ
ิ� สุด
สน

ภาพที่ 1 ขั้นตอนทางพันธุกรรม
2.1 การเข้ ารหัสโครโมโซม (Chromosome Encoding)
ในขั้นตอนแรกผูว้ ิจยั ทําการเข้ารหัสประชากร โดยผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้วิธีการเข้ารหัสแบบเพอมิ วเตชั่น
(Permutation Encoding) เพื่อให้ง่ายต่อการประเมินค่าความเหมาะสม และเพื่อใช้สาํ หรับในการตัดสิ นใจเลือกให้
ประชากรชุดนั้นคงอยูใ่ นรุ่ นถัดไปหรื อไม่ โดยการเข้ารหัสนั้นจะทําการนําจุดที่ตอ้ งเดินทางในรอบนั้น มาทําการ
เก็บเป็ นชุดข้อมูลโดยถือให้ชุดข้อมูลนั้นมีค่าเท่ากับประชากร 1 ชุด ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแถวเรี ยงต่อกัน และขนาด
ของประชากรในแต่ละชุดนั้นจะเท่ากับจํานวนจุดที่ตอ้ งเดินทางในรอบนั้นๆ

2341

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

A6

A1
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10

A5

ภาพที่ 2: ตัวอย่างการเข้ารหัสแบบเพอมิวเตชัน่
2.2 การสร้ างประชากรเริ่มต้ น (Population Initialization)
การสร้างประชากรเริ่ มต้นจะต้องทําการกําหนดจุดที่ตอ้ งการเดินทางในรอบนั้นๆ ขึ้นมาเพื่อใช้สาํ หรับ
เป็ นกรอบในการกําหนดค่าเริ่ มต้นในการสุ่ มสร้างลักษณะของประชากร ในส่ วนของตําแหน่งของประชากรนั้น
จะใช้วิธีการสุ่ มตําแหน่ งจุดที่ เดิ นทางขึ้ นมาโดยมีเงื่ อนไขว่าประชากรในชุ ดนั้นต้องไม่เกิ ดจุดที่ ซ้ าํ กันเกิ ดขึ้น
เนื่ องจากการเดินทางจะทําการเดินทางไปแต่ละจุดเพียงครั้งเดี ยวเท่านั้น แต่จะยกเว้นในส่ วนของจุดเริ่ มต้นและ
จุดสิ้นสุดที่จะใช้จุดเดียวกันทําให้สามารถมีค่าซํ้ากันได้
ประชากร(Population)
AC A1 A6 A3 A2

A9

A5

A4

A7 AC

ภาพที่ 3: ตัวอย่างประชากรเริ่ มต้นที่ทาํ การสุ่ม
2.3 การประเมินค่ าความเหมาะสม (Fitness Function)
เมื่อได้ชุดข้อมูลของประชากรแต่ละชุดมาแล้ว ต่อมาจะทําการคํานวณหาระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้สาํ หรับ
การเดินทางของประชากรชุดนั้น โดยใช้วธิ ีการหาระยะเวลาที่ตอ้ งเดินทางจากจุดที่ 1 ไปยังจุดที่ 2 ว่าใช้ระยะเวลา
เท่าไร ซึ่ งจะต้องทําการกระบวนการนี้ ซ้ าํ ไปจนกว่าจะถึงจุดสุ ดท้าย เมื่อทําไปจนถึงจุดสุ ดท้ายแล้วจะทําการรวม
ระยะเวลาทั้งหมดที่คาํ นวณโดยค่าที่ได้ถือว่าเป็ นระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้สําหรับในการเดินทางของประชากรชุด
นั้น ซึ่ งชุดของประชากรที่มีค่าระยะเวลาน้อยที่สุดน้อยถือว่าเป็ นประชากรที่มีค่าความเหมาะสมมากที่สุด และ
ประชากรที่มีค่าของระยะเวลามากที่สุดถือว่าเป็ นมีค่าความเหมาะสมน้อยที่สุด
เวลา : นาที
AC
A0
A1
A2
A3
A4
A5

AC
0
43.74
37.26
26.89
31.43
22.84
17.82

A0
43.74
0
11.34
18.14
22.36
24.46
28.84

A1
37.26
11.34
0
10.69
24.79
23.33
20.25

A2
26.89
18.14
10.69
0
18.95
14.74
11.02

A3
31.43
22.36
24.79
18.95
0
9.07
24.79

A4
22.84
24.46
23.33
14.74
9.07
0
17.17

ภาพที่ 4 ตารางแสดงระยะเวลาที่ใช้สาํ หรับในการเดินทางไปยังแต่ละจุด
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A5
17.82
28.84
20.25
11.02
24.79
17.17
0
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ประชากร(Population)
AC A1 A6 A3 A2

A9

A5

A4
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A7 AC

=37.2 =32.4 =17.5 =18.9 =28.5 =18.6 =17.1 =12.6 =11.0
ผลรวม = 194.08

ภาพที่ 5 ตัวอย่างการประเมินค่าความเหมาะสมกรณี ไม่มีเงื่อนไข
ในส่ วนของกรณี ที่มีการกําหนดเงื่อนไขให้ตอ้ งเดินทางไปให้ถึงยังจุดที่ได้กาํ หนดไว้ตามเวลาที่กาํ หนด
จะมีการเพิ่มเงื่อนไขการตรวจสอบที่เพิ่มมากขึ้น โดยใช้วิธีการตรวจสอบว่ารายการใดสามารถทําตามเงื่อนไขได้
เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ กระบวนการจะทําการเก็บเส้นทางการเดินทางนั้นไว้ แต่ในส่ วนของเส้นทางการ
เดินทางใดที่ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไข เส้นทางการเดินทางนั้นจะถูกนําออกจากชุดข้อมูล โดยภาพที่ 6 เป็ นตัวอย่าง
จะต้องมีการผ่านที่จุด A2 เวลา 10:20 ณ โดยเริ่ มออกเดินทาง เวลา 06:00 ณ
ประชากร(Population)
AC A10 A15 A19 A1 A2 A0 A3 A6 A7 A5 A12 A16 A14 AC

=32.4 =51.8 =30.7 =71.2 =10.6 =18.1 =22.3 =17.5 =6.48 =16.8 =21.7 =20.0 =15.3 =16.
06:00 - 10:20 = 260
ผลรวม = 415.21

ภาพที่ 6 ตัวอย่างการประเมินค่าความเหมาะสมกรณี มีเงื่อนไข
2.4 การดําเนินวิธีทางพันธุกรรม (Genetic Operation)
วิธีการดําเนิ นทางพันธุกรรมนั้นเป็ นวิธีการจําลองวิธีส่งต่อและเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมจากในรุ่ นเดิมสู่
รุ่ นใหม่ เพื่อให้ได้ออกมาซึ่ งพันธุ กรรมในรุ่ นใหม่ที่มีลกั ษณะที่ ดีข้ ึนกว่ารุ่ นก่อนๆ ซึ่ งกระบวนการดังกล่าวจะ
ประกอบไปด้วย 3 กระบวนการดังนี้
(1) การคัดเลือก (Selection) สําหรับการคัดเลือกนั้นผูว้ จิ ยั ได้ใช้วธิ ีการคัดเลือกแบบจัดอันดับ
(Rank-based Selection) โดยจะทําเรี ยงลําดับค่าความเหมาะสมของประชากรก่อนจากนั้นทําการจัดลําดับโดยให้
ลําดับที่มีค่าความเหมาะสมน้อยที่อยูท่ ี่ลาํ ดับแรก และค่าความเหมาะสมมากที่สุดอยูท่ ี่ลาํ ดับสุดท้ายจากนั้นทําการ
คํานวณสัดส่วนจากลําดับของแต่ละประชากร ซึ่งค่าที่ได้หลังจากการคํานวณสัดส่วนจะเห็นได้วา่ ประชากรที่มีค่า
ความเหมาะสมมากที่สุด จะมีโอกาสได้รับเลือกมากที่สุด ซึ่งจะสอดคล้องตามหลักพันธุกรรมที่ผแู ้ ข็งแกร่ งกว่าจะ
มีโอกาสที่อยูร่ อดมากกว่าผูท้ ี่อ่อนแอกว่า
ประชากร
ประชากรที� 1
ประชากรที� 2
ประชากรที� 3
ประชากรที� 4
ประชากรที� 5

เวลาทีใ� ช ้
135
95
110
178
128

ลําดบั
3
5
4
1
2

โอกาสทีไ� ด ้ร ับเลือก
20%
33%
27%
7%
13%

ภาพที่ 7 ตัวอย่างการเลือกแบบจัดอันดับ
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(2) การสลับสายพันธุ์ (Crossover) สําหรับการสลับสายพันธุ์น้ นั จะเป็ นการเลือกประชากรรุ่ นพ่อ
แม่ มา 1 คู่ เพื่อทําการสุ่มตําแหน่งภายในของประชากรเพื่อใช้สาํ หรับในการสลับตําแหน่งกัน โดยผูว้ จิ ยั ได้ใช้วธิ ี
แบบจัดคู่เป็ นส่วน (Partially Matched Crossover) ซึ่งจะทําการสุ่มตําแหน่งของภายในของประชากรขึ้นมา
เพื่อที่จะทําการใช้สาํ หรับในการสลับตําแหน่ง ระหว่างตําแหน่งดังกล่าวของประชากรทั้งคู่ ตามตําแหน่งที่ได้ทาํ
การสุ่มไว้ เพื่อให้ได้ประชากรรุ่ นใหม่
ก ่อนสล ับสายพนธุ
ั ์
ประชากรพ่อ
1
2
3
4

5

6

7

8

9

10

ประชากรแม่
10
9
8

7

6

5

4

3

2

1

หล ังสล ับสายพนธุ
ั ์
ประชากรรุ่นลูก 1
1
2
3
7

6

5

4

8

9

10

ประชากรรุ่นลูก 2
10
9
8

5

6

7

3

2

1

4

ภาพที่ 8 ตัวอย่างการสลับสายพันธุ์แบบจัดคูเ่ ป็ นส่วน
(3) การกลายพันธุ์ (Mutation) สําหรับการกลายพันธุ์น้ นั จะเป็ นการเลือกประชากรรุ่ นพ่อ แม่ มา
เพื่อที่จะทําการสุ่มตําแหน่งภายในประชากรของชุดประชากรดังกล่าวเพื่อใช้สาํ หรับในการสุ่มเปลี่ยนค่าตําแหน่ง
เดิมที่มีอยู่ โดยผูว้ จิ ยั จะดําเนินการทดสอบโดยการใช้วธิ ีการ 2 วิธีได้แก่
(3.1) การกลายพันธุ์แบบสลับที่ (Swap Mutation) วิธีการนี้จะทําการสุ่มประชากรขึ้นมา 1 ชุด
เมื่อได้ประชากรมาจากนั้นจะทําการสุ่มตําแหน่งจํานวน 2 ตําแหน่ง หลังจากนั้นจะทําการนําตําแหน่งที่ 1 ไป
แทนที่ยงั ตําแหน่งที่ 2 และนําตําแหน่งที่ 2 มาแทนที่ยงั ตําแหน่งที่ 1
ก ่อนกลายพนธุ
ั ์
1
2
3

4

5

6

7

8

9

10

หล ังกลายพนธุ
ั ์
1
2
3

8

5

6

7

4

9

10

ภาพที่ 9 ตัวอย่างการกลายพันธุ์แบบสลับที่
(3.2) การกลายพันธุ์แบบผกผัน (Inversion Mutation) วิธีการนี้จะทําการสุ่มประชากรขึ้นมา 1
ชุดจากนั้นทําการสุ่มตําแหน่งเป็ นจํานวนครึ่ งหนึ่งของประชากรชุดนั้น ซึ่งตําแหน่งที่ได้ทาํ การสุ่มนั้นจะเป็ น
ลักษณะแบบเรี ยงต่อกัน หลักจากนั้นทําการสลับตําแหน่ง โดยใช้วธิ ีการสลับตําแหน่งแบบผกผันโดยเริ่ มจาก
ตําแหน่งแรกสุดกับตําแหน่งสุดท้ายนํามาสลับที่กนั ถัดมาจะทําการนําตําแหน่งรองแรกสุดกับตําแหน่งรอง
สุดท้ายนํามาสลับที่กนั โดยจะทําการสลับตําแหน่งในลักษณะนี้ไปจนกว่าจะทําการสลับตําแหน่งครบทุกตําแหน่ง
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ก ่อนกลายพนธุ
ั ์
1
2
3

4

5

6

7

8

9

10

หล ังกลายพนธุ
ั ์
1
2
3

8

7

6

5

4

9

10

ภาพที่ 10 ตัวอย่างการกลายพันธุ์แบบผกพัน

2.5 การแทนที่ (Replacement)
สําหรับวิธีการในการแทนที่น้ นั ทางผูว้ ิจยั ได้ทาํ การนําประชากรรุ่ นใหม่ท้ งั หมดมาแทนรุ่ นเดิมทั้งหมด
แต่จะมีการเก็บประชากรที่ดีที่สุดของรุ่ นพ่อแม่ไว้ 1 ชุด ให้มาอยูใ่ นประชากรรุ่ นถัดไปเนื่องจากต้องการที่จะรักษา
คําตอบที่ดีที่สุดไว้เพื่อให้ประชากรรุ่ นถัดไปมีค่าความเหมาะสมที่มากขึ้น
2.6 การตรวจสอบเงื่อนไขเพื่อสิ้นสุ ดการทํางาน (Stop condition)
ในขั้นตอนนี้ จะทําการตรวจสอบว่ากระบวนการในช่วงวิธีเชิงพันธุกรรมนั้นทําครบตามจํานวนครั้งที่
กําหนดหรื อยัง ถ้าครบแล้วจะหยุดการทํางาน แต่ถา้ ยังไม่ครบจะดําเนินการทําซํ้าใหม่ ตั้งแต่กระบวนการประเมิน
ค่าความเหมาะสม วิธีเชิงพันธุกรรม และการแทนที่ ไปจนกว่าจะครบรอบตามที่ได้กาํ หนดไว้
2.7 รู ปแบบปัญหา (Problem model)
ในส่ วนของรู ปแบบปั ญหาที่ใช้สาํ หรับการทดลองนั้นผูว้ ิจยั ได้ทาํ การจําลองเส้นทางการเดินเรื อขึ้นมา
ทั้งหมด 3 รู ปแบบโดยรู ปแบบที่จาํ ลองขึ้นมาทั้งหมดนี้จะมีเงื่อนไขข้อกําหนดด้านเวลา ซึ่ งรู ปแบบปั ญหาที่ 1 จะ
มีการกําหนดเงื่อนไขเพียง 1 เงื่อนไข และปั ญหาที่ 2 , 3 จะมีการกําหนดเงื่อนไขอยูท่ ี่ 3 , 2 ตามลําดับ
รูปแบบปั ญหา
รูปแบบที� 1
รูปแบบที� 2
รูปแบบที� 3

จํานวนจุดที� จํานวนจุด
ตองเดิ
้
นทาง ทีม
� ีเงอนไข
ื�
11
1
15
3
11
2

ภาพที่ 11 รู ปแบบปั ญหา
การทดสอบจะต้องทําการกําหนดอัตราการสลับสายพันธุ์(Crossover Rate) และอัตราการกลายพันธุ์
(Mutation Rate) ก่อนซึ่งอัตราดังกล่าวเป็ นการกําหนดว่ากระบวนการเชิงพันธุกรรมในส่วนของการสลับสายพันธุ์
และการกลายพันธุ์มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละเท่าไร โดยในงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดอัตราดังกล่าวที่ร้อยละ 20, 40,
60, 80, 100 ทั้ง 2 ขั้นตอน เนื่ องจากผูว้ ิจยั ต้องการหาให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจึงต้องทําการกําหนดอัตราดังกล่าวให้
ครอบคุมมากที่สุด ซึ่ งพารามิเตอร์ ต่างๆ จะเป็ นไปตามรู ปภาพที่ 12 เพื่อใช้สาํ หรับในการทดลอง โดยผลลัพธ์ที่
ได้มาหลังจากการทดลองซํ้าทั้งหมด 30 รอบ จะนํามาทําการคํานวณหาผลรวมและใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยจากการ
ทดลองทั้งหมด เพื่อใช้สาํ หรับเป็ นค่าวัดผลประสิ ทธิภาพในการเปรี ยบเทียบวิธีการกลายพันธุ์ท้ งั 2 วิธี
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รายการ
ขนาดของประชากร
วิธีการคัดเลือก
วิธีการสลับสายพั นธุ์
วิธีการกลายพั นธุ์
อั ตราการสลับสายพั นธุ์ (ร ้อยละ)
อั ตรการกลายพั นธุ์ (ร ้อยละ)
จํ านวนครั �งการแทนที�
จํ านวนครั �งในการทดลอง

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

Parameter
100
Rank-based Selection
Partially Matched Crossover
Swap , Inversion Mutation
20 , 40 , 60 , 80 , 100
20 , 40 , 60 , 80 , 100
2,000
30

ภาพที่ 12 รู ปภาพการกําหนดพารามิเตอร์ต่างๆ

3. ผลการทดลอง

จากผลการทดลองเปรี ยบเที ยบวิธีการกลายพันธุ์แบบสลับที่และการกลายพันธุ์แบบผกผันโดยใช้วิธี
พันธุกรรมทําให้ได้ผลลัพธ์ตามภาพที่ 13 นั้น จากผลการทดสอบปั ญหาทั้ง 3 รู ปแบบพบว่า รู ปแบบปั ญหาที่ 1 ที่มี
เงื่ อนไขด้านเวลา 1 เงื่ อนไข วิธีการกลายพันธุ์แบบสลับที่ให้เส้นทางการเดินเรื อที่ดีที่โดยใช้ระยะเวลาเดินทาง
224.52 นาที ซึ่ งดี กว่าวิธีการกลายพันธุ์แบบผกผันที่ ให้เส้นทางการเดิ นเรื อที่ ดีที่สุดโดยใช้ระยะเวลาเดิ นทาง
224.58 นาที ในอัตราการเกิดการสลับสายพันธุ์และกลายพันธุ์ที่ 100 , 80 ทั้งคู่ แต่รูปแบบปั ญหาที่ 2 , 3 ที่มีเงื่อนไข
ด้านเวลา 3 , 2 เงื่อนไขตามลําดับนั้น วิธีการกลายพันธุ์แบบผกผันกลับให้เส้นทางเดินเรื อที่ใช้ระยะเวลาที่ ดีกว่า
โดยรู ปแบบปั ญหาที่ 2 วิธีการกลายพันธุ์แบบสลับที่ ให้เส้นทางการเดิ นเรื อที่ ดีที่สุดโดยใช้ระยะเวลาเดิ นทาง
349.00 นาที ในอัตราการเกิ ดการสลับสายพันธุ์และกลายพันธุ์ที่ 100 , 100 และวิธีการกลายพันธุ์แบบผกผันให้
เส้นทางการเดิ นเรื อที่ดีท่ีสุดโดยใช้ระยะเวลาเดิ นทาง 342.73 นาที ในอัตราการเกิ ดการสลับสายพันธุ์และกลาย
พันธุ์ที่ 80 , 100 และรู ปแบบปั ญหาที่ 3 วิธีการกลายพัน ธุ์แบบสลับที่ ให้เ ส้นทางการเดิ นเรื อที่ ดีที่ สุดโดยใช้
ระยะเวลาเดินทาง 187.15 นาที ในอัตราการเกิดการสลับสายพันธุ์และกลายพันธุ์ที่ 100 , 80 และวิธีการกลายพันธุ์
แบบผกผันให้เส้นทางการเดิ นเรื อที่ดีที่สุดโดยใช้ระยะเวลาเดินทาง 181.82 นาที ในอัตราการเกิ ดการสลับสาย
พันธุ์และกลายพันธุ์ที่ 100 , 60
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รูปแบบปั ญหาที� 1
รูปแบบปั ญหาที� 2
รูปแบบปั ญหาที� 3
Swap
Inversion
Swap
Inversion
Swap
Inversion
Mutation Mutation Mutation Mutation Mutation Mutation
237.42
234.48
364.49
360.68
201.22
190.91
228.99
363.84
353.75
201.20
195.45
232.82
231.28
226.09
362.23
354.21
198.51
194.93
225.94
230.34
362.83
354.66
196.58
190.65
226.16
363.25
355.91
196.45
193.45
226.77
237.39
233.15
362.70
361.78
196.99
194.91
226.88
228.60
362.64
357.48
193.34
190.99
230.80
226.77
360.20
352.49
196.81
189.97
226.49
224.78
358.31
355.16
194.98
189.08
225.14
224.71
357.98
353.94
192.76
190.61
230.73
227.92
362.80
359.98
201.11
194.88
228.60
226.45
358.81
352.87
193.75
193.42
226.79
225.12
358.50
352.33
192.27
190.21
226.53
224.78
357.38
349.62
193.73
188.82
224.72
224.65
360.80
349.33
194.71
183.01
226.80
225.47
359.42
354.62
194.38
188.19
227.73
229.13
357.75
357.30
195.49
187.13
226.07
225.31
355.87
350.94
191.68
185.70
224.80
224.65
356.14
352.82
190.46
183.20
224.68
225.86
353.00
342.73
189.00
186.23
224.84
228.46
357.27
348.82
193.44
186.09
226.33
225.07
353.62
353.00
191.17
188.33
224.71
224.78
351.81
348.73
189.33
181.82
224.52
224.58
349.63
348.17
187.15
182.64
224.65
224.61
349.00
345.09
189.47
183.83

ภาพที่ 13 ตารางสรุ ปผลการทดลอง

4. อภิปรายผลและสรุป

งานวิจยั นี้ ได้ทาํ การเปรี ยบเทียบกลยุทธ์การกลายพันธุ์ของวิธีเชิ งพันธุกรรมระหว่างวิธี การกลายพันธุ์
แบบผักผัน (Inversion Mutation) และวิธีการกลายพันธุ์แบบสลับที่ (Swap Mutation) ในการแก้ปัญหาเส้นทาง
เดินเรื อแบบมีเงื่อนไข ซึ่งปั ญหาดังกล่าวมีลกั ษณะที่หาคําตอบได้ยาก และใช้ระยะเวลาในการหาคําตอบที่นานจึง
ได้มีการนําวิธีเชิงพันธุ กรรมเข้ามาช่วยในการหาคําตอบดังกล่าว โดยใช้วิธีการเข้ารหัสแบบเพอมิวเตชัน่ ขนาด
ของประชากรต่อรุ่ นอยูท่ ี่ 100 ใช้วธิ ีการคัดเลือกแบบจัดอันดับ (Rank-based Selection) วิธีการสลับสายพันธุ์แบบ
จัดคู่เป็ นส่ วน (Partially Matched Crossover) จํานวนครั้งในการแทนที่ท้ งั หมด 2,000 ครั้ง และในการทดลองได้
ทําการทดลองซํ้าทั้งหมด 30 รอบแล้วนําผลลัพธ์ที่ได้ท้ งั หมดมาหาค่าเฉลี่ย โดยในการทดลองครั้งนี้ ได้ทาํ การ
เปรี ยบเทียบจากรู ปแบบของปั ญหาที่กาํ หนดมา 3 รู ปแบบ
จากการทดลองทําให้เห็นได้วา่ วิธีการกลายพันธุ์แบบผกผันนั้นได้ให้คาํ ตอบที่ดีกว่าวิธีแบบสลับที่ ซึ่ ง
อาจจะเกิดจากการที่วิธีการกลายพันธุ์แบบผกผันมีการสลับที่กนั ของตําแหน่งภายในชุดของประชากรที่มากกว่า
วิธีการกลายพันธุ์แบบสลับที่ ที่ เปลี่ยนแปลงเพียง 2 ตําแหน่ ง ทําให้คาํ ตอบที่ได้จากการกลายพันธุ์แบบผกผันมี
โอกาสเป็ นไปได้หลากหลายกว่า และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Hock Hung Chieng และ Noorhaniza Wahid
(2014) ที่ ทาํ การเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพของวิธีการกลายพันธุ์ ซึ่ งในงานวิจยั ดังกล่าวพบว่าวิธีการกลายพันธุ์
แบบผกผันนั้นให้ระยะทางที่ส้ นั ที่สุด
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จึงสรุ ปได้วา่ วิธีการกลายพันธุ์แบบผกผัน (Inversion Mutation) ได้ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า 2 ใน 3 ของปั ญหา
ที่ทาํ การทดลอง ซึ่งให้เส้นทางที่ใช้ระยะเวลาในการเดินทางที่ดีกว่าวิธีการกลายพันธุ์แบบสลับที่ (Swap Mutation)
โดยรู ปแบบปั ญหาที่ 2 ใช้ระยะเวลาที่นอ้ ยกว่าอยูท่ ี่ 6.27 นาที คิดเป็ น 1.83% และรู ปแบบปั ญหาที่ 3 ใช้ระยะเวลา
ที่ น้ อ ยกว่ า อยู่ ที่ 5.34 นาที คิ ด เป็ น 2.93% ดัง นั้ นข้อ มู ล ในงานวิ จัย นี้ สามารถนํา มาทํา เป็ นประโยชน์ ต่ อ
ผูป้ ระกอบการที่ตอ้ งการหาวิธีการลดต้นทุนด้านการเดินเรื อ โดยสามารถนําไปพัฒนาต่อเป็ นเว็บแอปพลิเคชันเพือ่
ใช้งาน และยังนํามาใช้ได้กบั อุปกรณ์ที่หลากหลายเช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ทําให้สะดวกต่อ
การใช้งานแม้มีเหตุจาํ เป็ นต้องเปลี่ยนเส้นทางฉุกเฉิ นขณะเดินทางก็สามารถคํานวณเส้นทางใหม่ได้ทนั ที
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งานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาต้นทุนและความคุม้ ค่าของการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิ ตย์
สําหรับอาคารพาณิ ชย์ โครงการ ซัมเมอร์ ลาซาล จํานวน 4 อาคาร บนพื้นที่ รวมบนดาดฟ้ าทุกอาคารทั้งหมด
2,513 ตารางเมตร โดยศึกษาการออกแบบและติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาในรู ปแบบการผลิตกระแสไฟฟ้า
ด้วยเซลล์แสงอาทิ ตย์ ที่ ประกอบไปด้วยอาคาร A1 A2 A6 และ P1 โดยเจ้าของ บริ ษทั ภิรัชบุรี เป็ นผูล้ งทุนเอง
ทั้งหมด โดยมีการใช้โปรแกรม PVsyst Version 5.5 สําหรับช่วยในการวิเคราะห์ประมวลผลจํานวนชัว่ โมงของ
ระบบผลิ ต ไฟฟ้ า ด้ว ยพลัง งานแสงอาทิ ตย์ เพื่ อ ใช้สํา หรั บในการคํา นวณค่า พลัง งานไฟฟ้ า โดยสามารถผลิ ต
พลังงานไฟฟ้าได้ 449,913.60 kWh ต่อปี ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ซ้ือจากการไฟฟ้า คิดเป็ นรายได้ที่จะได้รับจากการผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสําหรับอาคารสํานักงานเชิงพาณิ ชย์ ทั้ง 4 อาคาร เท่ากับ 1,655,232.13
บาทต่อปี
จากการวิเคราะห์การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พบว่าทางเลือกที่ 4 จะใช้แผง
เซลล์แสงอาทิ ตย์ Mono Crystalline ขนาด 390 Wp แบบยึดติดอยู่กบั ที่ ติดตั้งบนหลังคาอาคาร A1 จํานวน 162
แผง อาคาร A2 จํานวน 162 แผง อาคาร A6 จํานวน 162 แผง และอาคาร P1จํานวน 420 แผง รวมทั้งสิ้ นจํานวน
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906 แผง โดยอาคาร A1 A2 และ A6 ใช้อินเวอร์ เตอร์ ขนาด 25 kW จํานวน 9 ตัว และอาคาร P1 ใช้อินเวอร์ เตอร์
ขนาด 33 kW จํานวน 5 ตัว ซึ่งเงินลงทุนในการติดตั้ง 11,661,393.06 บาท
การวิเคราะห์ตน้ ทุนและความคุม้ ค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ ภายใต้เงื่ อนไขอายุโครงการ 25 ปี พบว่า
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ NPV เป็ น 3,152,694.71บาท IRR เป็ น 3 % Payback Period อยูท่ ี่ 7.22 ปี ทางเลือกที่ 4 แสดง
ให้เห็นว่าเป็ นการลงทุนของโครงการมีความคุม้ ค่าเมื่อเทียบกับอายุการใช้งานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 25ปี และ
อินเวอร์เตอร์จะมีการรับประกันยาวนานที่ 10 ปี จึงสรุ ปได้วา่ ทางเลือกที่ 4 มีความคุม้ ค่าในการลงทุนและสามารถ
คืนทุนได้ตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่กาํ หนดไว้
คําสําคัญ: ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ,การวิเคราะห์ความคุม้ ค่าในการติดตั้ง

ABSTRACT

This research is to study the cost and cost benefit of the solar power system installation for 4 commercial
buildings of the Summer Lasalle project. The design and installation of solar rooftop PV system of the firstphase
consistof buildings A1, A2, A6, and P1. The owner of the company is a wholly owned subsidiary. The PVSyst
program version 5.5 is used to assist in the analysis of hours of solar power generation for the calculation of
electrical energy. It can generate electricity of 449,913.60 kWh per year, which reduces the cost of electricity
purchased. The revenue generated from solar panels installed on the roof of the four commercial buildings is
1,655,232.13baht per year.
Form the analysis of solar power system design, option 4 uses a 390 Wp Mono Crystalline solar panel
mount. There were 162 panels on A1, A2, and A6 buildings, 420 panels on P1 buildings,totaling 906 panels. A1
A2 and A6 buildings use nine 25 kW inverters and the P1 building uses five 33 kW inverters. The investment in
the installation is11,661,393.06 baht.
Cost analysis and economic value under 25 years project life cycle, the net present value, NPV is
3,152,694.71 baht. The IRR is 3%. The payback period is 7.22 years. Option 4 shows that the investment is worth
the cost compared to the lifetime of solar panels 25 years and inverter has a long-term warranty of 10 years. So
it is concluded that option 4 is worthwhile and can be reimbursed for its intended purpose.
KEYWORDS: SOLAR ROOFTOP PV, COST-BENEFIT ANALYSIS

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ปั จจุบนั ประเทศไทยมีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ าเพิ่มขึ้นจากภาคส่ วนต่างๆ เช่น ภาคประชาชน
ภาคอุตสาหกรรม มีใช้พลังงานไฟฟ้าในการให้ความสว่าง ใช้ในระบบปรับอากาศ และใช้ในการขนส่งโดยเฉพาะ
การสื่ อสารต่างๆ ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop PV)
สําหรับอาคารพาณิ ชย์ โดยเลือกโครงการ ซัมเมอร์ ลาซาล (Summer Lasalle) ในสังกัดบริ ษทั ภิรัช บุรี จํากัด เป็ น
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กรณี ศึกษา เนื่ องจากบริ ษทั ภิรัช บุรี จํากัด ได้มองเห็นถึงความสําคัญของการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างคุม้ ค่า ซึ่ ง
จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดการใช้พลังงานแบบเดิมที่มีราคาแพงและไม่เป็ นอันตรายต่อสิ่ งแวดล้อมจึงได้มี
แนวคิดที่จะใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้สาํ หรับในอาคารสํานักงาน
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงต้องทําการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการด้านการเงินก่อนการตัดสิ นใจลงทุนว่าจะ
เลื อกลงทุ นหรื อไม่ เพื่อเป็ นแนวทางสําหรับการตัดสิ นใจลงทุนในโครงการ โดยวิเคราะห์ถึงการลงทุนที่ ให้
ประโยชน์สูงสุ ดและพิจารณาผลตอบแทนของโครงการในแง่ผลกําไรทางการเงิ น ซึ่ งผลที่ ได้จากการศึ กษาจะ
สามารถนํามาใช้เป็ นประโยชน์ในการวางแผนหรื อกําหนดแนวทางการลงทุนให้มีความเหมาะสมต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึ กษาการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์แบบติดตั้งบนหลังคาที่ เหมาะสมกับ
อาคารพาณิ ชย์ โครงการ ซัมเมอร์ ลาซาล
(2) เพื่อศึ กษาต้นทุนและความคุม้ ค่าของการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ าด้วยพลังงานแสงอาทิ ตย์ สําหรับ
อาคารสํานักงานเชิงพาณิ ชย์
(3) เพื่อเป็ นแนวทางที่ เหมาะสมในการติดตั้งและระบบผลิ ตไฟฟ้ าด้วยพลังงานแสงอาทิ ตย์ สําหรับ
อาคารพาณิ ชย์ โครงการ ซัมเมอร์ ลาซาล ในเฟสอื่นๆต่อไป
(4) เพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดจากการใช้พลังงานของระบบผลิตไฟฟ้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ติดตั้งบนหลังคา

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 ประชากรและตัวอย่ าง
โครงการ ซัมเมอร์ ลาซาล ตั้งอยูใ่ นย่านสุ ขุมวิท-บางนา ซอยลาซาล 21 มีเนื้ อที่ 61ไร่ มีท้ งั หมด 5 เฟส
โดยแต่ละเฟสประกอบไปด้วยอาคารสํานักงานพาณิ ชย์ 3 ชั้น จํานวน 3 อาคาร และ 7 ชั้น เป็ นอาคาร Parking
4.2 ออกแบบและคํานวณระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
การออกแบบและติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์เบื้องต้นที่ติดตั้งบนหลังคา เริ่ มจากการประเมินพื้นที่ในการ
ติดตั้งของอาคารพาณิ ชย์ A1 A2 A6 และ P1 เพื่อคํานวณหาจํานวนแผง และค่ากําลังไฟฟ้ าที่ ผลิตได้สูงสุ ด ใน
การศึ กษาใช้แผงเซลล์แสงอาทิ ตย์ชนิ ด Mono Crystalline Silicon แผงโซล่าเซลล์ชนิ ดนี้ มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
เพราะผลิตมาจากซิ ลิคอนเกรดดี ที่สุดโดยมีประสิ ทธิ ภาพเฉลี่ยอยู่ที่15-20%และมีประสิ ทธิ ภาพต่อพื้นที่ สูง สุ ด
เพราะว่าให้กาํ ลังสู งจึงต้องการพื้นที่นอ้ ยที่สุดในการติดตั้งแผงโซลล่าเซลล์ชนิ ดนี้ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้
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เกื อบ 4 เท่า ของชนิ ด ฟิ ล์มบางหรื อ thin film มีอายุการใช้งานยาวนานที่สุด โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 25 ปี ขึ้นไป
และสามารถผลิตกระแสไฟฟ้ าได้มากว่าชนิ ดPoly Crystalline Silicon เมื่ออยู่ในภาวะแสงน้อยโดยใช้แผงเซลล์
แสงอาทิตย์ชนิ ด Mono Crystalline Silicon มีกาํ ลังผลิตเท่ากับ 390 วัตต์ต่อแผง โดยมีพ้ืนที่แผงเท่ากับ 2.062 m²
(กว้าง 2.067 m และ ยาว 0.998 m) ดังนั้นถ้าพื้นที่ ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิ ตย์บนดาดฟ้ าของอาคาร A1 เท่ากับ
340.4m²สามารถคํา นวณหาจํา นวนแผงที่ ใ ช้ท้ ัง หมดโดยนํา พื้ น ที่ บ นดาดฟ้ า ทั้ง หมดหารด้ว ยพื้ น ที่ แ ผงคื อ
340.4/2.062 = 165 แผง
ทําการคํานวณหาค่ากําลังผลิตไฟฟ้ าสู งสุ ด โดยนําจํานวนแผงเซลล์แสงอาทิ ตย์คูณกับค่ากําลัง ไฟฟ้ า
ดังนั้นสําหรับอาคาร A1 ค่ากําลังผลิตไฟฟ้าสูงสุดมีค่าเท่ากับ 165 x 390W = 64.35 kW สําหรับจํานวนแผงที่ติดตั้ง
จริ ง (ข้อจํากัดในการจัดเรี ยงแผง) และการคํานวณของอาคารอื่นๆ สามารถสรุ ปได้ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการคํานวณระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในแต่ละอาคาร
อาคาร
A1
A2
A6
P1
Total

พื้นที่ที่ใช้ติดตั้งแผงจริ ง
(m²)
340.4
340.4
340.4
876.7
1,897.9

จํานวนแผง PV
ที่ได้จากคํานวณ
165
165
165
425
920

กําลังไฟฟ้าที่ผลิตได้สูงสุ ด
(kW)
64.35
64.35
64.35
165.81
358.95

จํานวนแผงที่ติดตั้ง
จริ ง
162
162
162
420
906

ทําการประเมินค่ากําลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ สําหรับอาคารพาณิ ชย์ ทั้ง 4 อาคาร โดยคิดถึงปั จจัยต่างๆที่มีผล
ต่อประสิ ทธิ ภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ ค่า STC นี้ เป็ นค่ากําลังการผลิตกําลังไฟฟ้าของแผง
พลังงานแสงอาทิตย์ที่ความเข้มแสงอาทิตย์ตกกระทบ 1,000 W/m2 และที่อุณหภูมิ 25 o C ในสภาพอากาศโปร่ ง
และนิ่ง (Clear sky)
- ปั จจัยค่าอุณหภูมิ (f_temp = 0.89)
- ปั จจัยค่า ฝุ่ นและความสกปรกของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (f_dirt = 0.93)
- ปั จจัยการต่อของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่สมํ่าเสมอและการสูญเสี ยในสายไฟค่า (f_mis = 0.95)
- ปั จจัยค่าการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าจาก DC เป็ น AC ค่า STC (f_inv = 0.90)
ดังนั้นค่ากําลังผลิตไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้ = กําลังไฟฟ้าที่ผลิตได้สูงสุด×f_temp×f_dirt×f_mis×f_inv = 45.56 kW
ส่ วนจํานวนชั่วโมงการผลิ ตไฟฟ้ าของระบบ ใช้ค่า 4.92 h/day ซึ่ งได้จากการจํา ลองด้วยโปรแกรม
PVsyst Version 5.5 ดังแผนภาพที่ 2 โดยป้ อนค่าพารามิเตอร์ต่างๆเช่น ตําแหน่งพิกดั ที่ติดตั้ง ทิศและมุมของแผง
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แผนภาพที่ 2 การจําลองด้วยโปรแกรม PVsyst
อาคาร A1 สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ = กําลังไฟฟ้าสูงสุดที่ผลิตได้(kW) x ชัว่ โมงของการผลิตไฟฟ้าต่อวัน
= 45.56 kW x 4.92 h/day = 224.15 kWh/day
สําหรับการประเมินค่ากําลังผลิตไฟฟ้าของอาคารอื่นๆ ที่สามารถผลิตได้เฉลี่ยต่อวันและต่อปี สามารถ
สรุ ปได้ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ประเมินค่ากําลังผลิตไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้/วัน ของโครงการ ซัมเมอร์ ลาซาล
อาคาร

พื้นที่ที่ใช้ติดตั้งแผงจริ ง(m²)

กําลังผลิตไฟฟ้าที่สามารถผลิต

กําลังผลิตไฟฟ้าที่สามารถผลิต

ได้เฉลี่ย/วัน (kWh/day)

ได้/ปี (kWh/year)

A1

340.4

224.15

80,694

A2
A6
P1
Total

340.4
340.4
876.7
1,897.9

224.15
224.15
577.31
1,249.76

80,694
80,694
207,831.60
449,913.60

ดังนั้น จะได้ค่าพลังงานไฟฟ้าใน 1 ปี ของทุกอาคาร = 1,249.76 x 30 x 12 = 449,913.60 kWh/year
ซึ่งการคิดค่าไฟฟ้าเป็ นไปตามราคาของการไฟฟ้านครหลวง ประเภทที่ 3 อาคารกิจการขนาดกลาง โดยมีอตั ตราค่า
ไฟฟ้า หน่วยละ 3.679 บาท ดังนั้น ค่าไฟฟ้าต่อปี จึงอยูท่ ี่ 449,913.60 ×3.679 เท่ากับ 1,655,232.13 บาทต่อปี
ส่วนการเลือกขนาดของอินเวอร์เตอร์ ในการปรับเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงเป็ นกระแสสลับ จะต้องเลือก
ขนาดที่สามารถรองรับกับความต้องการใช้ไฟฟ้าของสูงสุ ดของอาคาร โดยมีคุณสมบัติของอินเวอร์ เตอร์ดงั แสดง
ในตารางที่ 3 ส่วนการแสดงการเลือกขนาดอินเวอร์เตอร์ (Inverter) ที่ต่างกัน สําหรับอาคาร A1 A2 และ A6 แสดง
ในตารงที่ 4 และการแสดงการเลือกขนาดอินเวอร์เตอร์ (Inverter) ที่ต่างกัน สําหรับอาคาร P1 แสดงในตารงที่ 5
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ตารางที่ 3 คุณสมบัติของอินเวอร์เตอร์ ที่เลือกใช้ BRAND: HUAWEI

SUN2000-36KTL
SUN2000-25KTL-US

36
25

Operation
Temperature
Range
-25 °C ~ 60 °C
-25 °C ~ 60 °C

SUN2000-33KTL

33

-25 °C ~ 60 °C

ค่า Pmax
(kW)

MODEL

ราคาต่อเครื่ อง
(บาท)

WARRANT
(Year)

145,031.66
18,994.16

10
5

160,504.17

15

ตารางที่ 4 ตารางการเปรี ยบการเลือกขนาดอินเวอร์เตอร์(Inverter) ที่ต่างกัน สําหรับอาคาร A1,A2,A6
ตัวเลือก 1A
อาคาร

A1
A2
A6

ตัวเลือก 2A

จํานวน
แผ่น PV
ที่ใช้จริ ง

Inverter
36kW

จํานวน
แผ่น PV ที่
ใช้จริ ง

Inverter
25kW

162
162
162

2
2
2

162
162
162

3
3
3

ตัวเลือก 3A
จํานวน
แผ่น PV
Inverter
ที่ใช้จริ ง
33kW
156
156
156

2
2
2

ตารางที่ 5 ตารางการเปรี ยบการเลือกขนาดอินเวอร์เตอร์(Inverter) ที่ต่างกัน สําหรับอาคาร P1
อาคาร

P1

ตัวเลือก 1P
Inverter
36kW
5

จํานวนแผ่น PV
ที่ใช้จริ ง
420

จํานวนแผ่น PV
ที่ใช้จริ ง
420

ตัวเลือก 2P
Inverter
33kW
5

การคํานวณเพื่อวิเคราะห์ความคุม้ ค่าของโครงการทางด้านการเงินโดยใช้ตวั ชี้วดั ดังนี้
(1) มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (Net Present Value) ของโครงการ
NPV = −𝐶𝐶𝐶𝐶0 +

𝐶𝐶𝐶𝐶1

(1 + k)1

+…..+

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛

(1+𝑘𝑘)𝑛𝑛

กําหนดให้
CF0 = เงินลงทุนในโครงการ
CFn = กระแสเงินสด ณ ปี ที่ n
n = ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ
k = ต้นทุนส่วนเพิม่ ของเงินทุน คิดที่ 10%
โดยที่ เกณฑ์การยอมรับสําหรั บวิธีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV Acceptance Criterion) กิ จการจะยอมรับ
โครงการลงทุนเมื่อ NPV มีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 0 และจะปฏิเสธโครงการเมื่อมีค่าน้อยกว่า 0
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(2) อัต ราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) คื อ การประเมิ น ว่ า การลงทุ น ให้ อ ัต รา
ผลตอบแทนเท่าใด คือ การสุ่ม IRR ที่ทาํ ให้ NPVมีค่าเท่ากับศูนย์
NPV = 0 = −𝐶𝐶𝐶𝐶𝑜𝑜 +

𝐶𝐶𝐶𝐶1

(1 + IRR)1

+…..+

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛

(1+𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼)𝑛𝑛

โดยที่เกณฑ์การยอมรับสําหรับวิธีอตั ราผลตอบแทนภายใน (IRR Acceptance criterion)แบ่งได้ดงั นี้
IRR > r คุม้ ค่าแก่การลงทุนและยอมรับข้อเสนอโครงการ
IRR < r ไม่คุม้ ค่าแก่การลงทุนและไม่ยอมรับข้อเสนอโครงการ
IRR = r เสมอตัว
(3) ระยะคื นทุ น (Payback Period) คื อ จํานวนปี ที่ กิจการจะได้รับเงิ นที่ ลงทุ นเริ่ มแรกของโครงการ
กลับคืนมา
ระยะเวลาคืนทุน = ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่ มแรก/ ผลประโยชน์สุทธิเฉลี่ยต่อปี
4.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ตน้ ทุนและความคุม้ ค่าของโครงการ ระบบนี้ตน้ ทุนคิดจาก เซลล์แสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์
ค่าแรงการติดตั้ง ค่าดําเนิ นการ จะคิดที่อายุโครงการที่ 25 ปี เนื่ องจากอายุของแผงเซลล์แสงอาทิตย์อยูท่ ี่ได้ 25 ปี
เช่นกันอัตราดอกเบี้ยคิดที่ 10% ตามอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร มีการวิเคราะห์ขอ้ มูล NPV PB และ IRR สําหรับ
ทางเลือกทั้ง 6 แบบดังในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 การวิเคราะห์ ข้อมูล NPV PB และ IRR สําหรับทางเลือกทั้ง 6 แบบ
ทางเลือก
ตัวเลือก 1 (1A+1P)

อาคาร
A1,A2,A6,P1

เงินลงทุนในการติดตั้ง
12,376,555.02

NPV (บาท)
2,054,207.81

Payback period(ปี )
8.00

IRR %
2%

ตัวเลือก 2 (1A+2P)
ตัวเลือก 3 (2A+1P)
ตัวเลือก 4 (2A+2P)

A1,A2,A6,P1
A1,A2,A6,P1
A1,A2,A6,P1

12,465,522.96
12,602,947.73
11,661,393.06

2,142,720.28
1,488,352.40
3,152,694.71

7.92
8.40
7.22

2%
1%
3%

ตัวเลือก 5 (3A+1P)

A1,A2,A6,P1

12,402,171.34

2,277,783.00

7.78

2%

ตัวเลือก 6 (3A+2P)

A1,A2,A6,P1

12,491,138.28

2,438,295.47

7.66

2%

5. สรุ ปผลการวิจัย

การออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และศึกษาต้นทุนของการติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สําหรับอาคารพาณิ ชย์ โครงการ ซัมเมอร์ ลาซาล จํานวน 4 อาคาร ซึ่งประกอบด้วย
อุปกรณ์ติดตั้งหลักๆดังต่อไปนี้ แผงพลังงานแสงอาทิตย์ชนิ ดแผง Mono - Crystalline ขนาด 390 Wp ระบบผลิต
ไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 449,913.60 kWh ต่อปี คิดเป็ นรายได้ที่จะได้รับจาก
การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสําหรับอาคารพาณิ ชย์ ทั้ง 4 อาคาร เท่ากับ 1,655,232.13 บาท
ต่อปี
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จากการวิเคราะห์ตน้ ทุนทางด้านเศรษฐศาสตร์ ภายใต้เงื่ อนไขอายุโครงการ 25 ปี และเจ้าของเป็ นผู ้

ตัวเลือก 1 จะใช้แผงเซลล์แสงอาทิ ตย์ Mono Crystalline ขนาด 390 Wp แบบยึดติดอยู่กบั ที่ ติดตั้งบน
หลังคาอาคาร A1 จํานวน 162 แผง อาคาร A2 จํานวน 162 แผง อาคาร A6 จํานวน 162 แผง และอาคาร P1จํานวน
420 แผง รวมทั้งสิ้นจํานวน 906 แผ่น โดยอาคาร A1 A2 และ A6 ใช้อินเวอร์เตอร์ขนาด 36 kW จํานวน 6 ตัว และ
อาคาร P1 ใช้อินเวอร์ เตอร์ ขนาด 36 kW จํานวน 5 ตัว ซึ่ งเงิ นลงทุนในการติดตั้ง 12,376,555.02 บาท วิเคราะห์
ผลตอบแทนทางการเงิน ภายใต้เงื่อนไขอายุโครงการ 25 ปี พบว่า มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ NPV เป็ น 2,054,207.81บาท
IRR เป็ น 2% Payback Period อยูท่ ี่ 8 ปี จึงสรุ ปได้วา่ ตัวเลือก 1 แสดงว่าการลงทุนของโครงการมีความคุม้ ค่า แต่
การลงทุ น ที่ ย งั ค่ อ นข้า งสู ง เนื่ อ งจากอิ น เวอร์ เ ตอร์ ที่ เ ลื อ กใช้มี ร าคาแพงและการออกแบบมี ก ารออกแบบ
อินเวอร์เตอร์เพื่อให้เผื่อเกินกําลังการผลิตของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ตัวเลือก 2 จะใช้แผงเซลล์แสงอาทิ ตย์ Mono Crystalline ขนาด 390 Wp แบบยึดติดอยู่กบั ที่ ติดตั้งบน
หลังคาอาคาร A1 จํานวน 162 แผง อาคาร A2 จํานวน 162 แผง อาคาร A6 จํานวน 162 แผง และอาคาร P1จํานวน
420 แผง รวมทั้งสิ้นจํานวน 906 แผ่น โดยอาคาร A1 A2 และ A6 ใช้อินเวอร์เตอร์ขนาด 36 kW จํานวน 6 ตัว และ
อาคาร P1 ใช้อินเวอร์ เตอร์ ขนาด 33 kW จํานวน 5 ตัว ซึ่ งเงิ นลงทุนในการติดตั้ง 12,465,522.96 บาท วิเคราะห์
ผลตอบแทนทางการเงิ น ภายใต้เงื่ อนไขอายุโครงการ 25 ปี จากบทที่ 4 พบว่า มูลค่าปั จจุ บันสุ ทธิ NPV เป็ น
2,142,720.28 บาท IRR เป็ น 2 % Payback period อยู่ที่ 7.92 ปี จึ งสรุ ปได้ว่า ตัวเลือก 2 แสดงว่าการลงทุนของ
โครงการมีความคุม้ ค่า อินเวอร์เตอร์ที่เลือกใช้มีราคาแพงและการออกแบบมีการออกแบบอินเวอร์เตอร์เพื่อให้เผื่อ
เกินกําลังการผลิตของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ตัวเลือก 3 จะใช้แผงเซลล์แสงอาทิ ตย์ Mono Crystalline ขนาด 390 Wp แบบยึดติดอยู่กบั ที่ ติดตั้งบน
หลังคาอาคาร A1 จํานวน 162 แผง อาคาร A2 จํานวน 162 แผง อาคาร A6 จํานวน 162 แผง และอาคาร P1จํานวน
420 แผง รวมทั้งสิ้นจํานวน 906 แผ่น โดยอาคาร A1 A2 และ A6 ใช้อินเวอร์เตอร์ขนาด 25 kW จํานวน 9 ตัว และ
อาคาร P1 ใช้อินเวอร์ เตอร์ ขนาด 36 kW จํานวน 5 ตัว ซึ่ งเงิ นลงทุนในการติดตั้ง 12,602,947.73 บาท วิเคราะห์
ผลตอบแทนทางการเงิ น ภายใต้เงื่ อนไขอายุโครงการ 25 ปี จากบทที่ 4 พบว่า มูลค่าปั จจุ บันสุ ทธิ NPV เป็ น
1,488,352.40 บาท IRR เป็ น 1 % Payback Period อยูท่ ี่ 8.40 ปี จึงสรุ ปได้วา่ ตัวเลือก 3 แสดงว่าการลงทุนของ
โครงการมีความคุม้ ค่า เนื่ องจากอินเวอร์ เตอร์ ที่เลือกใช้มีราคาถูกและการออกแบบมีการออกแบบอินเวอร์ เตอร์
เพื่อให้รองรับกําลังการผลิตของแผงเซลล์แสงอาทิ ตย์แม้จะมีการเปลี่ยนอินเวอร์ เตอร์ ใหม่ทุกๆ 5 ปี และ 10 ปี
ของตลอดอายุของโครงการ
ตัวเลือก 4 จะใช้แผงเซลล์แสงอาทิ ตย์ Mono Crystalline ขนาด 390 Wp แบบยึดติดอยู่กบั ที่ ติดตั้งบน
หลังคาอาคาร A1 จํานวน 162 แผง อาคาร A2 จํานวน 162 แผง อาคาร A6 จํานวน 162 แผง และอาคาร P1จํานวน
420 แผง รวมทั้งสิ้ นจํานวน 906 แผ่น โดยอาคาร A1 A2 และ A6 ใช้อินเวอร์ เตอร์ ขนาด 25 kW จํานวน 9 ตัว
และอาคาร P1 ใช้อิ น เวอร์ เ ตอร์ ข นาด 33 kW จํา นวน 5 ตัว ซึ่ ง เงิ น ลงทุ น ในการติ ด ตั้ง 11,661,393.06 บาท
วิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน ภายใต้เงื่อนไขอายุโครงการ 25 ปี จากบทที่ 4 พบว่า มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ NPV
เป็ น 3,152,694.71บาท IRR เป็ น 3 % Payback Period อยูท่ ี่ 7.22 ปี จึงสรุ ปได้วา่ ตัวเลือก 4 แสดงว่าการลงทุน
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ของโครงการมีความคุม้ ค่า เงินลงทุนน้อยและอายุคืนทุนยังอยูใ่ นระยะสั้น อินเวอร์เตอร์ที่เลือกใช้ขนาด 33 kW มี
ราคาแพงกว่ามากแต่จะมีการรับประกันที่ยาวนานกว่าอินเวอร์เตอร์ที่ขนาด 25kW
ตัวเลือก 5 จะใช้แผงเซลล์แสงอาทิ ตย์ Mono Crystalline ขนาด 390 Wp แบบยึดติดอยู่กบั ที่ ติดตั้งบน
หลังคาอาคาร A1 จํานวน 156 แผง อาคาร A2 จํานวน 156 แผง อาคาร A6 จํานวน 156 แผง และอาคาร P1จํานวน
420 แผง รวมทั้งสิ้ นจํานวน 888 แผ่น โดยอาคาร A1 A2 และ A6 ใช้อินเวอร์ เตอร์ ขนาด 33 kW จํานวน 6 ตัว
และอาคาร P1 ใช้อิ น เวอร์ เ ตอร์ ข นาด 36 kW จํา นวน 5 ตัว ซึ่ ง เงิ น ลงทุ น ในการติ ด ตั้ง 12,402,171.34 บาท
วิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน ภายใต้เงื่อนไขอายุโครงการ 25 ปี จากบทที่ 4 พบว่า มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ NPV
เป็ น 2,277,783.00 บาท IRR เป็ น 2 % Payback period อยูท่ ี่ 7.78 ปี จึงสรุ ปได้วา่ ตัวเลือก 5 แสดงว่าการลงทุน
ของโครงการมี ความคุ ม้ ค่าในการลงทุ นแต่จาํ นวนแผงเซลล์แสอาทิ ตย์สามารถติ ดตั้งได้มีปริ มาณที่ น้อยกว่า
ตัวเลือกอื่นๆและอินเวอร์เตอร์ที่เลือกใช้ขนาด 33 kWมีราคาแพงมากกว่ามีการรับประกันที่ยาวนานมากถึง 15 ปี
ตัวเลื อก 6 จะใช้แผงเซลล์แสงอาทิ ตย์ Mono Crystalline ขนาด 390Wp แบบยึดติ ดอยู่กับที่ ติ ดตั้งบน
หลังคาอาคาร A1 จํานวน 156 แผง อาคาร A2 จํานวน 156 แผง อาคาร A6 จํานวน 156 แผง และอาคาร P1จํานวน
420 แผง รวมทั้งสิ้ นจํานวน 888 แผ่น โดยอาคาร A1 A2 และ A6 ใช้อินเวอร์ เตอร์ ขนาด 33 kW จํานวน 6 ตัว
และอาคาร P1 ใช้อิ น เวอร์ เ ตอร์ ข นาด 33 kW จํา นวน 5 ตัว ซึ่ งเงิ น ลงทุ น ในการติ ด ตั้ง 12,491,138.28 บาท
วิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน ภายใต้เงื่อนไขอายุโครงการ 25 ปี จากบทที่ 4 พบว่า มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ NPV
เป็ น 2,438,295.47 บาท IRR เป็ น 2 % Payback Period อยูท่ ี่ 7.66 ปี จึงสรุ ปได้วา่ ตัวเลือก 6 แสดงว่าการลงทุน
ของโครงการมีความคุม้ ค่าในการลงทุน แต่เงินลงทุนยังคงสูงมากมาจากการเลือกใช้อินเวอร์เตอร์ที่เลือกใช้ขนาด
33 kW มีราคาแพงมากแต่จะคุม้ ค่าในเรื่ องของการรับประกันที่ 15ปี

6. อภิปรายผล

จากผลการวิเคราะห์การออกแบบและความคุม้ ค่าของการติดตั้งระบบผลิ ตพลังงานด้วยแสงอาทิ ตย์
ตัวเลือก 4 จะมีความคุม้ ค่าต่อการลงทุนและการใช้งานของระบบบอย่างคุม้ ค่ามากที่สุด เนื่ องจากมีการออกแบบ
ขนาดของอินเวอร์ เตอร์ ให้มีหลายขนาดที่ สามารถครอบคลุมกับกําลังการผลิตของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อหา
ความคุม้ ค่าต่อการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดสําหรับโครงการ ซัมเมอร์ ลาซาล หากเลือกใช้ในโครงการ
อื่นหรื อเฟสอื่นๆในโครงการ ซัมเมอร์ ลาซาล โดยที่ ตัวเลือก 4 ตอบโจทย์ความคุม้ ค่ามากที่สุด เงินลงทุนน้อยและ
อายุคืนทุนยังอยูใ่ นระยะสั้น อินเวอร์เตอร์ที่เลือกใช้ขนาด 33 kW มีการออกแบบมาเพื่อใช้งานอย่างคุม้ ค่าและจะมี
การรับประกันที่ยาวนานกว่าอินเวอร์เตอร์ขนาดอื่นๆ
ดังนั้นการลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาํ หรับอาคารพาณิ ชย์ โครงการ ซัมเมอร์ ลา
ซาล จะมีความคุม้ ค่าเป็ นอย่างมาก ถ้ามีการออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆให้เหมาะสมและพอดีกบั การใช้
งาน ซึ่งการลงทุนจะมีความคุม้ ค่าเป็ นอย่างมาก หากมีการนําไปใช้ให้เหมาะแก่การลงทุนในเฟสอื่นๆในโครงการ
ซัมเมอร์ ลาซาล ต่อไป ทั้งนี้ การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์จะต้องต้นทุนมีการดูแลบํารุ งรักษา
ระบบอย่างสมํ่าเสมอ ตรวจเช็คอุปกรณ์ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และสิ่ งที่สาํ คัญอีกประการหนึ่ง
บุคลากร จะต้องมีความรู ้ ความเข้าใจในการใช้ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และจะต้องมีการบริ หาร
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จัดการใช้ไฟฟ้าว่าช่วงเวลาไหนควรจะใช้อุปกรณ์ชนิดใด และอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดใดที่ไม่สามารถใช้งานพร้อมกัน
เพื่อไม่ให้ระบบผลิตไฟฟ้าเกิดความเสี ยหายได้

7. ข้ อเสนอแนะ

(1) ในการที่ จะออกแบบและติ ดตั้งระบบผลิ ตไฟฟ้ าด้วยพลังงานแสงอาทิ ตย์ควรเลื อกแผงพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ได้การรับรองมาตรฐาน และเหมาะสมสําหรับพื้นที่น้ นั ๆ เพื่อประสิ ทธิ ภาพและความคุม้ ค่าที่สูงสุด
ต่อผูล้ งทุน
(2) ผูท้ ี่จะลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตอ้ งมีความรู ้ ความเข้าใจในการใช้งาน
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อที่จะบริ หารจัดการระบบไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในแต่ละ
วัน
(3) ในการออกแบบระบบติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ต้องคํานึ กถึงการใช้งานของ
อุปกรณ์ต่างๆอย่างคุม้ ค่าและเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการออกแบบระบบกับอาคารและพื้นที่น้ นั ๆ
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บทความนี้ นาํ เสนอวิธีการวิเคราะห์ก๊าซในนํ้ามันหม้อแปลงเพื่อการวางแผนบํารุ งรักษาเชิงป้ องกัน ซึ่ ง
นํ้ามันมีหน้าที่สาํ คัญในการช่วยระบายความร้อนและเป็ นฉนวนทางไฟฟ้าของหม้อแปลง ดังนั้นการเสื่ อมสภาพ
ใดๆ ก็ตามที่ เกิ ดขึ้นในนํ้ามันอาจนําไปสู่ ความเสี ยหายของหม้อแปลงก่อนเวลาอันควร โดยเมื่อนํ้ามันอยู่ภายใต้
สภาวะอุณหภูมิและความเครี ยดทางไฟฟ้ าสู ง จะเกิ ดการแตกตัวของกลุ่มก๊าซออกจากนํ้ามัน ทั้งนี้ ลกั ษณะของ
ความผิดพร่ องที่ไม่เหมือนกันของหม้อแปลงก็จะทําให้เกิดก๊าซต่างชนิดกันด้วย ซึ่ งการวิเคราะห์ชนิดและปริ มาณ
ของก๊าซเหล่านี้ จะช่วยจําแนกและระบุลกั ษณะของความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับหม้อแปลงได้ นอกจากนี้ ยงั ใช้เป็ น
แนวทางวางแผนบํารุ งรักษาเชิงป้ องกันได้ทนั เวลา ผลการวิเคราะห์ก๊าซจากหม้อแปลงตัวอย่างแสดงให้เห็นการ
เพิ่มขึ้นของก๊าซไฮโดรเจนและอะเซทิลีนรวมถึงคาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่ งหมายถึงมีการเกิดอาร์ครุ นแรงในนํ้ามัน
จากการไหลอย่างต่อเนื่ องของกระแสค่าสู งจนทําให้เกิ ดความเสี ยหายของฉนวน ดังนั้นจึ งควรเร่ งดําเนิ นการ
ตรวจสอบเพื่อหาจุดบกพร่ องและแก้ไขทันที
คําสําคัญ: นํ้ามันหม้อแปลง, การบํารุ งรักษาหม้อแปลง, การวิเคราะห์ก๊าซในนํ้ามัน

ABSTRACT

This paper presents techniques of dissolved gas analysis in transformer oil for preventive maintaining
planning. The oil has important function to provide cooling and electrical insulation for the transformer operation.
Any deterioration in the oil can lead to the premature failure of the transformer. When the oil is subjected to high
thermal and electrical stress, gases are generated from the decomposition of the oil. Different type of fault will
generate different gases. The analysis of these gases will provide the identification of the type of fault in the
transformer and used for planning preventive maintenance. As the example results, it is shown that the hydrogen
and acetylene tend to be increased. This means there is a severe arc in the oil due to the continuous flow of high
currents causing insulation damage. Therefore, it should be investigated to find the bug and fix it immediately.
KEYWORDS : Transformer Oil, Transformer Maintenance, Dissolved Gas Analysis
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1. บทนํา (Introduction)

คุ ณ สมบัติ ท างเคมี ข องนํ้ามัน หม้อ แปลงจัด เป็ นสารประกอบที่ มี ส่ ว นผสมของไฮโดรคาร์ บ อน
(Hydrocarbon) เป็ นหลัก และทันทีที่หม้อแปลงเริ่ มมีการใช้งานนํ้ามันก็จะเริ่ มเสื่ อมสภาพลงจากหลายปั จจัย เช่น
การเกิ ดแรงดันสู งเกิ น การมี ความร้ อนสู งเกิ น และการมี สภาพแวดล้อมการทํา งานที่ ไม่ป กติ เป็ นต้น ซึ่ งใน
กระบวนการเสื่ อมสภาพของนํ้ามันนี้ ปริ มาณสารประกอบของไฮโดรคาร์ บอน เช่ น มี เทน (Methane), อี เทน
(Ethane), อะเซทิ ลีน (Acetylene), เอทิ ลีน (Ethylene) และอื่ นๆ จะถูกสร้ างขึ้ นโดยผสมปนอยู่กับก๊ า ซจํา พวก
คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide), คาร์บอกไดออกไซด์ (Carbon dioxide) และไฮโดรเจน (Hydrogen) ซึ่ง
ก๊าซเหล่านี้ จะอยู่รวมกันภายในถังปิ ดของหม้อแปลงและอาจเกิ ดระเบิ ดได้หากมีก๊าซบางตัวในปริ มาณที่ มาก
เกินไป ทั้งนี้ ชนิ ดและปริ มาณของก๊าซที่เกิดขึ้นในนํ้ามันจะขึ้นอยูก่ บั สภาวะเงื่อนไขในการทํางานของหม้อแปลง
ดังนั้นการวิเคราะห์ตวั อย่างนํ้ามันหม้อแปลงจึงมีประโยชน์ต่อการบอกถึงสุขภาพของหม้อแปลง เพื่อใช้เป็ นข้อมูล
สําหรับการวางแผนบํารุ งรักษาเชิงป้ องกัน โดยทัว่ ไปการวิเคราะห์ก๊าซในนํ้ามันมักถูกเรี ยกว่า DGA (Dissolved
Gas Analysis) โดยทุกวิธีจะต้องเก็บตัวอย่างนํ้ามันในณะที่ หม้อแปลงกําลังทํางานอยู่หรื ออาจถูกปลดออกจาก
ระบบในระยะเวลาไม่นาน ตัวอย่างนํ้ามันจะถูกทดสอบในห้องปฏิบตั ิการเพื่อหาชนิ ดและปริ มาณของก๊าซต่างๆ
ด้วยวิธีโครมาโตรกราฟฟี (Chromatography) และทําการแปลผลซึ่ งสามารถทําได้หลายวิธี เพื่อบอกถึงลักษณะ
ความผิ ด ปกติ ที่ อ าจเกิ ด จากความร้ อ นสู ง ในฉนวน การทํา งานเกิ น พิ กัด การเกิ ด ดี ส ชาร์ จ บางส่ ว น (Partial
discharge) หรื อการเกิดอาร์ค (Arcing) ในหม้อแปลง

2. ลักษณะความผิดปกติและการเกิดก๊ าซในนํา้ มัน (Faults and Gas Generation)

สาเหตุการเกิ ดก๊าซในนํ้ามันเป็ นเพราะการแตกตัวของพันธะทางเคมี ระหว่างอะตอมที่ ใช้สร้ างเป็ น
โมเลกุลของไฮโดรคาร์ บอนของนํ้ามัน การเกิ ดความผิดปกติ (Fault) ลักษณะต่างๆ ในหม้อแปลงจะก่อให้เกิด
พลังงานสําหรับการแตกตัวของพันธะเคมีดงั กล่าว ซึ่ งก๊าซสําคัญ (Key gas) ที่เกิดขึ้นจะมีอยูด่ ว้ ยกัน 7 ชนิ ดได้แก่
ไฮโดรเจน (H2) , มีเทน (CH4) , อีเทน (C2H6) , เอทิ ลีน (C2H4) , อะเซทิ ลีน (C2H2) , คาร์ บอกไดออกไซด์ (CO2)
และคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โดยลักษณะความผิดปกติของหม้อแปลงอาจแบ่งออกได้ 3 ประเภทดังนี้
1) โคโรน่ า (Corona) หรื อดี สชาร์ จบางส่ วน (Partial Discharge) เป็ นลักษณะปั ญหาทางไฟฟ้ าที่ ส่ง
พลังงานตํ่าๆ ออกมาในนํ้ามันโดยจะพบก๊าซไฮโดรเจนและมีเทนในปริ มานพอสมควร และยังสามารถพบก๊าซอี
เทนและเอทิลีนปริ มาณน้อยปนอยูด่ ว้ ย ซึ่ งหากมีการดีสชาร์ จในกระดาษฉนวนก็จะพบการเพิ่มปริ มาณของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนมอนอกไซด์
2) การเกิดความร้ อนสู งเกิน (Overheating) เป็ นลักษณะปั ญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ปริ มาณก๊าซจะ
สะสมไปตามเวลา โดยหากเกิดขึ้นในนํ้ามันส่วนเดียวจะพบก๊าซไฮโดรเจน, มีเทน, อีเทน, และเอทิลีน ปริ มาณของ
ก๊าซแต่ละชนิดจะขึ้นกับค่าความร้อนจากปั ญหานั้นๆ ซึ่งถ้ามีความร้อนสูงมากๆ จะพบปริ มาณก๊าซอะเซทิลีนด้วย
ในกรณี ที่เกิดความร้อนสู งเกินบริ เวณกระดาษฉนวนจะพบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และคาร์ บอนมอนอกไซด์ใน
ปริ มาณมากเนื่องมาจากการเสื่ อมของกระดาษที่มีโครงสร้างเป็ นเซลลูโลส (Cellulose)
3) การเกิด อาร์ ก (Arcing) จัด เป็ นปั ญ หาที่ รุน แรงที่ สุด เนื่ อ งจากมี ความร้ อนสู ง จากการไหลอย่าง
ต่อเนื่องของค่ากระแสสูงในนํ้ามัน ซึ่งจะพบก๊าซไฮโดรเจนและอะเซทิลีนปริ มาณมาก
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3. วิธีแปลผลการทดสอบก๊ าซ (Interpretation of Result)

การแปลความหมายของก๊าซสําคัญทั้ง 7 ชนิ ดที่ได้จากการทํา DGA จะสามารถบอกถึงสภาพการทํางาน
ของหม้อแปลงได้วา่ เป็ นปกติหรื อผิดปกติในลักษณะใด ซึ่งวิธีการแปลผลที่ได้รับความนิยมมีอยูด่ ว้ ยกัน 6 วิธีคือ
(1) วิธี IEEE Method
(4) วิธี IEC Method
(2) วิธี Key Gas Method
(5) วิธี Doernenburg Ratio Method
(3) วิธี Roger’s Ratio Method
(6) วิธี Duval Triangle Method

3.1 วิธี IEEE Method
การแปลผลตามมาตรฐาน IEEE C57-104 (1991) จะพิจารณาจากค่าผลรวมของก๊าซทั้งหมดที่สามารถ
ติดไฟได้ (Total Dissolved Combustible Gases: TDCG) โดยจะดูอตั ราการเพิ่มขึ้นของ TDCG ร่ วมกับแนวโน้ม
การเกิดขึ้นของก๊าซทั้ง 7 ชนิด เพื่อวิเคราะห์สภาพของก๊าซในหม้อแปลง ซึ่งสามารถแบ่งสถานะ (Status) ออกเป็ น
4 แบบตามตารางที่ 1 โดยผลรวมของก๊าซที่ติดไฟได้แสดงไว้ในสมการที่ (1)
(1)
TDCG =
H 2 + CH 4 + C2 H 2 + C2 H 4 + C2 H 6 + CO
โดยที่ TDCG คือผลรวมทั้งหมดของก๊าซที่สามารถจุดติดไฟได้ (ppm)
ตารางที่ 1 ขีดจํากัดของก๊าซที่ละลายอยูใ่ นนํ้ามันหม้อแปลง (ppm) ตามมาตรฐาน IEEE
Status

Hydrogen
(H2)

Methane
(CH4)

Acetylene
(C2H2)

Ethylene
(C2H4)

Ethane
(C2H6)

Carbon
monoxide
(CO)

Carbon
dioxide
(CO2)

TDCG

Condition 1

< 100

< 120

<1

< 50

< 65

< 350

< 2500

<= 720

Condition 2

101-700

121-400

2-9

51-100

66-100

351-570

2500-4000

721-1920

Condition 3

701-1800

401-1000

10-35

101-200

101-150

571-1400

4001-10000

1921-4630

Condition 4

> 1800

> 1000

> 35

> 200

> 150

> 1400

> 10000

> 4630

Condition 1: ค่า TDCG ที่ต่าํ กว่าระดับนี้ แสดงว่าหม้อแปลงไฟฟ้าอยูใ่ นสภาพปกติ แต่หากก๊าซตัวใดมีปริ มาณ
สูงกว่าเกณฑ์ควรใช้วธิ ีอื่นช่วยในการวิเคราะห์ผล
Condition 2: ค่า TDCG ในช่วงนี้ แสดงถึงการเผาไหม้สูงกว่าปกติควรมีการตรวจสอบเพิ่มเติมและควรนําค่า
DGA ไปคํานวณและประเมินก๊าซที่ถูกผลิตขึ้นต่อวัน
Condition 3: ค่า TDCG ในช่วงนี้แสดงถึงระดับที่สูงของการสลายตัวของเซลลูโลสฉนวนหรื อนํ้ามัน ควรนําค่า
DGA ไปคํานวณและประเมินก๊าซที่ ถูกผลิตขึ้นต่อวันและเริ่ มวางแผนปลดการทํางานของหม้อ
แปลงเพื่อตรวจสอบละเอียด
Condition 4: ค่า TDCG ที่ สูงกว่าระดับนี้ แสดงถึงระดับของการสลายตัวของเซลลูโลสฉนวนหรื อนํ้ามันมาก
เกินไป ควรทําการปลดหม้อแปลงออกจากการทํางานเพื่อเข้าบํารุ งรักษาทันที
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3.2 วิธี Key Gas Method
ตามข้อแนะนําของมาตรฐาน IEEE C57-104 (1991) วิธีการนี้ จะถูกใช้เมื่อหม้อแปลงไม่เคยได้รับการ
วิเคราะห์ก๊าซแต่ละชนิดมาเป็ นเวลานาน โดยยังคงพิจารณาจากค่า TDCG เป็ นหลักร่ วมกับการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้
ชัดของก๊าซบางตัวเพื่อระบุถึงปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นกับหม้อแปลงได้ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์เหตุผดิ ปกติจากปริ มาณก๊าซสําคัญในนํ้ามันหม้อแปลงตามมาตรฐาน IEEE
Case

Fault

Principle gas

CO

H2

CH4

C2H6

C2H4

C2H2

1
2
3
4

Overheated oil
Overheated cellulose
Corona in oil
Arcing in oil

C2H4
CO
H2
C2H2

92%
-

2%
85%
60%

16%
13%
5%

19%
1%
2%

63%
1%
3%

30%

3.3 วิธี Roger’s Ratio Method
วิธีการนี้ จะพิจารณาเกณฑ์จากค่าอัตราส่ วนของก๊าซแต่ละชนิด โดยค่าอัตราส่ วนที่สาํ คัญซึ่ งจะนําไปใช้
สําหรับการวิเคราะห์ผลมีอยูด่ ว้ ยกัน 5 ค่าตามตารางที่ 3 ซึ่งแสดงในหน่วยส่วนต่อล้าน (ppm) อย่างไรก็ตาม วิธีการ
ของ Roger’s Ratio (R.R. Rogers, 1978) จะพิ จ ารณาเฉพาะค่ า อัต ราส่ ว นของ R1, R2 และ R5 เท่ า นั้น โดยมี
ขีดจํากัดของค่าอัตราส่วนสัมพันธ์ตามลักษณะของความผิดปกติ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 3 อัตราส่วนสําคัญของก๊าซแต่ละชนิด
Ratio

Gas (ppm)

R1
R2
R3
R4
R5

CH4/H2
C2H2/C2H4
C2H2/CH4
C2H6/C2H2
C2H4/C2H6

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์เหตุผดิ ปกติจากค่าอัตราส่วนก๊าซด้วยวิธี Roger’s Ratio
Case
0
1
2
3
4
5

Fault
Unit normal
Low energy density arcing
High energy discharge arcing
Low temperature thermal
Thermal fault < 700 °C
Thermal fault > 700 °C
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R2

R1

R5

< 0.1
< 0.1
0.1 – 3.0
< 0.1
< 0.1
< 0.1

0.1 – 1.0
< 0.1
0.1 – 1.0
0.1 – 1.0
> 1.0
> 1.0

< 1.0
< 0.1
> 3.0
1.0 – 3.0
1.0 – 3.0
> 3.0
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3.4 วิธี IEC Method
วิธีการแปลผลตามมาตรฐาน IEC 60599 (1999) จะคล้ายกับวิธีของ Roger’s Ratio โดยการพิจารณาจาก
ค่าอัตราส่ วนก๊าซ 3 จํานวน (R1,R2,R5) ในหน่วย ppm เพื่อระบุถึงลักษณะความผิดปกติต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้นในหม้อ
แปลงซึ่งแบ่งออกเป็ นความผิดปกติทางไฟฟ้าและอุณหภูมิ 6 ลักษณะ ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์เหตุผดิ ปกติจากค่าอัตราส่วนก๊าซด้วยวิธี IEC
Case
PD
D1
D2
T1
T2
T3

Fault
Partial discharge
Low energy discharge
High energy discharge
Thermal fault < 300 °C
Thermal fault 300 °C to 700 °C
Thermal fault > 700 °C

R2

R1

R5

>1
0.6 – 2.5
< 0.1
< 0.1

< 0.1
0.1 – 0.5
0.1 – 1.0
> 1.0
> 1.0
> 1.0

< 0.2
>1
> 2.0
< 1.0
1.0 – 4.0
> 4.0

3.5 วิธี Doernenburg Ratio Method
วิธีการของ Doernenburg (Rohit Kumar Arora, 2013) จะใช้ค่าอัตราส่วนก๊าซจํานวน 4 ค่า (R1,R2,R3,R4)
เพื่อระบุลกั ษณะความผิดปกติของหม้อแปลงซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะตามตารางที่ 6 โดยจะพิจารณาร่ วมกับ
ขีดจํากัดปริ มาณของก๊าซแต่ละชนิดตามตารางที่ 7
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์เหตุผดิ ปกติจากค่าอัตราส่วนก๊าซด้วยวิธี Doernenburg’s Ratio
Case
1
2
3

Fault diagnosis
Thermal decomposition
Corona (Low intensity partial discharge)
Arcing (High intensity partial discharge)

R1

R2

R3

R4

> 1.0
< 0.1
0.1 – 1.0

< 0.75
> 0.75

< 0.3
< 0.3
> 0.3

> 0.4
> 0.4
< 0.4

ตารางที่ 7 ขีดจํากัดปริ มาณของก๊าซแต่ละชนิดตามวิธีของ Doernenburg Ratio
Gas

Limit (ppm)

H2
CH4
C2H4
C2H2
C2H6
CO

100
120
50
35
1
350
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3.6 วิธี Duval’s Triangle Method
วิธีการนี้ ถูกคิดและนําเสนอโดย Mr. Duval โดยใช้รูปสามเหลี่ยมตามภาพที่ 1 ในการอธิ บายลักษณะ
ความผิดปกติ ของหม้อแปลงซึ่ งแบ่ งเป็ น 7 ลักษณะตามตารางที่ 8 วิธี Duval’s Triangle (M.Duval, 2008) จะ
พิจารณาจากค่าร้อยละของก๊าซ 3 ชนิ ด ได้แก่ CH4 , C2H2 และ C2H4 ตามสมการที่ (2) ถึง (4) เพื่อหาจุดตัดของ
เส้นตรงภายในสามเหลี่ยมว่าอยูใ่ นบริ เวณใดซึ่งจะเป็ นการบอกถึงลักษณะความผิดปกติของหม้อแปลง

ภาพที่ 1 การระบุลกั ษณะความผิดปกติดว้ ยสามเหลี่ยมของ Duval


CH 4
%CH 4 = 
 ×100
CH
C
H
C
H
+
+
4
2
2
2
4 



C2 H 2
%C2 H 2 = 
 ×100
CH
C
H
C
H
+
+
4
2
2
2
4 


(2)
(3)



C2 H 4
%C2 H 4 = 
 ×100
 CH 4 + C2 H 2 + C2 H 4 

(4)

ตารางที่ 8 การวิเคราะห์เหตุผดิ ปกติจากค่าร้อยละของก๊าซด้วยวิธี Duval’s Triangle
Case

Fault Diagnosis

CH4

C2H2

C2H4

> 13%
13% – 29%
> 29%
< 4%
< 4%
< 15%
-

< 23%
23% - 38%
> 23%
< 20%
20% – 50%
> 50%

PD
D1

Partial discharge
Low energy discharge

98%
-

D2

High energy discharge

-

T1
T2
T3
DT

Thermal fault < 300 °C
Thermal fault 300 °C to 700 °C
Thermal fault > 700 °C
Combination of thermal and electrical fault

-

4. ผลการวิเคราะห์ ค่าก๊ าซในนํา้ มัน (Results of DGA)

โดยทัว่ ไปกระบวนการวิเคราะห์ค่าก๊าซในนํ้ามันจะเริ่ มจากการพิจารณาปริ มาณก๊าซทั้ง 7 ชนิ ด โดยอาจ
เทียบกับค่าปกติตามที่มาตรฐาน IEC 60599 (1999) กําหนดตามตารางที่ 9 ซึ่งถ้าอยูใ่ นเกณฑ์ก็แสดงว่าหม้อแปลง
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อยูใ่ นสภาพปกติ แต่ถา้ มีก๊าซตัวหนึ่ งตัวใดหรื อหลายตัวมีค่าสู งกว่าเกณฑ์ จําเป็ นต้องใช้วธิ ี การแปลผลค่าก๊าซซึ่ ง
ควรกระทําในหลายๆ วิธีเพื่อจะได้นาํ ประเภทความผิดปกติที่ได้จากแต่ละวิธีมาระบุลกั ษณะความผิดปกติของ
หม้อแปลงที่ชดั เจนแม่นยําขึ้น โดยขั้นตอนการวิเคราะห์ผลแสดงดังภาพที่ 2
ตารางที่ 9 ข้อกําหนดปริ มาณปกติของก๊าซในนํ้ามันหม้อแปลงตามมาตรฐาน IEC
Gas

Hydrogen
(H2)

Methane
(CH4)

Ethane
(C2H6)

Ethylene
(C2H4)

Acetylene
(C2H2)

ppm

< 100

< 50

< 50

< 50

<5

Carbon
dioxide
(CO2)
< 5000

Carbon
monoxide
(CO)
< 200

เริ � มต้น
ป้ อนข้อมูล ปริ มาณก๊าซทั�งหมด (ppm)

ใช่

ปริ มาณก๊าซทุกตัวอยู่ใน
เกณฑ์ค ่ามาตรฐาน
ไม่ใช่
IEEE Method
Key gas Method

Roger’s ratio
Method

IEC Method

Doernenburg’s
ratio Method

Duval triangle
Method

จําแนกประเภทความผิดปกติข องแต่ละวิธี
ระบุลกั ษณะความผิดปกติที�ชดั เจนของหม้อแปลง
จบ

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ก๊าซในนํ้ามันเพื่อระบุลกั ษณะความผิดปกติของหม้อแปลง
ตารางที่ 10 ตัวอย่างผลค่าก๊าซของหม้อแปลงที่ใช้ในการทดสอบ
Gas

H2

CH4

C2H6

C2H4

C2H2

CO2

CO

TDCG

ppm

633

109

<1

96

203

262

469

1510
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ตารางที่ 10 เป็ นผลการทดสอบค่าก๊าซจริ งที่ได้จากการทํา DGA ของหม้อแปลงไฟฟ้าตัวหนึ่ง สําหรับใช้
เป็ นตัวอย่างการวิเคราะห์ลกั ษณะความผิดปกติของหม้อแปลงด้วยวิธีต่างๆ ซึ่ งจะเห็นได้ชดั ว่าปริ มาณก๊าซเกื อบ
ทั้ง หมดมี ค่าสู ง กว่า เกณฑ์ม าตรฐาน โดยหากพิจารณาตามวิธี IEEE (ตารางที่ 1) ด้ว ยค่ า TDCG เท่ า กับ 1510
สถานะของหม้อแปลงจะอยู่ในเงื่ อนไขที่ 2 (TDCG: 721-1920) หมายถึ งเริ่ มเกิ ดความผิดปกติ และควรมี ก าร
ตรวจสอบด้วยวิธีอื่นเพิ่มเติม ซึ่ งจากวิธี Key gas method โดยการพิจารณาปริ มาณของก๊าซแต่ละชนิ ดยกเว้นก๊าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) จะเห็นว่าก๊าซไฮโดนเจน (H2) และก๊าซอะเซทิลีน (C2H2) มีสัดส่ วนการเพิ่มขึ้นที่ สูง
อย่างชัดเจนตามภาพที่ 3 แสดงว่าหม้อแปลงมีความผิดปกติในลักษณะเกิดอาร์คในนํ้ามัน และทําให้เกิดความร้อน
สูงเกินที่กระดาษฉนวนจึงทําให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ขึ้นด้วย

ภาพที่ 3 สัดส่วนการเกิดก๊าซแต่ละชนิดของหม้อแปลงทดสอบเพือ่ วิเคราะห์ดว้ ยวิธี Key gas method
ตารางที่ 11 ผลอัตราส่วนของก๊าซแต่ละชนิดของหม้อแปลงทดสอบ
Value
Ratio
Gas (ppm)
R1
R2
R3
R4
R5

CH4/H2 = (109/633)
C2H2/C2H4 = (203/96)
C2H2/CH4 = (203/109)
C2H6/C2H2 = (1/203)
C2H4/C2H6 = (96/1)

0.172
2.115
1.862
< 0.1
96

การวิเคราะห์ผลด้วยวิธีอตั ราส่วนก๊าซทั้ง 5 ค่า สามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 11 โดยวิธีของ Roger’s Ratio
จะพิจารณาเฉพาะค่าอัตราส่ วน R1 , R2 และ R5 ซึ่ งจากการเทียบค่ากับตารางที่ 4 จะเห็นว่าสถานะอยูใ่ นกรณี ที่ 2
หมายถึงหม้อแปลงเกิดอาร์คแบบใช้พลังงานสูง (High energy discharge arcing) ในทํานองเดียวกันกับวิธีของ IEC
สภาพของหม้อแปลงถูกบ่งชี้ ไปที่ ความผิดปกติทางไฟฟ้ า D2 (ตารางที่ 5) ซึ่ งหมายถึงเกิ ดการดี สชาร์ จแบบใช้
พลังงานสู ง (High energy discharge) สําหรับวิธีการของ Doernenburg’s Ratio จะพิจารณาจากค่าอัตราส่ วน R1 ,
R2 , R3 และ R4 ซึ่ ง จากตารางที่ 6 ผลประเมิ น ชี้ ใ ห้เ ห็ น ถึ ง การเกิ ด อาร์ ค แบบรุ น แรง (High intensity partial
discharge) เช่นเดียวกัน
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การวิเคราะห์ผลด้วยวิธี Duval’s Triangle จะต้องคํานวณค่าร้อยละของก๊าซ 3 ชนิ ด ตามสมการที่ (2) ถึง
(4) ซึ่ งสามารถแสดงค่าที่ คาํ นวณได้ตามตารางที่ 12 โดยเมื่อนําค่าทั้งหมดไปกําหนดลงในรู ปสามเหลี่ย มของ
Duval จะเห็ นว่าจุดตัดที่เกิ ดจากเส้นทั้งสามอยู่ในบริ เวณ D2 ซึ่ งจากตารางที่ 8 จะหมายถึงการเกิ ดดีสชาร์ จแบบ
พลังงานสูง (High energy discharge) ตามภาพที่ 4
ตารางที่ 12 ตัวอย่างปริ มาณก๊าซสําหรับการวิเคราะห์ดว้ ยวิธี Duval’s Triangle
Gas

Concentration (ppm)

Percentage

Methane (CH4)
Acetylene (C2H2)
Ethylene (C2H4)
Total Gas

109
203
96
408

26.72 %
49.75 %
23.53 %
100 %

ภาพที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความผิดปกติของหม้อแปลงทดสอบด้วยวิธี Duval’s Triangle
จากการแปลผลการทดสอบทั้งหมดที่ ได้ของแต่ละวิธีสามารถสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 13 ซึ่ งแสดงให้เห็น
ชัดเจนว่าหม้อแปลงนี้ มีลกั ษณะความผิดปกติทางไฟฟ้าเกิดขึ้น โดยการวิเคราะห์จากทุกวิธีถูกบ่งชี้ว่าหม้อแปลง
เกิดการอาร์คที่ค่อนข้างรุ นแรง ซึ่งจําเป็ นที่จะต้องรี บวางแผนเพื่อทําการตรวจสอบและหาทางแก้ไขต่อไป
ตารางที่ 13 สรุ ปผลการวิเคราะห์เหตุผิดปกติของแต่ละวิธี
Method

IEEE (TCDG)
Key Gas
Roger’s Ratio
IEC
Doernenburg’s Ratio
Duval’s Triangle

Case

Condition 2
4
2
D2
3
D2

Fault Diagnosis
Low level decomposition, requires individual gas analysis
Arcing in oil
High energy discharge arcing
High energy discharge
Arcing (High intensity partial discharge)
High energy discharge
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5. สรุ ปและข้ อเสนอแนะ

การวิเคราะห์ ก๊า ซในนํ้า มันหม้อ แปลงถื อเป็ นเรื่ องสําคัญและจําเป็ นที่ จะต้อ งทํา อย่างน้อยปี ละครั้ ง
เนื่ องจากผลการทดสอบสามารถบอกถึงลักษณะของความผิดปกติเกิดขึ้นในการทํางานของหม้อแปลง ซึ่ งอาจมี
ตั้งแต่ระดับความรุ นแรงน้อยไปถึงขั้นเกิดการลุกไหม้ได้ ดังนั้น การแปลผลทดสอบซึ่ งสามารถทําได้หลายวิธี จะ
ช่วยให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานทราบถึงสภาพของหม้อแปลงในปั จจุบนั เพื่อใช้วางแผนการบํารุ งรักษาเชิงป้ องกันไม่ให้เกิด
ความเสี ยหายและยังเป็ นการยืดอายุการใช้งานของหม้อแปลงด้วย ผลการวิเคราะห์ค่าก๊าซจากหม้อแปลงตัวอย่าง
แสดงให้เห็ นถึงปริ มาณที่ สูงของก๊าซไฮโดรเจน (H2) และก๊าซอะเซทิ ลีน (C2H2) หมายถึงมีการเกิ ดอาร์ คระดับ
ค่อนข้างรุ นแรงในนํ้ามันจากการไหลอย่างต่อเนื่องของกระแสค่าสูงจนทําให้เกิดความเสี ยหายของฉนวน จึงทําให้
เกิดก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) ขึ้นด้วย ซึ่ งโดยทัว่ ไปการอาร์คมักเกิดขึ้นหลังจากการเกิดปั ญหาอื่นก่อน เช่น
ฉนวนขดลวดมีการแตกหัก หรื อความเป็ นฉนวนบางส่ วนอาจจะลดลงจนไม่สามารถทนความเครี ยดของตัวนํา
ไฟฟ้าได้ ถ้าขดลวดมีการลัดวงจรระหว่างรอบหรื อระหว่างเฟส หรื อเฟสถึงดิน การอาร์ คที่เกิดขึ้นจากเหตุเหล่านี้
จะทําให้หม้อแปลงเกิ ดความเสี ยหายทันที เมื่อการอาร์ คเกิ ดขึ้นในบริ เวณของขดลวดจะต้องทําการยกไส้หม้อ
แปลงและพันขดลวดใหม่ นอกจากนี้ การหลวมของจุดต่อต่างๆ ก็เป็ นอีกสาเหตุของการอาร์ คได้ดว้ ยเช่นกัน แต่
การอาร์คที่เกิดจากการแตกหักของฉนวนจะมีความสําคัญมากกว่า
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Strengthening of Reinforced Concrete Buildings with very High Significance to
Earthquake Resistance in the Northern of Thailand.
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หลักสู ตรวิศวกรรมบริ หารงานก่ อสร้ าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
E-mail: jensakpanda@gmail.com
บทคัดย่ อ

งานวิจยั ครั้งนี้ มี จุดประสงค์เพื่ อประเมิ นและเสริ มสมรรถนะความต้านทานแผ่นดิ นไหวของอาคาร
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก การวิเคราะห์โครงสร้างในการศึกษานี้ ใช้วธิ ีแบบสถิตไม่เชิงเส้น ผลการศึกษาพบว่า อาคารที่
เสริ มกําลังด้วยการหุ ้มด้วยคอนกรี ตสามารถต้านทานแรงเฉื อนได้สูงที่สุด คือ 1,731 ตัน (ทิศทาง X) และ 784 ตัน
(ทิศทาง Y) การเคลื่อนตัวระหว่างชั้นสู งสุ ด (Story Drift) ของอาคาร สําหรับอาคารเดิมและอาคารที่เสริ มกําลังมี
สมรรถนะที่ยงั อยูภ่ ายใต้ระดับเข้าใช้อาคารได้ทนั ที (Immediate Occupancy Level-IO) เส้นโค้งกําลังของอาคารที่
เสริ มกําลังด้วยการหุ ้มด้วยคอนกรี ตมีลกั ษณะเป็ นเส้นตรงที่ มีความชันสู งกว่าอาคารเดิ ม อาคารที่เสริ มกําลังโดย
การหุ ้มด้วยคอนกรี ตพบว่าจุดหมุนพลาสติกไม่เกิ ดการเสี ยหายเลย เนื่ องจากเป้ าหมายในการเสริ มกําลังอาคาร
คอนกรี ตเสริ มเหล็กที่เป็ นอาคารสําคัญระดับสู งมากถูกกําหนดให้มีระดับความเสี ยหายไม่เกินระดับเข้าใช้อาคาร
ได้ทนั ที (IO) ตามมาตรฐาน มยผ.1303-57
คําสําคัญ: อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก การประเมินสมรรถนะอาคาร การเสริ มกําลังอาคาร

ABSTRACT

This research aimed to evaluate and strengthen earthquake resistance performance of reinforced
concrete buildings. The analysis methods used in this study are Pushover Analysis. It was found that the
building was strengthen with concrete jacketing that have the highest base shear are 1,731 tons (direction X)
and 784 tons ( direction Y) . The story drift of a building for existing buildings and the concrete jacketing
building were still in immediate occupancy level (IO). The Capacity curve of the concrete jacketing building is
a straight line with a height slope more than the existing building. The concrete jacketing building found that
plastic hinge is not damaged at all, because the purpose for strengthening of reinforced concrete buildings was
immediately level (IO) by the DPT 1303-57.
KEYWORDS: Reinforced Concrete Building, Performance evaluate of the building, strengthen of the
building.
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การเสริ มกําลังให้กบั อาคารเพื่อให้ตา้ นทานแรงแผ่นดินไหวนั้นเป็ นสิ่ งสําคัญและจําเป็ นอย่างยิง่ สําหรับ
อาคารในปั จจุบัน เนื่ องจากสถานการณ์ ภยั พิบัติด้านแผ่นดิ นไหวมี ความรุ นแรงและเป็ นอันตรายต่อชี วิตและ
ทรั พ ย์สิน ของประชาชนเป็ นจํานวนมาก อาคารในประเทศไทยส่ วนใหญ่ ประมาณมากกว่า 80% เป็ นอาคาร
โครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ทั้งชนิ ดที่ หล่อกับที่ (Cast in Situ) และชนิ ดที่หล่อสําเร็ จ (Precast Concrete) โดย
อาจเป็ นคอนกรี ตหล่อสําเร็ จแบบเหล็กเสริ มธรรมดา หรื อแบบเสริ มเหล็กอัดแรงที่เรี ยกว่าคอนกรี ตอัดแรง (วินิต
ช่อวิเชียร, 2545:15) อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กนี้ มีการคํานวณออกแบบและก่อสร้างโดยวิธีอีลาสติกมาตั้งแต่ใน
อดี ตซึ่ งนับเป็ นเวลานานมากกว่า 40 ปี โดยนับจากการกําหนดมาตรฐานสําหรับอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กของ
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มาตรฐาน ว.ส.ท., 2534: 28) ที่มีข้ ึนครั้งแรกในปี
พ.ศ.2515 ซึ่ งเป็ นการคํานวณออกแบบโดยคิดเฉพาะแรงกระทําในแนวดิ่งเท่านั้น(Vertical Load) ยังมิได้คาํ นึ งถึง
แรงกระทําทางด้านข้าง(Lateral Load) ได้แก่แรงลม(Wind load) และแรงแผ่นดินไหว (Earthquake Load) ทําให้
อาคารคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก จํา นวนมากในประเทศไทยมี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะพัง ทลายลงได้เมื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์
แผ่ น ดิ น ไห วขึ้ น (เจน ศั ก ดิ์ คชนิ ล, 2555: STR003-2) ถึ ง แม้ ใ น ปั จจุ บั น กรมโยธาธิ การและผั ง เมื อง
กระทรวงมหาดไทย ได้จดั ทํามาตรฐานการออกแบบอาคารไว้เรี ยกว่า มาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารเพื่อ
ต้า นทานแผ่ น ดิ น ไหวปี พ.ศ. 2550 (มยผ.1301, 2550: 1-19) มาตรฐานการออกแบบอาคารต้า นทานการ
สัน่ สะเทือนของแผ่นดินไหวพ.ศ. 2552 (มยผ.1302, 2552: 1-55) และมาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารเพื่อ
ต้านทานแผ่นดินไหวปี พ.ศ. 2554 (มยผ.1301, 2554: 11-18) แต่เป็ นเพียงมาตรฐานที่นาํ ไปใช้กบั อาคารคอนกรี ต
เสริ มเหล็กที่ ออกแบบขึ้นมาใหม่เท่านั้น ยังมิได้มีมาตรฐานสําหรับการเสริ มกําลังอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กเดิ ม
ให้ตา้ นทานแรงแผ่นดิ น ไหวได้ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2557 กรมโยธาธิ ก ารและผังเมื อง กระทรวงมหาดไทย ได้
ดําเนิ นการจัดทํามาตรฐานการประเมินและการเสริ มความมัน่ คงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารในเขตที่อาจได้รับ
แรงสั่นสะเทื อนของแผ่นดิ นไหวขึ้น (มยผ.1303, 2557: iii) เพื่อใช้สําหรับการเสริ มกําลังอาคารคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กขึ้นเป็ นครั้งแรก มาตรฐานฉบับนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยอิงเอกสารวิชาการและมาตรฐานเกี่ยวกับการประเมินและ
การเสริ มกําลังความต้านทานแผ่นดิ นไหวของอาคารประเทศที่ มีวิทยาการก้าวหน้าทางด้านนี้ ได้แก่ มาตรฐาน
ASCE/SEI 41-06 (ASCE/SEI 41-06, 2007) มาตรฐาน JBDPA (JBDPA, 2001) และมาตรฐาน Eurocode 8
(Eurocode 8, 2005) เนื่ องจากงานวิจยั ในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและสมรรถนะของชิ้นส่ วนอาคาร
ในการต้านทานแรงแผ่นดินไหวมีนอ้ ยมาก ไม่เพียงพอที่จะนํามาสร้างเป็ นมาตรฐานได้ สําหรับในปั จจุบนั เทคนิ ค
การเสริ ม กําลังอาคารคอนกรี ต เสริ ม เหล็ก ในประเทศไทยจึ ง เป็ นสิ่ งใหม่ ที่ เพิ่ งเริ่ ม ต้น ขึ้ น และมี แนวทางการ
ดําเนิ นการที่เป็ นที่ ยอมรับในระดับสากล ในปั จจุบนั การเสริ มกําลังอาคารให้สามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหว
ให้กบั อาคารที่ สร้างก่อนมาตรฐาน มยผ.1301 ปี พ.ศ.2550 จึ งเป็ นสิ่ งจําเป็ น (เจนศักดิ์ คชนิ ล, 2557)โดยเฉพาะ
อาคารสาธารณะที่ มี ค วามสําคัญ ในระดับ สู งมากซึ่ งมี ผ ลกระทบต่ อ ประชาชนจํานวนมากในพื้ น ที่ เสี่ ย งภัย
แผ่นดินไหวในเขตภาคเหนื อในประเทศไทย ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจศึกษาการเสริ มกําลังอาคารดังกล่าวเพื่อ
เป็ นการลดความสูญเสี ยในด้านชีวติ และทรัพย์สินของประชาชนที่ตกอยูใ่ นภาวะเสี่ ยงต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่
อาจเกิดขึ้นได้
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) ศึกษาแนวทางการประเมินสมรรถนะและการเสริ มกําลังอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กในเขตภาคเหนื อ
ของประเทศไทยให้ตา้ นทานแรงแผ่นดินไหวตามมาตรฐานที่เป็ นที่ยอมรับ
(2) ประเมินสมรรถนะและการเสริ มกําลังอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กในเขตภาคเหนื อของประเทศไทย
ให้ตา้ นทานแผ่นดินไหวในระดับที่ยอมรับได้

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
เริ่ มต้น
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร งานวิจยั
บทความ หนังสื อและสื่ อออนไลน์

สํารวจพื้นที่เพื่อคัดเลือกอาคารที่เหมาะสมในการ
ใช้เป็ นอาคารตัวอย่างในงานวิจยั

ศึกษาแนวทางการประเมินและการเสริ มกําลังให้อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กต้านทานแรงแผ่นดินไหว
ดําเนิ นการประเมินสมรรถนะอาคาร
อาคารตัวอย่างในงานวิจยั ที่ไม่มีการเสริ มสมรรถนะอาคาร

อาคารตัวอย่างในงานวิจยั ที่มีการเสริ มสมรรถนะอาคาร

วิเคราะห์เปรี ยบเทียบสมรรถนะของอาคารก่อนและหลังการเสริ มสมรรถนะอาคาร
วิเคราะห์ผลเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
อภิปรายผลการวิเคราะห์
สรุ ปผลการวิจยั

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
การวิจยั นี้เริ่ มต้นจากการรวบรวมข้อมูล การสํารวจพื้นที่ การศึกษาแนวทางการประเมินสมรรถนะ และ
การเสริ มกําลังให้กบั อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กต้านทานแรงแผ่นดิ นไหว ดําเนิ นการประเมินสมรรถนะอาคาร
เดิ มและอาคารที่ เสริ มกําลัง วิเคราะห์เปรี ยบเที ยบสมรรถนะของอาคารก่อนและหลังการเสริ มสมรรถนะอาคาร
วิเคราะห์ผลเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง อภิปรายผลการวิเคราะห์ และสรุ ปผลการวิจยั
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4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
เป็ นการศึ กษาโดยใช้วิธีสถิตไม่เชิ งเส้น (Nonlinear static procedure, NSP) โดยทําการผลักโครงสร้าง
(อาคารต้นแบบ)ให้ถึงค่าการเคลื่อนที่เป้ าหมาย(Target Displacement)ของยอดอาคารที่ประมาณค่าไว้ พิจารณาผล
การวิเคราะห์โครงสร้างได้แก่ แรงภายใน การเคลื่อนที่ และการเสี ยรู ป เช่น การเคลื่อนที่ระหว่างชั้น(Inter Story
Drift) หรื อการหมุนของจุดหมุนพลาสติกที่ปลายคานหรื อเสา(Plastic Hinge Rotation) ซึ่งถือว่าเป็ นค่าตอบสนอง
สู งสุ ด (Peak Response) ที่คาดว่าเกิดขึ้นเนื่ องจากแผ่นดินไหว นําค่าตอบสนองสู งสุ ดนี้ ไปเปรี ยบเที ยบกับเกณฑ์
การยอมรับเพื่อประเมินระดับสมรรถนะของโครงสร้างในการต้านทานแผ่นดินไหวว่าอยูใ่ นระดับใดทั้งก่อนเสริ ม
กําลังและหลังจากการเสริ มกําลังให้กบั อาคาร เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาํ หนด
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
อาคารต้นแบบในการศึกษานี้ผวู ้ จิ ยั ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผูว้ จิ ยั ได้ใช้
วิจารณญาณพิจารณายึดตามวัตถุประสงค์หรื อลักษณะของการวิจยั เป็ นสําคัญ (ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์, 2551) ใน
ที่น้ ี ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การสํารวจข้อมูลการใช้อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กที่ มีความสําคัญระดับสู งมากในเขตภาคเหนื อ
ของประเทศไทย เนื่ องจากเป็ นอาคารสาธารณะที่ มีผลกระทบต่อชี วิตคนจํานวนมาก โดยมีการก่อสร้างอาคาร
เป็ นไปตามแบบมาตรฐานของกองแบบแผน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข ในที่ น้ ี ได้แก่อาคารผูป้ ่ วย 60
ห้อง (6 ชั้น) ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 42 เมตร พื้นที่ 4,032 ตารางเมตร ดังแสดงในภาพที่ 2

Plan

Front View
ภาพที่ 2 รู ปแปลน รู ปด้านหน้าและรู ปตัดของอาคารต้นแบบ
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4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ประกอบด้วย แนวทางการการประเมินสมรรถนะและการเสริ มกําลังอาคารให้ตา้ นทานแผ่นดินไหว ผล
การประเมินสมรรถนะอาคาร และการเสริ มกําลังอาคารที่เหมาะสม
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การประเมิ นสมรรถนะและการเสริ มกําลังอาคารให้ตา้ นทานแผ่นดิ นไหวดําเนิ น การให้เป็ นไปตาม
มาตรฐาน มยผ.1303-57 (มยผ.1303-57, 2557) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็ จรู ปในการวิเคราะห์ผล
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
(1) รวบรวมข้อ มูล เบื้ อ งต้น จากแบบก่ อสร้ างของอาคารต้น แบบที่ ใช้ในการวิจัยเพื่ อ ใช้ในการ
วิเคราะห์โครงสร้างและประเมินสมรรถนะอาคาร ประกอบด้วย รู ปแบบลักษณะของอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ขนาดของชิ้นส่วนโครงสร้างทั้งหมดของอาคาร และลักษณะการเสริ มเหล็กในชิ้นส่วนโครงสร้างแต่ละส่วนอย่าง
ครบถ้วน
(2) รวบรวมผลจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีสถิตไม่เชิ งเส้น โดยสามารถแสดงระดับสมรรถนะของ
โครงสร้างและความเสี ยหายได้ดงั นี้ คือ ระดับอาคารปฏิบตั ิงานได้(Operational Level) ระดับเข้าใช้อาคารได้ทนั ที
(Immediate Occupancy Level-IO) ระดับปลอดภัยต่อชีวิต(Life Safety Level-LS) และระดับป้ องกันการพังทลาย
(Collapse Prevention Level-CP) เพื่อให้สามารถเสริ มกําลังอาคารต้นแบบได้อย่างเหมาะสมเป็ นไปตามมาตรฐาน
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) การประมาณนํ้าหนักบรรทุก (Load) ของอาคาร ดําเนินการได้โดยใช้น้ าํ หนักต่อหน่วยของวัสดุ
หลักในการก่อสร้างอาคารได้ดงั นี้ คอนกรี ต 2,400 kg/m3 เหล็กเสริ มคอนกรี ต 7,856 kg/m3 กําแพงก่ออิฐครึ่ งก้อน
180 kg/m2 และนํ้าหนักบรรทุกจร 300 kg/m2
(2) ความเร่ งตอบสนองเชิ งสเปกตรัมสําหรับการวิเคราะห์ โครงสร้าง ค่าความเร่ งตอบสนองเชิ ง
สเปกตรัมของแผ่นดินไหวรุ นแรงสู งสุ ดที่ พิจารณา(Maximum Considered Earthquake) ที่คาบการสั่น 0.2 วินาที
(SS) และ คาบการสั่น 1 วินาที (S1) ในที่น้ ี ได้พิจารณาจากพื้นที่ต้ งั ของอาคารต้นแบบที่ต้ งั อยูใ่ นเขตภาคเหนื อซึ่ งมี
ค่าความเร่ งตอบสนองเชิ งสเปกตรั มมากที่ สุดคื อ อําเภอวังชิ้ น จังหวัดแพร่ โดยได้ค่าความเร่ งตอบสนองเชิ ง
สเปกตรั ม ดังนี้ Ss = 1.021 และ S1=0.276 ค่าความเร่ งตอบสนองเชิ งสเปกตรั ม สําหรั บ การออกแบบสําหรั บ
วิเคราะห์ โครงสร้างมี ค่าดังนี้ SDS = 0.743 และSD1 = 0.340 ค่าต่างๆที่ ใช้ในการวิเคราะห์ โครงสร้างอื่นๆได้แก่
ประเภทความสําคัญของอาคาร = IV, ตัวประกอบความสําคัญ = 1.5, ประเภทการออกแบบต้านทานแผ่นดินไหว
= ง, ค่ า ตัว ประกอบปรั บ ผลตอบสนอง (Response Modification Factor, R) = 5, ตัว ประกอบกํา ลัง ส่ ว นเกิ น
(System Over strength Factor, Ω0) = 2.5, ตัวประกอบขยายค่าการโก่งตัว(Deflection Amplification Factor, Cd) =
4.5, ค่าคาบการสั่นพื้นฐาน (Fundamental Period, T= 0.02H) = 0.459 วินาที, และสัมประสิ ทธิ์ ผลตอบสนองแรง
แผ่นดินไหว(Cs) = 0.223
(3) แรงกระทําด้านข้างที่เป็ นตัวแทนของแรงแผ่นดินไหวที่มีรูปแบบของการกระจายแรงที่คงที่มา
กระทําต่ออาคาร โดยกําหนดให้การกระจายตามแนวดิ่งของแรงให้เป็ นสัดส่วนกับรู ปร่ างโหมดพื้นฐานของอาคาร
ในทิ ศทางของแรงกระทําแนวราบที่ พิจารณา ผลดังแสดงในตารางที่ 1 การกําหนดคุณสมบัติต่างๆในการสร้าง
แบบจําลองอาคารสําหรับใช้ในการวิเคราะห์ โครงสร้ างเป็ นไปตามมาตรฐาน มยผ.1303-57 เมื่อพิจารณาการ
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วิเคราะห์โครงสร้างอาคารโดยวิธี Pushover Analysis พบว่าการผลักอาคารในทิ ศทางตามขวางของอาคาร (Push
Y) พบว่าจุดต่อพลาสติกของเสาชั้น 1 มีสมรรถนะอยู่ในระดับป้ องกันการพังทลาย(Collapse Prevention LevelCP) โดยสามารถแสดงดังภาพที่ 3 ซึ่งเกินกว่าที่มาตรฐานกําหนด ดังนั้นจึงควรดําเนิ นการเสริ มกําลังให้กบั อาคาร
ในที่ น้ ี ได้ใช้วิธีการหุ ้มเสาด้วยคอนกรี ต(Concrete Jacketing) เนื่ องจากเหมาะสมกับลักษณะการวิบตั ิของอาคาร
ค่าใช้จ่ายไม่แพง และขั้นตอนการดําเนินงานไม่ยงุ่ ยากเมื่อพิจารณากับการเสริ มกําลังด้วยวิธีการอื่น
ตารางที่ 1 การกระจายแรงสําหรับการวิเคราะห์โครงสร้างอาคารโดยวิธี Pushover Analysis
Story
Elevation (m)
Force X (kg)
Force Y (kg)
Roof
22.95
132,592
132,592
Story6
19.35
146,872
146,872
Story5
15.70
119,339
119,339
Story4
12.05
91,595
91,595
Story3
8.40
63,850
63,850
Story2
4.75
39,840
39,840
Base
0
0
0

ภาพที่ 3 จุดต่อพลาสติกที่มีสมรรถนะระดับป้ องกันการพังทลาย(Collapse Prevention Level-CP)
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(4) แรงเฉื อ นของอาคาร (Story Shear) จากการวิเคราะห์ โ ครงสร้ างด้วยวิธี Pushover Analysis
สามารถแสดงถึงแรงเฉื อนของอาคารแต่ละชั้น ดังแสดงในภาพที่ 4

Story

5

3

0

200000

400000

160552.09
176131.29
5

5

219396.98
240686.21

4

297130.35
325962.41
315292.34
345886.76

2
1

91
600000

Concrete
Jacketing

265165.23
290895.56

3

6506285.2
4
533223.7
6
537231.7
562500.9

Concrete
Jacketing

2
1

45 393725.1
373834.1
3451819.3
475859.8

Existing

4

Existing

87904.08
96433.86

6

Story

6

25426.802
27894.09
5

7

43325.14
45630.4
149781.2
157750.8
1 273567.3
288123.3

7

0

200000

Shear(Push X)

400000

Shear(Push Y)

ภาพที่ 4 แรงเฉื อนของอาคาร (Story Shear)
(5) การเคลื่อนที่ระหว่างชั้นของอาคาร (Story Drift) จากการวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธี Pushover
Analysis สามารถแสดงถึงแรงเฉื อนของอาคารแต่ละชั้น ดังแสดงในภาพที่ 5
6

Story

5
4
3
2
1

0

4
7
0.00019
0.00020
1
6
0.00020
0.00022
7
4
0.00021
0.00023
5
2
0.00036
0.00044
34
0

0.036

7

0.000335
0.000108

0.036

0.0365

6

0.000365
0.000118

0.0365

5

0.000416
0.000135

0.0365

4

0.000437
0.000141

0.0365

3

0.000424
0.000137

0.0365

2

0.00105
0.000213

1

0

0.0365
0.0365
0.0365
0.0475

Existing
Concrete
Jacketing

Story

0.00013
0.00014
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ภาพที่ 5 การเคลื่อนที่ระหว่างชั้นของอาคาร (Story Drift)
(6) เส้ น โค้ง กําลัง ของอาคาร (Capacity Curve) จากการวิเคราะห์ โ ครงสร้ างด้ว ยวิธี Pushover
Analysis สามารถแสดงถึงแรงเฉื อนของอาคารแต่ละชั้น ดังแสดงในภาพที่ 6
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5. สรุ ปผลการวิจัย

จากการวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธี Pushover Analysis สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(1) การวิเคราะห์ โครงสร้ างอาคารโดยวิธี Pushover Analysis พบว่าจุ ด ต่ อ พลาสติ ก ของเสาชั้น 1 มี
สมรรถนะอยูใ่ นระดับป้ องกันการพังทลาย(Collapse Prevention Level-CP) ควรเสริ มกําลังให้กบั อาคาร ในที่น้ ีได้
ใช้วธิ ีการหุม้ เสาด้วยคอนกรี ต(Concrete Jacketing) ตามมาตรฐาน มยผ.1303-57
(2) แรงเฉื อนของอาคาร (Story Shear) ที่กระจายในแต่ละชั้นของอาคารเมื่อพิจารณาในทิศทางตามยาว
(Push X) มีค่าใกล้เคียงกันทุกชั้น ส่ วนทิศทางตามขวาง(Push Y)อาคารที่เสริ มกําลังมีค่าแรงเฉื อนน้อยกว่าอาคาร
เดิม
(3) การเคลื่อนที่ระหว่างชั้นของอาคาร (Story Drift) เมื่อพิจารณาทิศทางตามยาว (Push X) และทิศทาง
ตามขวาง(Push Y) มีค่าน้อยมาก โดยอาคารเดิมและอาคารที่เสริ มกําลังยังคงมีค่าการเคลื่อนที่ระหว่างชั้นน้อยกว่า
ที่มาตรฐานมยผ.1502-52 กําหนด (∆ ≤ 0.01H)
(4) เส้นโค้งกําลังของอาคาร (Capacity Curve) เมื่อพิจารณาในทิศทางตามยาว (Push X) และทิศทางตาม
ขวาง(Push Y) อาคารที่เสริ มกําลังมีความชันมากกว่าอาคารเดิม

6. อภิปรายผล

การวิเคราะห์โครงสร้างอาคารโดยวิธี Pushover Analysis อาคารเดิมโดยภาพรวมพบว่าอาคารดังกล่าวมี
สมรรถนะในการต้านทานแรงแผ่นดินไหวอยูภ่ ายใต้ระดับเข้าใช้อาคารได้ทนั ที(Immediate Occupancy Level-IO)
มีเพียงโครงสร้างเสาชั้นที่ 1 บางส่ วนเท่านั้นที่มีสมรรถนะระดับป้ องกันการพังทลาย(Collapse Prevention LevelCP) ภายหลังจากการเสริ มกําลังให้กบั อาคารพบว่าอาคารมีแรงเฉื อนแต่ละชั้นลดลง การเคลื่อนที่ระหว่างชั้นของ
อาคารลดลง แต่มีกาํ ลังรับแรงเฉื อนที่ฐานเพิ่มขึ้นทั้งนี้เนื่องมาจากผลของค่าสติฟเนส(Stiffness)ของเสาที่มากขึ้น
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7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
จากผลการวิจยั สามารถประยุกต์ใช้วธิ ีการประเมินสมรรถนะอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กและการเสริ ม
กําลังให้กบั โครงสร้างไปใช้กบั อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กอื่นๆได้ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมเป็ นไปตาม
มาตรฐาน มยผ.1303-57
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
นอกจากการวิเคราะห์โครงสร้างอาคารโดยวิธี Pushover Analysis ควรทําการวิเคราะห์โครงสร้างด้วย
วิธีอื่นๆด้วยเพื่อเปรี ยบเทียบผลการประเมินสมรรถนะอาคารว่ามีความสอดคล้องใกล้เคียงกันหรื อไม่ เพื่อให้ได้
ผลการวิจยั ที่สมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
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การศึกษาพฤติกรรมการวิบตั ิของพื้นคอนกรี ตเสริ มเหล็กเสริ มกําลังด้วย CFRP ที่ความเหนี ยวตํ่า ได้ทดสอบ
แผ่นพื้นคอนกรี ตเสริ มเหล็กทางเดี ยวด้วยวิธี Third Point Loading ช่ วงความยาว 2.4 เมตรจํานวน 2 ตัวอย่าง ขนาด
ตัวอย่างทดสอบ 0.10 x 0.63 x 2.6 เมตร ประกอบด้วยแผ่นพื้นคอนกรี ตเสริ มเหล็กทางเดี ยวที่ไม่เสริ มกําลังด้วย CFRP
รับนํ้าหนักบรรทุกจร 400 kg./m² จํานวน 1 ตัวอย่าง และแผ่นพื้นคอนกรี ตเสริ มเหล็กทางเดียวที่เสริ มกําลังด้วย CFRP
กว้าง 10 cm. หนา 6 ชั้น ตามมาตรฐาน ACI 440.2R-08 เพื่อรับนํ้าหนักบรรทุกจร 800 kg./m² จํานวน 1 ตัวอย่าง โดยชิ้น
ทดสอบถูกออกแบบให้ภายหลังจากเสริ มกําลังด้วย CFRP แล้วมีความเหนี ยวตํ่าที่สุด ได้ค่าตัวคูณลดกําลังโมเมนต์ดดั
เท่ากับ 0.76 ระหว่างการทดสอบได้ทาํ การบันทึกความเครี ยดดึง-อัดในเหล็กเสริ ม ในคอนกรี ตบริ เวณผิวบน ผิวล่าง และ
บนผิว CFRP รวมทั้งการโก่งตัวของแผ่นพื้น ณ นํ้าหนักบรรทุกต่าง ๆ จนกระทัง่ วิบตั ิ ผลการทดสอบพบว่าแผ่นพื้น
เสริ มกําลังด้วย CFRP มีพฤติกรรมการวิบตั ิโดยการครากของเหล็กเสริ มแล้วตามด้วยและการหลุดล่อนของ CFRP ณ
กําลังรับนํ้าหนักตํ่ากว่าที่ ออกแบบไว้ โดย CFRP เกิ ดหลุดล่อนขณะเกิ ดความเครี ยดดึ งเพียง 0.001371 น้อยกว่าค่าที่
คาดหวังตามมาตรฐาน ในขณะที่ค่าตัวคูณลดกําลังโมเมนต์ดดั คิดจากความเครี ยดดึงในเหล็กเสริ มขณะวิบตั ิเท่ากับ 0.75
จึงสรุ ปได้วา่ การเสริ มกําลังพื้นด้วย CFRP แล้วมีความเหนียวตํ่ามากๆอาจควบคุมพฤติกรรมให้เป็ นไปตามที่คาดหวังได้
ยาก สมควรอยูภ่ ายใต้การดูแลของมืออาชีพทุกขั้นตอน และยังต้องการงานวิจยั เพื่อสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติม
คําสําคัญ: พฤติกรรมการวิบตั ิ ตัวคูณลดกําลังของโมเมนต์ ความเหนียว เสริ มกําลังด้วยเส้นใยคาร์บอน
พื้นคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
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ABSTRACT

Two Reinforced concrete one-way slabs with the cross section of 0.10 m x 0.63 m and 2.4 m span length
were designed for the live load of 400 kg/m2. One of them was then strengthened according to ACI 318-05 with
the 6 layers of CFRP to increase the live load resistance to 800 kg/m2 aiming to fail by CFRP debonding at low
ductility range or with the flexural strength reduction factor, φ, of 0.76 . Third point loading test showed the
debonding failure at the interface of CFRP and concrete during yielding of the rebars. The load carrying capacity
of strengthen slab was less than predicted ultimate capacity. The maximum tensile strain of outermost carbon
fiber sheet was 0.001371 which is also lower than expected standard value. The evaluation of the flexural strength
reduction factor, φ, based on the ultimate strain of rebar is 0. 75. The test results showed that CFRP slab
strengthening in case of very low ductility may be hardly controlling failure behavior. The proper installation of
strengthening system must be conducted under close supervision of licensed engineers and more research in this
topic is needed.
KEYWORDS: Failure behaviors, Moment reduction factor, Ductility, CFRP, Reinforced concrete slabs

1. บทนํา

การนําอาคารเดิมมาดัดแปลงปรับปรุ งสภาพการใช้งานให้สามารถรับนํ้าหนักบรรทุกจรเพิ่มขึ้น เป็ นหนึ่ง
ในแขนงงานธุรกิจก่อสร้างที่แพร่ หลายมากขึ้นในปั จจุบนั มีการนําเทคนิ คการเสริ มกําลังโครงสร้างวิธีต่างๆมาใช้
งาน ในกรณี อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก (คสล.) นิ ยมใช้การเสริ มกําลังด้วยวัสดุ เส้นใยคาร์ บอน (Carbon Fiber
Reinforced Plastic , CFRP) ซึ่ งเป็ นระบบเสริ มกําลังภายนอกองค์อาคารที่ดาํ เนิ นการได้สะดวก นํ้าหนักเบาไม่เพิ่ม
ภาระนํ้าหนักบรรทุกต่ออาคาร มีกาํ ลังวัสดุและค่าโมดูลสั สู งสามารถเพิ่มกําลังให้โครงสร้างเดิมได้มาก แต่ขอ้ เสี ย
คือ CFRP ไม่มีความหยุ่นเหนี ยวอาจทําให้องค์อาคารภายหลังเสริ มกําลังมีสภาพแข็งเกร็ งมากขึ้น ลดทอนสภาพ
ความเหนี ยว (Ductility) ทําให้เปลี่ยนรู ปได้น้อยลง อาจไม่มีสัญญาณเตือนผูใ้ ช้งานอาคารก่อนเกิ ดวิบตั ิให้ทราบ
ล่วงหน้า รวมทั้งลักษณะการวิบตั ิส่วนใหญ่ของชิ้นทดสอบที่พบในการทดลองคือ วิบตั ิโดยการหลุดล่อนของแผ่น
CFRP ซึ่งดูเหมือนเป็ นลักษณะการวิบตั ิที่ยากจะควบคุมให้เกิดได้ ณ ระดับที่ตอ้ งการแบบคงเส้นคงวาทุกครั้ง
อย่างไรก็ดีมาตรฐาน ACI 318-05 ได้พิจารณาตัวคูณลดกําลังรับแรงดัด (φ) ตามค่าความเหนียวขององค์
อาคาร และ ACI 440.2R-08 แนะนําวิธีควบคุมการหลุดล่อนของแผ่น CFRP ที่ใช้เสริ มกําลังรับแรงดัด ซึ่ งวิศวกร
นําทั้งสองหลักการมาพิจารณาร่ วมกันในการออกแบบเสริ มกําลังดัดโครงสร้าง จึงเป็ นที่น่าสนใจว่าเมื่อออกแบบ
เสริ มกําลังพื้นด้วย CFRP ที่ความเหนียวตํ่ามากๆ(ตัวคูณลดกําลังโมเมนต์ดดั น้อยๆ ) และให้เกิดการวิบตั ิแบบหลุด
ล่อนแล้ว กําลังรับนํ้าหนักและพฤติกรรมการวิบตั ิจะยังสอดคล้องกับที่ออกแบบไว้หรื อไม่

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) ออกแบบเสริ มกําลังแผ่นพื้น คสล. ทางเดียวด้วย CFRP ให้สามารถรับนํ้าหนักบรรทุกจรเพิ่มขึ้นได้
จาก 400 kg/m2 เป็ น 800 kg/m2 โดยควบคุมให้วบิ ตั ิแบบหลุดล่อนและมีค่าความเหนียวหรื อตัวคูณลดกําลังตํ่าที่สุด
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(2) ศึกษาพฤติกรรมของแผ่นพื้น คสล. ที่เสริ มกําลังรับแรงดัดด้วย CFRP ที่ความเหนียวตํ่า ทั้งในด้าน
กําลัง ลักษณะการวิบตั ิ และความเหนียว

3. วิธีดําเนินการวิจัย

3.1 ชิ้นทดสอบ
การออกแบบแผ่นพื้น คสล. ทางเดียว ในเบื้องต้นกําหนดคุณสมบัติวสั ดุ กําลังอัดประลัยของคอนกรี ต
(fc′) เท่ากับ 240 kg/cm2 เหล็กเสริ มกําลังรับแรงดึงชั้นคุณภาพ SD30 ภาระนํ้าหนักบรรทุกที่ใช้ออกแบบแผ่นพื้น
ประกอบด้วย นํ้าหนักบรรทุกตายตัวเนื่ องจากนํ้าหนักโครงสร้าง (WDL) นํ้าหนักบรรทุกตายตัวเพิ่มเติมจากวัสดุ
ตกแต่งผิวพื้น (WSDL) 80 kg/m2 และนํ้าหนักบรรทุกจร (WLL) 400 kg/m2 โดยมีช่วงความยาวพื้น (span) เท่ากับ 2.4
m ออกแบบตามมาตรฐาน ACI 318-05 และปรับแก้เพื่อให้เกิดความเหนี ยวตํ่าที่สุดที่เป็ นไปได้ในชิ้นเสริ มกําลัง
ด้วย CFRP ได้หน้าตัดแผ่นพื้น คสล. ทางเดี ยว (ชิ้นทดสอบ #1) ขนาด 0.63 m × 0.10 m มีเหล็กเสริ มหลัก 3DB12 หน้าตัดด้านขวางใส่เหล็กเสริ มกันร้าว RB6 @0.13 m ดังในแผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1 รายละเอียดแผ่นพื้นที่ไม่ได้เสริ มกําลังด้วย CFRP (ชิ้นทดสอบ #1)
แผ่นพื้นทดสอบชิ้นที่ 2 (ชิ้นทดสอบ #2) ได้เสริ มกําลังด้วย CFRP ให้สามารถรับภาระนํ้าหนักบรรทุก
จรเพิ่มขึ้นเป็ น 800 kg/m2 และเน้นให้มีความเหนี ยวน้อยที่ สุดที่เป็ นไปได้ ซึ่ งชิ้นทดสอบ #2 ออกแบบตาม ACI
440.2R-08 ได้ความหนาจํานวน 6 ชั้น มีความกว้างของแผ่นเท่ากับ 100 mm ซึ่ งจะมีพฤติกรรมการวิบตั ิแบบหลุด
ล่อนหลังการครากของเหล็กเสริ มและมีค่าตัวคูณลดกําลังโมเมนต์ดดั เท่ากับ 0.76 รายละเอียดดังแสดงในแผนภาพ
ที่ 2 คุณสมบัติของแผ่น CFRP ที่นาํ มาใช้เสริ มกําลังโครงสร้างนําเสนอไว้ในตารางที่ 1
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แผนภาพที่ 2 รายละเอียดแผ่นพื้นที่เสริ มกําลังด้วย CFRP (ชิ้นทดสอบ #2)
ตารางที่ 1 คุณสมบัติวสั ดุแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ที่ใช้เสริ มกําลังโครงสร้าง

System type :

dry, unidirectional sheet, installed using a wet layup procedure where
the dry carbon-fiber sheets are impregnated and adhered with an
epoxy resin on-site.
Fiber type :
high-strength carbon
Polymer resin :
epoxy
Mechanial properties : Thickness per ply tf = 0.167 mm
ultimate tensile strength of the CFRP ffu =35,000 kg/cm2
tensile modulus of elasticity of the CFRP Ef =2,350,000 kg/cm2
ultimate rupture strain of CFRP ε fu = 1.5%
Design reduction factors : environmental reduction factor CE = 0.95 for interior exposure
FRP strength reduction factor Ψ= 0.85 for flexure

3.2 การติดตั้งอุปกรณ์ วดั พฤติกรรมโครงสร้ างและการทดสอบ
ทดสอบกําลังดัดของชิ้นทดสอบทั้งหมดโดยใส่ น้ าํ หนักบรรทุกแบบ Third point loading ดังแผนภาพที่
3 โดยดํา เนิ น การเพิ่ ม นํ้า หนัก บรรทุ ก ครั้ งละ 40 kg จนกระทั่ง ถึ ง จุ ด วิบัติ อุ ป กรณ์ ว ดั พฤติ ก รรมโครงสร้ าง
ประกอบด้วย Dial gauge วัดระยะโก่งตัวที่จุดกึ่งกลางแผ่นพื้น Strain gauge วัดความเครี ยดดึงและอัดที่ผิวบนและ
ล่างของแผ่นพื้นคอนกรี ต และติดตั้ง Strain gauge วัดความเครี ยดดึงในเหล็กเสริ มและ CFRP รายละเอียดของการ
ติดตั้งอุปกรณ์วดั พฤติกรรมชิ้นทดสอบนําเสนอไว้ในตารางที่ 2 ตําแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆนําเสนอในแผนภาพ
ที่ 4
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แผนภาพที่ 3 Third Point Loading Test
No.
1, 2
3, 4, 5
6, 7
8, 9, 10
11, 12
13,14

ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดการติดตั้ง อุปกรณ์วดั พฤติกรรมโครงสร้าง

Instruments
Dial gauge
Strain gauge
Strain gauge
Strain gauge
Strain gauge
Strain gauge

Measurement items / Locations
Mid-span deflections
Tensile strains in main steel reinforcement
Compressive strains at the top slab surface
Tensile strains at the bottom slab surface
Tensile strains in CFRP
Tensile strains at the bottom slab surface

#1

#2

√
√
√
√

√
√
√
√
√

แผนภาพที่ 4 ผังแสดงตําแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมโครงสร้างในชิ้นทดสอบ
(a) ผังแสดงตําแหน่งติดตั้ง strain gauge ในเหล็กเสริ ม (ชิ้นทดสอบ #1 และ #2)
(b) ผังแสดงตําแหน่งติดตั้ง Strain gauge และ Dial gauge ที่ผิวบนแผ่นพื้น (ชิ้นทดสอบ #1 และ #2)
(c) ผังแสดงตําแหน่งติดตั้ง Strain gauge ที่ผิวล่างแผ่นพื้น (ชิ้นทดสอบ #1)
(d) ผังแสดงตําแหน่งติดตั้ง Strain gauge ที่แผ่น CFRP และผิวล่างแผ่นพื้น (ชิ้นทดสอบ #2)
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4. ผลการทดสอบ

4.1 การออกแบบเสริ มกําลัง
ผลการออกแบบเสริ มกําลังด้วย CFRP และควบคุมให้วิบตั ิโดยการหลุดล่อนที่ความเหนียวตํ่าที่สุด ใน
ชิ้นทดสอบ #2 ได้ค่าความเครี ยดดึงใน CFRP และเหล็กเสริ มขณะวิบตั ิเท่ากับ 0.00414 และ 0.00297 ตามลําดับ
ทําให้มีตวั คูณลดกําลังโมเมนต์ดดั (φ) เท่ากับ 0.76 แต่ส่งผลให้กาํ ลังรับนํ้าหนักบรรทุกของชิ้นทดสอบทั้งสองสู ง
กว่าที่ ตอ้ งการคือกําลังรับนํ้าหนักบรรทุกจรเปลี่ยนเป็ น 643 kg/m2 และ 1395 kg/m2 ในชิ้นทดสอบ #1 และ #2
ตามลําดับ
4.2 กําลังอัดคอนกรี ตและกําลังดึงเหล็กเสริ ม
กําลังอัดคอนกรี ตของแผ่นพื้น คสล. ทั้งที่เสริ มกําลังและไม่เสริ ม CFRP มีค่าเท่ากับ 340 kg/cm2 กําลัง
รับแรงดึง ณ จุดคราก (fy) ของเหล็กเสริ มมีค่าเท่ากับ 3,171 kg/cm2 ขณะที่กาํ ลังวัสดุเบื้องต้นที่ใช้ออกแบบมีค่า
เท่ากับ 240 kg/cm2 และ 3000 kg/cm2 ตามลําดับ นอกจากนี้ผลทดสอบการดึงเหล็กเสริ มจํานวนสามตัวอย่างพบว่า
ความเครี ยด ณ จุดครากของเหล็กเสริ ม εsy มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.001374
4.3 ลักษณะการวิบตั ิ
ลักษณะการวิบตั ิของชิ้นทดสอบ #1 วิบตั ิแบบ Tension failure ชิ้นทดสอบ #2 วิบตั ิโดยการครากของ
เหล็กเสริ ม แล้วตามด้วยการหลุดล่อนของแผ่น CFRP ดังแสดงในแผนภาพที่ 5 ที่ น้ าํ หนักบรรทุก 1440 kg และ
1960 kg หรื อเทียบเท่ากับรับนํ้าหนักบรรทุกจรที่ 553 kg/m2 และ 840 kg/m2 ตามลําดับ และเมื่อพิจารณา ณ จุด
ครากของเหล็กเสริ มที่มีค่าความเครี ยดดึง εsy = 0.001374 นํ้าหนักบรรทุกของทั้งสองชิ้นทดสอบมีค่าเท่ากับ 916
kg และ 1348 kg ตามลําดับ
4.4 พฤติกรรมของโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างนํ้าหนักบรรทุกและระยะโก่ งตัวของชิ้นทดสอบ ณ กึ่ งกลางช่วงพื้น แสดงใน
แผนภาพที่ 6(a) จากกราฟจะเห็ นได้ว่าที่ ค่านํ้าหนักบรรทุกสู งสุ ด ชิ้ นทดสอบ #1 และ#2 มี ระยะโก่ งตัว (∆u)
เท่ากับ 22.89 mm และ 19.79 mm ตามลําดับ และเมื่อพิจารณา ณ จุดครากของเหล็กเสริ ม ค่าระยะโก่งตัวตัว (∆y)
ของชิ้นทดสอบเท่ากับ 4.86 mm และ 6.05 mm ตามลําดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างนํ้าหนักบรรทุกและค่าความเครี ยดของเหล็กเสริ มรับแรงดึ งของชิ้นทดสอบทั้ง
สองแสดงในแผนภาพที่ 6(b) จากกราฟจะเห็นได้วา่ ที่ค่านํ้าหนักบรรทุกสูงสุด เหล็กเสริ มในชิ้นทดสอบ #1 และ#
2 มีค่าความเครี ยดดึง (εsu) เท่ากับ 0.005119 และ 0.002891 ตามลําดับ ส่วนความเครี ยด ณ จุดครากซึ่งพิจารณาที่
ค่าเท่ากับ 0.001374 ก็สอดคล้องกับพฤติกรรมของกราฟ ซึ่ งเปลี่ยนแปลงความชันค่อนข้างชัดเจนดังแสดงใน
แผนภาพที่ 6(b) ที่จุด A และ B
ความสัมพันธ์ระหว่างนํ้าหนักบรรทุกและค่าความเครี ยดดึงของ CFRP ของชิ้นทดสอบ #2 แสดงในกราฟ
แผนภาพที่ 6(c) จากเส้นกราฟพบว่า ณ จุดวิบตั ิ ค่าความเครี ยดสู งสุ ดในคาร์บอนไฟเบอร์ (εfe) ในชิ้นทดสอบ #2 มี
ค่าเท่ากับ 0.001371 ซึ่งเป็ นความเครี ยดดึงค่าสุดท้ายที่ Strain gauge ตรวจวัดและบันทึกได้ก่อน CFRP หลุดล่อน
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(a)
(b)
แผนภาพที่ 5 แสดงการวิบตั ขิ องชิ้นทดสอบ (a) ชิ้นทดสอบ #1 (b) ชิ้นทดสอบ #2

แผนภาพที่ 6 แสดงค่าผลตรวจวัดพฤติกรรมโครงสร้างที่ค่านํ้าหนักบรรทุกต่างๆ
(a) การโก่งตัวของชิ้นทดสอบ (b) ค่าความเครี ยดดึงในเหล็กเสริ ม (c) ค่าความเครี ยดดึงใน CFRP

5. วิเคราะห์ และอภิปรายผล

5.1 กําลังรับแรงดัดสู งสุ ด, Mn
จากผลทดสอบค่านํ้าหนักบรรทุ กสู งสุ ดของชิ้นทดสอบทั้งสอง สามารถคํานวณเป็ นค่ากําลังรับแรงดัด
สู งสุ ด (Mn from load test) ได้ดงั แสดงในตารางที่ 3 ซึ่ งเมื่อเปรี ยบกับค่ากําลังรับแรงดัดที่คาํ นวณตามทฤษฎี โดยใช้
กําลังวัสดุ ตามที่ ออกแบบ (Theoretical Mn (fc'/fy Prelim prop )) และเมื่ อปรั บการคํานวณโดยใช้ก ําลังวัสดุ จริ ง
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(Theoretical Mn ( fc'/fy Real prop.)) จะพบว่าในชิ้นทดสอบ #1 ค่าที่ ได้จากการทดลองมีค่าตํ่ากว่าค่าทางทฤษฎี ท้ งั 2
กรณี เท่ากับ 19.2% และ 24.6% ตามลําดับ ซึ่ งความคลาดเคลื่อนนี้ อาจเกิดจากการเกิดนํ้าหนักบรรทุกบางส่ วนขึ้นกับ
ชิ้นทดสอบในขั้นตอนการเตรี ยมชุดทดสอบ ก่อนบันทึกค่าแรงกระทําจริ ง ขณะที่ผลการทดสอบชิ้น #2 ได้ค่าตํ่ากว่า
ค่าทางทฤษฎีท้ งั 2 กรณี เท่ากับ 49.8% และ 56.3% ตามลําดับ ซึ่งความคลาดเคลื่อนนี้เกิดจากขณะที่วบิ ตั ิ หน่วยแรงใน
CFRP มีค่าน้อยกว่าค่าที่คาดหวังตามทฤษฎี อย่างไรก็ดีเมื่อคํานวณค่ากําลังรับแรงดัดสูงสุดจากค่าความเครี ยดดึงจริ ง
ใน CFRP ขณะที่ คานวิบัติ (Mn from measured εfe) พบว่า Mn from load test จะตํ่ากว่าเพี ยง 4.3% ยืนยันได้ว่าค่า
ความเครี ยดดึงใน CFRP ที่ตรวจวัดได้ สอดคล้องกับกําลังรับนํ้าหนักบรรทุกจริ ง
ตารางที่ 3 ผลวิเคราะห์คุณสมบัติของชิ้นทดสอบ ระหว่างค่าที่ประเมินด้วยทฤษฎีจากค่ากําลังวัสดุ และค่าจาก
ผลทดสอบ loading test

Summary of Results
Required Factored Moment, Mu
Theorectical Mn ( fc'/fy Prelim prop.)
Theorectical Mn ( fc'/fy Real prop.)
Mn from load test
Mn from measured εfe
Theoretical εfe ( fc'/fy Prelim prop.)
Theoretical εfe ( fc'/fy Real prop.)
εfe (Measured strain)
Theorectical εst ( fc'/fy Prelim prop.)
Theorectical εst ( fc'/fy Real prop.)
εst (Measured strain)
φ (Prelim design)
φ (Measuring strain estimation)
Ductility ratio (εsu/εsy)
Ductility ratio (∆u/∆y)

(kg-m)
(kg-m)
(kg-m)
(kg-m)
(kg-m)
(mm/mm)
(mm/mm)
(mm/mm)
(mm/mm)
(mm/mm)
(mm/mm)

#1
464.49
712.80
764.28
576
0.02071
0.02876
0.00512
0.9
0.9
3.72
4.71

#2
757.79
1561.81
1793.32
784
819
0.004140
0.004930
0.001371
0.002976
0.003551
0.002891
0.76
0.75
2.10
3.27

5.2 ลักษณะการวิบัติ
ชิ้นทดสอบ #1 วิบตั ิแบบ Tension failure โดยเหล็กเสริ มรับแรงดึ งครากก่อนคอนกรี ตแตก ขณะที่ ชิ้น
ทดสอบ #2 วิบตั ิโดยการหลุดล่อนของ CFRP จากตารางที่ 3 จะเห็นได้วา่ ค่าความเครี ยดดึงของ CFRP ขณะหลุด
ล่อน (εfe) ที่ ได้จากการวัดในชิ้นทดสอบจริ ง (εfe , Measuring strain) ของชิ้นทดสอบ #2 มีค่าเท่ากับ 0.001371
น้อยกว่าค่าทางทฤษฎีที่คาดหวังไว้คือ 0.00414 และ 0.00493 ในการคํานวณจากกําลังวัสดุที่ออกแบบและที่เกิดขึ้น
จริ งตามลําดับ จึงอาจกล่าวได้วา่ ถึงแม้ลกั ษณะการวิบตั ิของชิ้นทดสอบ #2 จะเป็ นไปตามที่ออกแบบบางส่ วนคือ
เหล็กเสริ มครากแล้วตามด้วยการหลุดล่อนของ CFRP แต่ก็เป็ นการหลุดล่อนที่ เกิ ดก่อนเวลาอันควร ซึ่ งไม่ใช่
พฤติกรรมที่ตอ้ งการ อย่างไรก็ดีก็เป็ นพฤติกรรมที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของการเสริ มกําลังด้วย CFRP ที่มีความ
หนาหลายๆชั้น (กรณี น้ ี 6 ชั้น) ซึ่งจะทําให้แผ่น CFRP มีความแข็งเกร็ งสูง ยืดหยุน่ ได้นอ้ ย และหลุดล่อนได้ง่ายขึ้น
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5.3 ค่ าความเหนียวและตัวคูณลดกําลัง
จากตารางที่ 3 จะเห็นได้วา่ ค่า εst (Measured strain) จากการทดสอบเท่ากับ 0.00512 เปรี ยบเทียบกับค่า
ความเครี ยดดึ งของเหล็กเสริ มขณะวิบัติ ตามที่ อ อกแบบไว้ของชิ้ นทดสอบ #1 (Theorectical εst ( fc'/fy Prelim
prop.)) คือ 0.02071 นั้นมีค่าน้อยกว่าอยูม่ าก แต่ท้ งั 2 กรณี ถือว่าเป็ นการวิบตั ิที่ค่าความเหนียวสูงเทียบเท่ากับค่าตัว
คูณลดกําลังรับแรงดัด (φ) 0.9 ซึ่งเป็ นพฤติกรรมการวิบตั ิที่ดีและควบคุมได้ตามต้องการ ซึ่งถ้าพิจารณาถึงค่าความ
เหนี ยวที่ คิดจาก εsu/εsy และ ∆u/∆y แล้ว ก็ได้ค่าสู งมากเช่นกันเท่ากับ 3.72 และ 4.71 ตามลําดับ ขณะที่ ค่า εst
(Measured strain) ในชิ้นทดสอบ #2 เท่ากับ 0.002891 เปรี ยบเทียบกับค่าทางทฤษฎีที่ออกแบบไว้คือ 0.002976 มี
ค่าใกล้เคียงมาก ส่ งผลให้มีค่า φ = 0.75 และ 0.76 ตามลําดับ ทําให้สามารถศึ กษาพฤติกรรมรับแรงดัดของชิ้น
ทดสอบที่เสริ มกําลังด้วย CFRP แล้วมีความเหนี ยวตํ่าตามที่ตอ้ งการ ซึ่ งผลการทดสอบพบว่าการออกแบบเสริ ม
กําลังด้วย CFRP ตามมาตรฐาน ACI 440.2R-08 ในกรณี ที่องค์อาคารเกิดความเหนียวตํ่าหรื อค่าตัวคูณลดกําลังรับ
แรงดัด (φ) มีค่าน้อยๆ (ในกรณี น้ ี เท่ากับ 0.76) อาจไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมการวิบตั ิได้ตามต้องการ ซึ่ งใน
กรณี น้ ีคือเกิดการหลุดล่อนของ CFRP ก่อนเวลาอันควร จึงน่าจะเกิดจากการแปะ CFRP ที่หนามากถึง 6 ชั้น ส่งผล
ให้ควบคุมคุณภาพของ Adhesive ได้ไม่เต็มที่และเกิดความไม่เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันของ CFRP ความเครี ยดดึงที่
ผิว CFRP ไม่ได้เกิดสูงที่สุดในบรรดาความเครี ยดดึงตลอดความลึกของหน้าตัดตามที่ควรจะเป็ น สังเกตได้จาก εfe
ที่วดั ได้จากชั้นนอกสุดขณะวิบตั ิคือ 0.001371 ขณะที่ εst ที่วดั ได้คือ 0.002891

6. สรุ ปผลการวิจัย

(1) การออกแบบเสริ มกําลังเพื่อรับนํ้าหนักบรรทุกเพิ่มขึ้นตามต้องการสามารถกระทําได้ไม่ยาก แต่ถา้
ต้องการควบคุมให้มีค่าตัวคูณลดกําลังตํ่าที่สุดเช่นในกรณี ศึกษานี้จะทําได้ยาก ซึ่งส่งผลให้กาํ ลังรับนํ้าหนักสูงขึ้น
มากกว่าที่ตอ้ งการได้
(2) การควบคุมพฤติกรรมการวิบตั ิของพื้น คสล. เสริ มกําลังด้วย CFRP ที่ความเหนียวตํ่า ที่มีค่าตัวคูณลด
กําลังรับแรงดัด (φ) เพียง 0.76 ในกรณี ศึกษานี้น้ นั ไม่สามารถกระทําได้ตามความต้องการ เพราะถึงแม้จะวิบตั ิดว้ ย
การครากของเหล็กเสริ มตามด้วยการหลุดล่อนของ CFRP แต่เป็ นการหลุดล่อนที่เกิดก่อนเวลาอันควร
(3) กําลังรับนํ้าหนักขณะวิบตั ิของชิ้นทดสอบที่เสริ มกําลังด้วย CFRP ถึงแม้จะตํ่ากว่าค่าทางทฤษฎี แต่ก็
สูงกว่าที่ตอ้ งการคือเทียบเท่ากับกําลังรับนํ้าหนักบรรทุกจรที่ 840 kg/m2
(4) ชิ้นทดสอบเสริ มกําลังด้วย CFRP ที่ความเหนียวตํ่านี้ถึงแม้จะวิบตั ิดว้ ยการหลุดล่อนก่อนค่าที่กาํ หนด
แต่ก็ยงั มีอตั ราส่ วนความเหนี ยวที่ คิดจากค่าความเครี ยดดึ งในเหล็กเสริ มและการโก่งตัวเท่ากับ 2.10 และ 3.27
ตามลําดับ

7. ข้ อเสนอแนะ

(1) งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษานําร่ อง (pilot study) ชิ้นทดสอบที่ศึกษามีเพียงชนิดละ 1 ตัวอย่าง เมื่อนําค่า
ผลทดสอบของตัวอย่างจํานวนน้อยไปสรุ ปวิเคราะห์ผลอาจไม่ได้ขอ้ สรุ ปที่ถูกต้อง ต้องระมัดระวังในการนําผล
วิเคราะห์ไปใช้

2387

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

(2) การติดตั้ง CFRP ที่หนาและซ้อนกันหลายชั้นเพื่อรับแรงดึงในระดับสูง ยิง่ มีความเสี่ ยงต่อการหลุด
ล่อนของแผ่นไฟเบอร์ก่อนแรงดึงวัสดุถึงค่าทีได้ออกแบบไว้อย่างมาก จึงต้องอาศัยคุณภาพในการติดตั้งอย่างสูง
โดยช่างฝี มือที่เชี่ยวชาญภายใต้การควบคุมให้เป็ นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่ งครัด
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บทคัดย่ อ

บทความนี้ เป็ นการนําเสนอการศึกษาระบบไฟส่ องสว่างทางวิง่ และทางขับของสนามบินพานิ ชย์ โดยมี
รายละเอียดหลักคือระบบแสงสว่างเพื่อให้สญ
ั ญาณของทางวิง่ และทางขับของสนามบินพานิ ชย์ขนาดใหญ่เนื้ อหา
จะกล่าวถึงระบบแสงสว่าง โคมไฟฟ้าชนิ ดต่าง ๆ โดยแบ่งแยกตามฟังก์ชนั ตามกระบวนการในส่ วนต่าง ๆของ
การขึ้นลงของอากาศยานหรื อเครื่ องบิน ความเข้มของการส่ องสว่างของโคมไฟฟ้าทั้งในระบบทางวิ่งและทางขับ
อ้างอิ งตามมาตรฐาน ICAO ANNEX 14 VOLUME 1-9 ระบบการควบคุ มการจ่ า ยกํา ลัง ไฟฟ้ า ด้ว ยแหล่ ง จ่ า ย
กําลังไฟฟ้าแบบกระแสคงที่ วงจรการทํางานของตัวควบคุม และวงจรการควบคุมโคมไฟฟ้าแบบอนุกรม เพื่อเป็ น
ข้อมูลพื้นฐานเผยแพร่ ต่อผูป้ ฏิบตั ิงานด้านไฟส่องสว่างของทางวิง่ และทางขับของงานไฟฟ้าสนามบิน
คําสําคัญ: ระบบไฟส่องสว่างทางวิง่ และทางขับ แหล่งจ่ายกําลังไฟฟ้าแบบกระแสคงที่

ABSTRACT
This paper explores the study on run way and taxi way lighting systems for the commercial airport
which employed the main specifications in runway and taxiway lighting systems. It is explained about the various
kind of lighting luminaries that classified by function of the aviation utilization. The intensity of the lighting
luminaries in the runway and taxi way with the reference standard provided by the ICAO ANNEX 14 VOLUME
1- 9 and constant current electrical power supply system, power supply controller and series circuit control
respectively. The advantage of the paper is to inform the persons that working on the airport lighting system.
KEYWORDS: Runway and Taxiway Lighting Systems, Current Constant Electrical Power Supply.
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1. บทนํา

ระบบไฟฟ้ า สนามบิ น นับ ว่า เป็ นระบบไฟฟ้ า ที่ มี ค วามสํา คัญ มากในด้า นความปลอดภัย และความ
น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระบบไฟส่องสว่างของทางวิง่ และทางขับที่ใช้เป็ นสัญญาณนําร่ องในกระบวนการ
ขึ้นลงของเครื่ องบินที่ตอ้ งมีความปลอดภัยที่สุดและมีความเชื่อมัน่ สูงสุด มีหน้าที่บอกตําแหน่งในส่วนต่าง ๆ ของ
สนามบินในกับนักบินหรื อผูค้ วบคุมอากาศยานให้สามารถขึ้นลงได้ปลอดภัยทั้งเวลากลางวันที่มีสภาพอากาศไม่ดี
และเวลากลางคืน ดังนั้นมาตรฐานการบินในระดับนานาชาติจะเคร่ งครัดในการกําหนดมาตรฐานและกฎหมาย
ต่าง ๆ องค์การการบินระหว่างประเทศ( The International Civil Aviation Organization: ICAO) [1] ได้วางระเบียบ
และข้อบังคับของการบิ นระหว่างประเทศให้เกิ ดความปลอดภัยสู งสุ ด ปั จจุบนั มีประเทศสมาชิ ก 119 ประเทศ
ICAO ได้ออกกฎหมายการบินระหว่างประเทศตามข้อตกลงร่ วมกันของประเทศสมาชิก แบ่งเป็ นภาคผนวกต่าง
ๆ หรื อเรี ยกว่า Annex ออกเป็ น 19 Annex มาตรฐานทางขับและทางวิง่ เป็ นส่วนหนึ่งใน Annex ที่ 14 Volume 1- 9
ถือว่าเป็ นส่วนที่สาํ คัญที่สุดของกระบวนการขึ้นลงของอากาศยานจะต้องมีสญ
ั ญาณไฟเป็ นระบบนําร่ องให้การขึ้น
ลงของอากาศยานมี ค วามปลอดภัย สู ง สุ ด และองค์ค วามรู ้ ใ นด้า นระบบไฟแสงสว่า งทางวิ่ ง ทางขับ และ
กระบวนการควบคุมเป็ นข้อมูลที่ ใช้เฉพาะในหน่ วยงานท่าอากาศยานจะไม่ได้นาํ มาเผยแพร่ ภายนอกมากนัก
โดยเฉพาะแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสคงที่ เป็ นอุปกรณ์พิเศษที่หาข้อมูลได้ยากจึงถือว่าเป็ นองค์ความรู ้ที่มีความสําคัญ
กับวิศวกรและผูท้ ี่ ตอ้ งทํางานที่ เกี่ ยวข้อง ปั จจุ บนั ความเชี่ ยวชาญในระบบนี้ จะอยู่เฉพาะบางกลุ่มที่ ดาํ เนิ นการ
เท่านั้น
บทความนี้ เป็ นบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ องค์ความรู ้รายละเอียดของระบบไฟส่ องสว่างของทางวิ่ง
และทางขับ ซึ่ งได้นาํ เสนอฟังก์ชนั ของระบบไฟส่ องสว่างในแต่และส่ วนของทางขึ้นลงของอากาศยาน และ ตัว
แหล่งจ่ายกําลังไฟฟ้าแบบกระแสคงที่ที่เป็ นอุปกรณ์สาํ คัญที่ใช้จ่ายกําลังไฟฟ้าให้กบั ระบบไฟส่องสว่างของทางวิง่
และทางขับ

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อศึกษาระบบไฟส่องสว่างทางวิง่ และทางขับของสนามบินพานิชย์
(2) เพื่อศึกษาฟังก์ชนั การทํางานของระบบไฟส่องสว่างที่ใช้ในทางวิง่ และทางขับ
(3) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การทํางานของแหล่งจ่ายกําลังไฟฟ้าแบบกระแสคงที่
(4) เพื่อเป็ นการเผยแพร่ องค์ความรู ้เฉพาะทางแก่วศิ วกรและผูเ้ กี่ยวข้องด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

3. ขอบเขตของการนําเสนอในบทความ

(1) ศึกษาระบบไฟส่องสว่างของทางวิง่ และทางขับ (Movement Area) ของสนามบินพาณิ ชย์ไทยกับ
มาตรฐานสากล
(2) ศึกษาฟังก์ชนั ต่าง ๆ ขนาดของปริ มาณแสง จุดประสงค์การใช้งานของทางวิง่ และทางขับ
(3) ศึกษาและระบบควบคุมและการจ่ายกําลังไฟฟ้าแบบกระแสคงที่ให้กบั ไฟส่องสว่างบนทางวิง่ และ
ทางขับสนามบินพาณิ ชย์ไทย
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4. มาตรฐานและระบบไฟส่ องสว่ างบนทางวิง่ และทางขับ

มาตรฐานการติดตั้งระบบไฟส่ องสว่างบนทางวิ่งและทางขับจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกรมท่า
อากาศยานโดยกรมท่าอากาศยานแห่ งประเทศไทยจะอ้างอิงข้อมูลตามคําแนะนําของ ICAO โดยหลักๆในหัวข้อ
ของเรื่ องไฟฟ้าจะอ้างอิงข้อมูลจากมาตรฐาน ICAO ANEX 14 เป็ นหัวข้อที่พดู ถึงระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง [1],[2]
1. มาตรฐาน ICAO ANNEX14 มาตรฐานของ ICAO ในหมวดย่อยที่ 14หรื อ ANNEXS 14 ได้กล่าวถึง
เรื่ องของสนามบิน ในส่วนของประเทศไทยการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ จะใช้มาตรฐานของ IEC และNASI
ซึ่ง ทาง ICAO หรื อ FAA จะทําการรับรองและกําหนดพื้นที่ใช้งานให้กบั อุปกรณ์น้ นั ๆ
2. มาตรฐาน Federal Aviation Administration (FAA) เป็ นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบินแห่งชาติ
ของสหรัฐอเมริ กาในเรื่ องของ หลอดไฟ หรื อโคมไฟ ที่ใช้บนทางวิง่ ทางขับ ในประเทศไทยจะผ่านการรับรองจาก
มาตรฐาน FAA ด้วยซึ่งสามารถใช้ทดแทนมาตรฐานของ ICAO ได้เนื่องจากมาตรฐาน FAA เป็ นมาตรฐานที่ ICAO
ยอมรับ
4.1 โคมไฟฟ้ าทีใ่ ช้ บนทางวิง่ และทางขับ [2][3]
4.1.1. หลอด Tungsten-Halogen Quartz Lamps
หลอดไฟฮาโลเจนหรื อเรี ยกว่าหลอดไฟควอตซ์ฮาโลเจนและหลอดไฟฮาโลเจนทังสเตนพัฒนาขึ้น
จากหลอดอินแคนเดสเซนต์หรื อหลอดไส้แบบดัง่ เดิ มมี ไส้หลอดทังสเตนคล้ายกับในหลอดอินแคนเดสเซนต์
ทัว่ ไป แต่ตวั หลอดไฟมีขนาดเล็กกว่า มีการบรรจุแก๊สฮาโลเจนในหลอดตัวหลอดแก้วทําด้วยควอตซ์ แก้วซิ ลิกา
หรื ออะลูมิโนซิ ลิเกตหลอมหลอดไฟฮาโลเจนมีความแข็งแกร่ งกว่าหลอดแก้วแบบมาตรฐานเนื่ องจากต้องบรรจุ
แรงดันสู ง อุณหภูมิจะสู งขึ้ นอย่างรวดเร็ ว ฮาโลเจนจะร้ อนขึ้ นจนกลายเป็ นแก๊ สที่ อุ ณหภูมิต่ าํ ลงฮาโลเจนคื อ
องค์ประกอบของโลหะโมโนวาเลนต์ชนิ ดหนึ่ งที่จะรวมตัวกันเป็ นอิออนประจุลบ สารฮาโลเจนมี 5 ชนิ ด ได้แก่
ฟลูออรี น คลอรี น โบรมี น ไอโอดี น และแอสทาที น หลอดไฟฮาโลเจนมี ขนาดกะทัดรัดและให้ค่าลูเมนที่ สูง
มีคุณสมบัติทางแสง หลอดประเภทนี้จะมีขนาดเล็กแสดงในรู ปที่ 1 แสดงความสัมพันธ์กบั กระแสและความสว่าง
ในแต่ละระดับ

ก. ลักษณะของหลอด
ข. ค่าความสว่างและค่ากระแสไฟฟ้าแต่ละระดับ
รู ปที่ 1 ตัวอย่างของหลอดไฟฟ้า Tungsten-Halogen Quartz Lamps
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4.1.2 ระบบไฟสัญญาณนําร่ อน
ระบบไฟสัญ ญาณนํา ร่ อ นประกอบด้ว ยโคมไฟสัญ ญาณ Approach Light, Flashing Light, Papi
Light โดยจุดประสงค์เพื่อให้นกั บินได้ทราบถึงตําแหน่งของสนามบิน และช่วยในการล่อนลงของอากาศยานอย่าง
ปลอดภัย
1. ระบบไฟสัญญาณบอกตําแหน่งทางวิง่ ( Approach and Flashing Lights)
เป็ นไฟสัญญาณที่ ทาํ หน้าที่ บอกตําแหน่ งหัวทางวิ่งเพื่อช่ วยนําร่ องนักบิ นนําอากาศยานเข้าสู่ ทางวิ่งได้ในเวลา
กลางคืนหรื อในเวลากลางวันในช่วงที่มีทศั นะวิสัยของอากาศไม่ดี (ค่า RVR ตํ่ากว่า 550) เช่น ขณะที่ฝนตกหนัก
หรื อหมอกลงจัด ค่าความเข้มของแสงอยูท่ ี่ 8,000 แคนเดลา ดังรู ปที่ 2

ก.ตําแหน่งการติดตั้งโคม
ข.ประเภทของโคมไฟแบบตั้งและฝังพื้นตามลําดับ
รู ปที่ 2 ตําแหน่งติดตั้งโคมไฟ Approach Light
ตําแหน่งที่ติดตั้งโคมไฟสัญญาณ Approach Light จะติดตั้งอยูก่ ่อนถึงทางวิ่ง เพื่อให้นกั บินเห็น
ระบบไฟสัญญาณนี้ ก่อนและรับรู ้ว่าฝั่ งที่ทาํ การเปิ ดระบบไฟสัญญาณ Approach Light นั้นคือด้านที่สามารถนํา
เครื่ องร่ อนลงได้ ลักษณะทัว่ ไปเป็ นโคมไฟที่ ถูกออกแบบให้มองเห็ นเพียงด้านเดี ยว (Uni-Directional) โคมไฟ
(Centerline Approach , Simple Approach ) โคมไฟจะให้แสงสี ขาว ส่วนโคมไฟ(Approach Side Row Barrette)ให้
แสงสี แดง ลักษณะโคมไฟดังแสดงในรู ปที่ 2 ตําแหน่ งที่ติดตั้ง ในลักษณะการตั้งโคมไฟ Approach Light แบบ
CAT I ,CAT II ไฟ Flashing Light จะติดตั้งอยูก่ ่ ึงกลาง Bar ของแต่ละ Bar ตั้งแต่ Approach Light Bar 1 - Approach
Light Bar 21 ในลัก ษณะการตั้ง ไฟ Approach Light แบบ Simple Approach ไฟ Flashing Light จะติ ด ตั้ง อยู่
กึ่งกลาง Bar ตั้งแต่ Approach Light Bar 1 - Approach Light Bar 3 ดังรู ปที่ 3 [4],[5]

รู ปที่ 3 Approach and Flashing Light
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2. ระบบไฟสัญญาณลดระดับ ( Precision Approach Path Indicator Lights: PAPI lights )
เป็ นระบบเครื่ องช่วยเดินอากาศแบบใช้แสงไฟ ในขณะที่ลดระดับจะช่วยบอกนักบินให้ทราบถึงระยะองศาต่าง ๆ
ขณะลดระดับ ถ้าเครื่ องบินอยูส่ ูงกว่า Approach Path มาก(ประมาณ 3 องศา)นักบินจะมองเห็นแสงไฟเป็ นสี ขาวทั้ง
4 โคม ถ้าเครื่ องบินอยูส่ ูงกว่า Approach Path ที่ถูกต้องเล็กน้อย (มุมที่ถูกต้องประมาณ 3 องศา)นักบินจะมองเห็น
แสงไฟเป็ นสี ขาว 3 โคม และสี แดงด้านในสุดติดทางวิง่ อีก 1 โคมแต่ถา้ เครื่ องบินอยูท่ ี่ Approach Path ที่ถูกต้อง
พอดีจะมองเห็นแสงไฟเป็ นสีขาว 2 โคม และสี แดงด้านในสุดติดทางวิง่ อีก 2 โคม ถ้าเครื่ องบินอยูต่ ่าํ กว่า Approach
Path นักบินจะมองเห็นแสงไฟเป็ นสี แดงทั้ง 4 โคมดังแสดงในรู ปที่ 4 โดยระบบไฟ PAPI นี้จะเปิ ดใช้ท้ งั กลางวัน
และกลางคืนมาตรฐานความสว่างของระบบไฟ PAPI ความเข้มของแสงอยูท่ ี่ 22,795 แคนเดลลาระดับความเข้มที่
ตําแหน่งต่าง ๆ แสดงดังรู ปที่ 5

ก. ตําแหน่งของไฟPAPI

ข. ลักษณะที่มองเห็นของไฟPAPI
รู ปที่ 4 Approach and Flashing Light

รู ปที่ 5 ระยะทางของการมองเห็นไฟPAPI เทียบกับข้อกําหนดในชนิดPPL400/1
4.1.3 ระบบไฟบนทางวิ่ง จะประกอบด้วย Threshold Light, Runway Centerline Light, Runway
Edge Light, Touch Down Light, Runway End Light, Runway Exit Light. [4]
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ข. โคมไฟ Threshold Light

ค.ตําแหน่งติดตั้งโคมไฟ Runway Centerline Light

ง. โคมไฟ Runway Centerline Light

จ. ตําแหน่งติดตั้งโคมไฟ Runway Edge Light
ฉ. โคม Runway Edge Light ชนิดตั้งพื้น
รู ปที่ 6 แสดงโคมไฟทางวิง่ ชนิดต่าง ๆ
จากรู ปที่ 6 ก-ฉ แสดงไฟทางวิ่งที่ ตาํ แหน่ งต่าง ๆ จาก Threshold Light, Runway Centerline Light,
Runway Edge Light ตามลําดับ โดย
- Threshold Light วางอยู่ที่ ตาํ แหน่ งขอบเริ่ มต้นของทางวิ่ง ทํา หน้าที่ บอกจุ ดเริ่ ม ต้นของทางวิ่งให้
นักบินทราบว่าอากาศยานลงได้ปลอดภัยเมื่อข้ามจุดนี้ ใช้ท้ งั เวลากลางวันและกลางคืน ความเข้มของแสงไม่นอ้ ย
กว่า 11,049 แคนเดล่า การติดตั้งด้านนอกของทางวิง่ ห่างออกไปประมาณ 3 เมตร
- Runway Centerline Light เป็ นไฟบอกตํา แหน่ ง กึ่ ง กลางทางวิ่ง ประกอบการLandingใช้ใ นทางวิ่ง
CATII ,CATIII ใช้บอกเวลากลางคืนหรื อกลางวันที่ ทัศนะวิสัยไม่ดี มี ความเข้ม 1678 แคนเดล่าเป็ นแสงสี ขาว
เริ่ มต้นจาก Threshold Light ไปถึง 900 เมตรก่อนสุ ดทางวิ่งช่วงแรก 600 เมตร ช่วงที่ สอง 300 เมตร สลับด้วยสี
แดง
- Runway Edge Light เป็ นไฟแสดงขอบทางวิ่งใช้ในช่วงเวลาเช่นเดียวกับไฟอื่น ๆ เป็ นแสงสี ขาวและ
ส้มสลับกัน มีความเข้ม 4860 แคนเดล่า
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ก.ตําแหน่งติดตั้งโคมไฟ Runway Touchdown Zone Light ข.โคมไฟ Runway Touchdown Zone Light

ค .ตําแหน่งติดตั้งโคมไฟ Runway End Light
ง.ตําแหน่งติดตั้งโคมไฟ Runway Exit Light
รู ปที่ 7 แสดงโคมไฟทางวิง่ ชนิดต่าง ๆ
นอกจากที่กล่าวแล้วในรู ปที่ 7 เป็ นการแสดงตําแหน่งของ
- Runway Touchdown Zone เป็ นไฟที่ กาํ หนดให้บริ เวณพื้นที่ ที่เครื่ องบิ นสามารถ Landing ได้อย่าง
ปลอดภัยใช้ในเวลากลางคืนหรื อกรณี เดียวกันกับชนิ ดอื่น ๆติดตั้งดังแสดงในรู ประยะห่ างระหว่าง Bar 30 เมตร
และ 60 เมตรติดตั้งทั้งสองด้านของทางวิง่
- Runway End Light และ Runway Exit Light เป็ นไฟแสดงตําแหน่งสิ้ นสุ ดและทางออกของจากทาง
วิง่ มีค่าความเข้มของแสงด้านสี เขียว 317 แคนเดล่า และสี สม้ 418 แคนเดล่า
4.1.4 ระบบไฟบนทางขับ ( Taxi Way) จะประกอบด้วย Taxi Centerline Light, Taxiway Edge Light,
Stop Light และ Intermediate Light.
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ข. Taxiway Centerline

ค.ตําแหน่งโคมไฟ Stop Bar Lights

ง. โคมไฟ Stop Bar Lights

รู ปที่ 8 โคมไฟส่วนต่าง ๆ ของทางขับ(Taxiway)
จากรู ปที่ 8 ก-ง แสดงไฟทางวิง่ ที่ตาํ แหน่งต่าง ๆ Taxi Centerline Light, Taxiway Edge Light , Stop Light
และ Intermediate Light ตามลําดับดังนี้
- Taxi Centerline Light วางอยูท่ ี่ตาํ แหน่งขอบเริ่ มต้นของทางวิง่ ทําหน้าที่บอกจุดเริ่ มต้นของทางวิง่ ให้
นักบินทราบว่าอากาศยานลงได้ปลอดภัยเมื่อข้ามจุดนี้ ใช้ท้ งั เวลากลางวันและกลางคืน ความเข้มของแสงไม่นอ้ ย
กว่า 11,049 แคนเดล่า การติดตั้งด้านนอกของทางวิง่ ห่างออกไปประมาณ 3 เมตร
- Taxiway Edge Light เป็ นไฟบอกตําแหน่งกึ่งกลางทางวิง่ ใช้ในทางวิง่ CATII ,CATIII ใช้เวลา
กลางคืนหรื อกลางวันที่ทศั นะวิสยั ไม่ดี มีความเข้ม 1678 แคนเดล่าเป็ นแสงสี ขาว เริ่ มต้นจาก Threshold Light ไป
ถึง 900 เมตรก่อนสุดทางวิง่ ช่วงแรก 600 เมตร ช่วงที่สอง 300 เมตร สลับด้วยสี แดง
- Runway Edge Light เป็ นไฟแสดงขอบทางวิง่ ใช้ในช่วงเวลาเช่นเดียวกับไฟอื่น ๆเป็ นแสงสี ขาวและสี
ส้มสลับกัน มีความเข้ม 4860 แคนเดล่า
4.2. แหล่ งจ่ ายไฟฟ้ าของระบบไฟส่ องสว่ างบนทางวิง่ และทางขับ [6]
จากวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการให้ระดับความเข้มการส่ องสว่างคงที่มีเสถียรภาพและควบคุมได้ระบบจ่าย
กําลังไฟฟ้าดังกล่าวจะใช้แหล่งจ่ายกําลังไฟฟ้าแบบกระแสคงที่ (Constant Current Regulator : CCR)หรื อเรี ยกว่า
CCR จะรับแรงดันที่ 380-400VAC 50-60 Hz. มีหน้าที่ ควบคุมการจ่ายกําลังไฟฟ้ าในโคมไฟฟ้าต่างๆของทางวิ่ง
และทางขับ แสดงดังรู ปที่ 9 แบ่งโครงสร้างการทํางานเป็ น 4 ส่วน A,B,C และ D ตามลําดับ แสดงดังรู ปที่ 10
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รู ปที่ 9 ตูค้ วบคุมการจ่ายกระแสแบบคงที่ (Constant Current Regulator : CCR)
ภาค A. จะเป็ นวงจรที่รับแรงดันไฟฟ้า 400V และจ่ายให้รับแบ่งเป็ น 2 ส่วนคือส่วนแรกจ่ายให้กบั ระบบ
หลัก และส่ ว นที่ ส องจ่ า ยให้ห ม้อแปลงไฟฟ้ า T3 ลดแรงดัน ไฟฟ้ า ลงเพื่ อ จ่ า ยให้กับชุ ด ควบคุ ม ที่ ว งจรรั บจะ
ประกอบด้วยอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินจากปั ญหาฟ้าผ่า หรื อ มี Surge ต่าง ๆ เข้ามาในวงจร ผ่านไปที่หม้อแปลง
ไฟฟ้า T3 เพื่อนํามาเป็ นแหล่งจ่ายให้วงจรควบคุม ภาค B. หลังจากที่หม้อแปลง T3 ลดแรงดันไฟฟ้าลงและจ่าย
ให้กบั Electronic Control Assembly เพื่อควบคุม คอนแทกเตอร์ของระบบวงจรไฟฟ้าหลัก ภาค C.เมื่อ Electronic
Control Assembly สั่งให้คอนแทกเตอร์ ทาํ งานระบบวงจรไฟฟ้ าหลักจ่ ายไฟฟ้ าให้กับหม้อ แปลง T1 และจ่ าย
เอาต์พุตให้กบั โหลด ภาค D.หลังจากที่หม้อแปลง T1 จ่ายโหลดแล้ว หม้อแปลงกระแส T2 ทําหน้าที่ตรวจสอบ
กระแสไฟฟ้าที่จ่ายออกไปโดยส่งให้กบั Electronic Control Assembly และสัง่ ให้วงจรขับเคลื่อนด้วยคอนเวอเตอร์
ไฟฟ้ ากระแสสลับชนิ ด Zero Voltage Mode และ Phase Control Mode เพื่อทําหน้าที่ ในการเปิ ดปิ ดและควบคุม
กระแสที่วงจรจ่ายผ่านหม้อแปลงที่ต่ออนุกรมไว้กบั วงจร แสดงวงจรการทํางานในแต่ละส่วนดังรู ปที่ 10

รู ปที่ 10 วงจรภายในของ CCR (Constant Current Regulator)
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รู ปที่ 11 การต่อวงจรของระบบไฟส่องสว่างทางวิง่ และทางขับที่ควบคุมโดย CCR
จากภาคเอาต์พุตของวงจร CCR จะนําไปต่อกับโคมไฟฟ้าต่าง ๆ บนทางวิ่งและทางขับเป็ นแบบอนุกรม
ที่มีแรงดัน 400 โวลต์ความถี่ 50 Hz ค่ากระแสที่ 0-30 แอมป์ ขึ้นกับชนิดของหลอดไฟแต่ละส่วน โดยอุปกรณ์ที่ต่อ
แบบลูปที่แสดงดังรู ปที่11 มีหม้อแปลงแบบแยกส่ วน(Isolate Transformer) เป็ นตัวเชื่อมกับหลอดไฟฟ้ามีกระแส
คงที่ตลอดทั้งวงจร ควบคุมจาก CCR. มีระบบป้ องกันการชํารุ ด หรื อ Short Circuit ด้วย Fuse Film Cutout แต่ละ
ชุดโดยไม่มีผลกระทบกันทั้งวงจรแรงดันตกคร่ อมจะขึ้นกับอิมพิแดนซ์และกําลังของหลอดไฟฟ้าแต่ละชนิดติดตั้ง
แบบฝังดินโดยสายตัวนําจะคล้ายกับสายNYY แต่ฉนวนจะทนแรงดันได้สูง 5 กิโลโวลต์

5. สรุ ป

บทความระบบไฟส่ องสว่างทางวิ่งและทางขับของสนามบินพานิ ชย์ที่ได้นาํ เสนอนี้ เป็ นกระบวนการ
สําคัญที่สุดในระบบของสนามบินในการนําอากาศยานขึ้นลงอย่างสมบูรณ์และปลอดภัย บทความได้นาํ เสนอชนิด
ของหลอดไฟฟ้า สี และจํานวนความเข้มของแสงที่ฟังก์ชนั ต่าง ๆตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกระบวนการและการ
จ่ายกําลังไฟฟ้าด้วย CCR โครงสร้างของวงจร CCR และหลักการทํางานในวงจรCCRเพื่อควบคุมความเข้มของ
ความสว่างของหลอดไฟฟ้าตามมาตรฐานที่กาํ กับสนามบินพานิชย์รายละเอียดดังที่กล่าวนี้ เป็ นเนื้อหาบางส่วนใน
ภาพรวมส่ วนรายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมตามเอกสารอ้างอิงหรื อในแหล่งที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลนี้ จะเป็ นข้อมูล
เฉพาะทางที่ เป็ นประโยชน์อย่างยิ่งกับ วิศ วกรออกแบบหรื อ วิศวกรรมความปลอดภัยสนามบิ นหรื อบุ ค คลที่
เกี่ยวข้องและเป็ นแนวทางในการพัฒนานวตกรรมที่เกี่ยวข้องต่อไป
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บทความฉบับ นี้ เป็ นการออกแบบและสร้ า งเครื่ อ งวัด คุ ณ ภาพนํ้ายางพาราด้ว ยระบบดิ จิ ต อล โดย
วัตถุประสงค์จะเป็ นการสร้างเครื่ องวัดคุณภาพของนํ้ายางพาราเพื่อใช้วดั ประเมินคุณภาพประกอบกระบวนซื้ อ
ขายนํ้ายางพาราในระดับท้องถิ่ นที่ ใช้การอบไล่ค วามชื้ นในนํ้ายางพาราด้วยเตาไมโครเวฟก่ อนนํา มาชั่ง เพื่ อ
ประเมินคุณภาพของนํ้ายางพาราทําให้ใช้เวลานานและไม่แม่นยํา เครื่ องวัดคุณภาพนํ้ายางพาราที่ได้นาํ เสนอนี้ จะ
ใช้หลักการวัดความหนื ดของนํ้ายางพาราโดยใช้หลักการปล่อยลูกตุม้ เหล็กที่บรรจุน้ าํ ยางพาราที่ ตอ้ งการวัดใน
หลอดแก้วขนาด 250 มิลลิลิตร และจับเวลาการเคลื่อนที่ ของลูกตุม้ ผ่านนํ้ายางพาราจากปลายหลอดแก้วถึงก้น
หลอดแก้ว นํ้ายางพาราที่ มีความเข้มข้นต่างกันจะได้เวลาการเคลื่อนที่ ของลูกต้มเหล็กที่ แตกต่างกัน แสดงถึง
คุณภาพของนํ้ายางพาราในรู ปความเข้มข้นหรื อมีส่วนผสมของนํ้าที่แตกต่างกัน การควบคุมลูกตุม้ และจับเวลาจะ
ประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR เบอร์ MEGA16 ควบคุมการทํางานและตัวตรวจจับโลหะ เพื่อตรวจสอบ
เมื่อลูกตุม้ ตกถึงก้นของหลอดแก้ว และแสดงผลของเวลาและคุณภาพออกจอ LCD เครื่ องวัดคุณภาพนํ้ายางพารา
เราสามารถนําเครื่ องวัดคุณภาพนํ้ายางพาราเพื่อเปรี ยบเที ยบกับการวัดด้วยการอบแบบดั้งเดิ มและเครื่ องมือวัด
คุณภาพนํ้ายางพารานี้ช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราประหยัดเวลาและเพิ่มความเที่ยงตรงในการหาคุณภาพนํ้า
ยางพารา
คําสําคัญ: เครื่ องวัดคุณภาพนํ้ายางพารา การวัดความหนืดด้วยลูกตุม้ เหล็ก

2400

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

ABSTRACT

A design and build of the latex quality meter with digital system are presented. The main purpose is to
build the quality measurement of the latex in order to evaluate the quality of latex in the local purchase process
that used a microwave oven to remove moisture in latex before evaluating latex quality which is time-consuming.
The current quality measurement of the latex employs the principle of falling ball viscosity method that releases
the falling ball containing the latex to be measured in a 250 ml glass tube and timer the movement of the falling
ball through the rubber latex from the top of the glass tube to the bottom of the glass tube. Latex with different
concentration has different movement time. Microcontroller AVR MEGA 16 are applied to control the falling
ball and timer to monitor the velocity of falling ball drop into the bottom and to show the time movement and
quality on the LCD measurement tool. This tool is used to evaluate the quality of latex in order to compare with
the traditional measurement tool. The advantage of the current tool is to help farmers to accurate and save time
to evaluating the quality of latex.
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1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

นํ้ายางพาราจะเป็ นของเหลวสี ขาวหรื อขาวปนเหลือง ขุ่นข้นได้จากการกรี ดส่วนเปลือกของต้นยางพารา
ใช้เป็ นวัตถุดิบในการแปรรู ปทําเป็ นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในกระบวนการซื้ อขายนํ้ายางพาราสดในระดับท้องถิ่นใน
ปั จจุบนั เกษตรจะนํานํ้ายางพาราไปขายให้กบั พ่อค้าซึ่งจะต้องคัดเลือกนํ้ายางพาราสดที่มีความเข้มข้นปราศจากการ
เจือปนของนํ้าและความชื้นโดยนํานํ้ายางพาราสดมาอบหาค่าร้อยละของนํ้ายางพารา โดยชัง่ นํ้าหนักนํ้ายางพารา
ตัวอย่างนํ้าหนัก 10 กรัม( หักลบนํ้าหนักถ้วยตวง) จากนั้นนําไปอบด้วยเตาอบไมโครเวฟประมาณ 3 นาทีเพื่อขจัด
ปริ มาณนํ้าที่ เจือปนแล้วจึงนําไปชัง่ อีกครั้งหนึ่ ง ปั ญหาความไม่แน่นอนในกระบวนการอบและชัง่ ประกอบกับ
ยางพาราที่ บริ เวณภาคใต้จะผ่านฤดูฝนจะมีระยะเวลานาน ยางพาราจะมีน้ าํ ปะปนมาก การประเมินราคาจะขาด
ความแม่นยําต่อการซื้ อขาย มีงานวิจยั ที่ได้ศึกษาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยการวัดความหนืดของนํ้ายางพาราด้วยการวัด
อัต ราการไหลของนํ้ายางพาราผ่ า นหลอดแก้ว ขนาดเล็ ก จับ เวลาการไหลของนํ้ายางผ่ า นหลอดแก้ว ที่ มี
เส้นผ่าศูนย์กลางตามที่ออกแบบเพื่อประเมินความหนาแน่ นของนํ้ายางพารา[1] และงานวิจยั การประเมินความ
เข้มข้นของนํ้ายางพาราโดยใช้วดั การลดทอนกําลังคลื่นไมโครเวฟที่ผา่ นนํ้ายางพารา [2] กระบวนการจะเป็ นการ
สร้ างคลื่ นความถี่ สูงเพื่อส่ งผ่านนํ้ายางพาราและตรวจจับการสะท้อนกลับเพื่อวัดโมเลกุลซึ่ งเป็ นวิธีที่ใช้ความ
ละเอียดสูงมีความซับซ้อนทางกระบวนการเหมาะอย่างยิง่ ในการใช้กบั ห้องทดลองที่มีส่ิ งแวดล้อมสะอาดมากกว่า
การใช้ในภาคสนาม และงานวิจยั [3]ได้สร้างชุดทดสอบความหนื ดของของเหลวโดยอาศัยการตกของวัตถุทรง
กลมเพื่อวิเคราะห์อิทธิ พลของหลอดแก้วและใช้การจับเวลาการตกลงมาของวัตถุทรงกลมผ่านของเหลว งานวิจยั
วัดคุณภาพของนํ้ายางพาราโดยใช้เป็ นเครื่ องตรวจวัดเนื้อยางแห้งในนํ้ายางพาราแบบกึ่งอัตโนมัติโดยใช้คุณสมบัติ
เชิงแสง(ความขุ่น)ของนํ้ายางพารา[4] และยังมีการใช้คลื่นอัลตร้าโซนิกเพื่อใช้วดั ความเข้มข้นของนํ้ายางพาราโดย
ใช้หลักการสะท้อนของคลื่นเสี ยงเมื่อไปชนรอยต่อของตัวกลางที่มีอิมพิแดนซ์เสี ยงที่แตกต่างกัน[5]
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งานวิจยั ฉบับนี้ได้นาํ แนวทางของระบบการวัดความหนืดของของเหลวโดยใช้ลูกตุม้ เหล็กเคลื่อนที่ผา่ น
ของเหลวในหลอดแก้วตามกฎของสโตกส์มาใช้กบั นํ้ายางพาราและจับเวลาการเคลื่อนที่ขอลูกตุม้ เหล็กที่เคลื่อนที่
ผ่านนํ้ายางพาราในหลอดแก้วด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ประเมินคุณภาพนํ้ายางพาราในระดับต่าง ๆ เปรี ยบเทียบ
กับการใช้อบด้วยเตาไมโครเวฟ ทําให้เกิดความรวดเร็ วและแม่นยําสามารถเป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว
ได้

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อสร้างเครื่ องวัดคุณภาพของนํ้ายางพาราโดยใช้ระบบดิจิตอล
(2) เพื่อแก้ปัญหาการวัดคุณภาพนํ้ายางพาราที่ใช้วธิ ีดงั่ เดิมในระดับท้องถิ่น
(3) เพื่อศึกษาหลักการวัดคุณภาพนํ้ายางพาราโดยการวัดความหนืด
(4) เพื่อประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์มาใช้ในการสร้างเครื่ องวัดคุณภาพของนํ้ายางพารา

3.ขอบเขตของงานวิจัย

(1) สร้างเครื่ องวัดคุณภาพของนํ้ายางพาราโดยวัดความหนืดจากการประมวลผล เวลาการเคลื่อนที่ของ
ลูกตุม้ เหล็กผ่านนํ้ายางพาราที่ประจุในหลอดแก้วมีขนาด 250 มิลลิลิตร ประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
(2) ใช้โปรแกรมภาษาซีควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR เบอร์ MEGA16 เพื่อประมวลผลและจับ
เวลาการเคลื่อนที่ของลูกตุม้ เหล็ก
(3) ใช้ Timer ภายในไมโครคอนโทรลเลอร์จบั เวลาการส่งผลของเวลาและระดับคุณภาพที่จอLCD
(4) ใช้หลอดแก้วขนาด 250 มิลลิลิตร ในการบรรจุน้ าํ ยางพาราเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
(5) ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างของนํ้ายางพาราจํานวน 5 กลุ่มทดสอบกลุ่มชนิดเดียวกัน 10 ครั้ง

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย

4.1 การคัดเลือกนํา้ ยางพาราแบบดัง่ เดิม
ในการคัดเลือกนํ้ายางพาราในระดับท้องถิ่นปั จจุบนั การอบหาร้อยละของนํ้ายางพาราด้วยไมโครเวฟจะ
นํานํ้ายางพาราไปชัง่ นํ้าหนักก่อนแล้วนําไปอบด้วยเตาไมโครเวฟเป็ นเวลา 3 นาที เมื่อเสร็ จจึงนํานํ้ายางพารามาชัง่
นํ้าหนักอีกครั้ง เพื่อหาร้อยละของนํ้ายางพารา
การคิดราคานํา้ ยางพาราตามค่ าร้ อยละของนํา้ ยางพารา
ยกตัวอย่างในการคิดราคา ดังนี้
นํ้าหนักนํ้ายางพาราก่อนการอบไมโครเวฟ
10 กรัม
นํ้าหนักยางพาราหลังการอบไมโครเวฟ
3.6 กรัม
เปอร์เซ็นต์น้ าํ ยางพารา
36 %
นํ้าหนักของนํ้ายางพาราหลังการอบ
เปอร์เซ็นต์น้ าํ ยางแห้ง =
× 100
นํ้าหนักของนํ้ายางพาราก่อนการอบ
2402

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

4.2 หลักการของเครื่ องวัดคุณภาพนํา้ ยางพาราด้ วยระบบดิจติ อล
การสร้างเครื่ องวัดคุณภาพนํ้ายางพาราด้วยระบบดิจิตอลนี้จะใช้หลักการเคลื่อนที่ของวัตถุทรงกลมใน
ของเหลวที่มีความหนืด โดยอ้างอิงกฎของสโตกส์(Stoke) แรงต้านจากความหนืดของนํ้ายางพาราจะแปรผันเป็ น
เชิงเส้นกับความเร็ ว

Fv
FB

mg

ข. ลูกตุม้ เหล็กที่เคลื่อนที่ผา่ นนํ้ายางพาราในหลอดแก้ว

ก. การเคลื่อนที่ของลูกตุม้ เหล็ก

รู ปที่ 1 แสดงโครงสร้างของเครื่ องวัดคุณภาพของนํ้ายางพาราด้วยระบบดิจิตอล
จากรู ปที่ 1 ก-ข แสดงให้เห็นถึงหลักการของการใช้ลูกตุม้ เหล็กเคลื่อนที่ผา่ นนํ้ายางพาราในหลอดแก้ว
ขณะที่ลูกตุม้ เหล็กถูกปล่อยให้ตกลงมาในหลอดแก้วจะตกลงมาด้วยความเร่ ง(a) ถูกต้านด้วยแรง 2 แรงคือแรงการ
ลอยตัว(FB ) และแรงต้านจากความหนืดของนํ้ายางพารา(FV ) จากภาพเปรี ยบเทียบระหว่างทิศทางการเคลื่อนที่ใน
แนวแรง( รู ป ก.)กับการเคลื่อนที่จริ งในหลอดแก้วของเครื่ องวัดคุณภาพนํ้ายางพารา (รู ป ข.) สมการการเคลื่อนที่
จากกฎของนิ วตันแสดงดังสมการที่ (1) และกฎของสโตกส์ แสดงในสมการที่ (2) ขณะที่ลูกตุม้ เหล็กตกลงมาใน
ช่วงแรกจะเกิ ดอัตราเร่ งเพราะความเร่ งเริ่ มต้นมีทิศทางเดี ยวกับความเร็ วของลูกตุม้ แต่แรงต้านจากความหนื ด
เพิ่มขึ้นตามความเร็ วเมื่อถูกแรงต้านด้วยแรงทั้งสองทําให้ความเร่ งลดลงจนไม่มีความเร่ ง ลูกตุม้ เหล็กจะเคลื่อนที่
ด้วยความเร็ วคงที่ ดังสมการที่(2)- สมการที่(4) [3]
(1)

𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐹𝐹𝐵𝐵 − 𝐹𝐹𝑣𝑣 = 𝑚𝑚𝑚𝑚

โดยที่ m เท่ากับมวลของลูกตุม้ เหล็กทรงกล, a เท่ากับความเร่ งของลูกตุม้ เหล็กที่เคลื่อนที่ในนํ้ายางพารา
g เท่ากับความเร่ งจากแรงโน้มถ่วงของโลก และ FB, FV เท่ากับแรงการลอยตัวและแรงต้านจากความหนืดของนํ้า
ยางพารา ตามลําดับ
𝐹𝐹𝑣𝑣 = 6𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋

𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐹𝐹𝐵𝐵 − 𝐹𝐹𝑣𝑣 = 0

𝑣𝑣 =

𝑚𝑚𝑚𝑚−𝐹𝐹𝐵𝐵
6𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋
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r เท่ากับรัศมีของลูกตุม้ เหล็กทรงกลม, v เท่ากับความเร็ วที่ลูกตุม้ เหล็กเคลื่อนที่
µ เท่ากับความหนืดของนํ้ายางพารา และρ เท่ากับความหนาแน่นของนํ้ายางพารา
4

𝐹𝐹𝐵𝐵 = 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌 = 𝜌𝜌 �3 𝜋𝜋𝑟𝑟 3 � 𝑔𝑔

(5)

จากหลักการที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้วา่ การจับเวลาการเคลื่อนที่ของลูกตุม้ เหล็กที่เคลื่อนที่จะสามารถ
ประเมินคุณภาพของนํ้ายางพาราว่ามีความบริ สุทธิ์ที่ปราศจากนํ้าผสม หรื อเป็ นนํ้ายางพาราบริ สุทธ์ดว้ ยเปอร์เซ็นต์
เท่าไร

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 การออกแบบงานเครื่ องวัดคุณภาพนํา้ ยางพารา
แบ่งเป็ น 2 ส่วนคือ
1. โครงสร้างของเครื่ องวัดนํ้ายางพาราประกอบด้วย หลอดแก้วที่ใช้บรรจุน้ าํ ยางพาราที่ตอ้ งการวัด
ขนาด 250 มิลลิลิตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร สูง 33 เซนติเมตร ขนาดของกล่อง 35 x 35 เซนติเมตร จากการ
ทดลองได้กาํ หนดขนาดลูกตุม้ เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15.5 มิลลิเมตร นํ้าหนัก 8 กรัมทดลองจับเวลาการ
เคลื่อนที่ของลูกตุม้ เหล็กในย่าน 100-500 มิลลิวินาทีเหตุผลของในการเลือกขนาดของลูกตุม้ เหล็ก ถ้าลูกตุม้ ขนาด
ใหญ่กว่านี้จะมีความเร็ วในการเคลื่อนที่จะเร็ วขึ้นมีความคลาดเคลื่อนสูง และถ้าขนาดเล็กจะเกิดการกวัดแกว่งจาก
เคลื่ อนที่ ส่ วนบนของหลอดแก้วจะติดตั้งโซลิ นอยด์เพื่อเป็ นตัวปล่อยลูกตุม้ เหล็กเคลื่ อนที่ ตามความยาวของ
หลอดแก้วควบคุมการเริ่ มต้นจากสัญญาณของไมโครคอนโทรลเลอร์ และด้านล่างของหลอดแก้วจะติดตั้ง ตัว
ตรวจจับโลหะ (Proximity Sensor)เพื่อเป็ นจุดสุดท้ายที่ลูกตุม้ เหล็กจะเคลื่อนที่มาถึง ดังแสดงในรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 ส่วนประกอบต่าง ๆของเครื่ องวัดคุณภาพของนํ้ายางพาราด้วยระบบดิจิตอล
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2. วงจรขับเคลื่อนโซลินอยล์ ประกอบด้วย ไอซี L298N ใช้เป็ นตัวขับแบบสําเร็ จรู ปแรงดันที่ขบั
สู ง สุ ด 50 โวลต์ใ นที่ น้ ี ออกแบบให้ใ ช้ 12 โวลต์ข ับโซลิ นอยด์ขนาด 25 วัต ต์ ดัง แสดงในรู ปที่ 3 สั่ง การด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ AVRMEGA16 ขนาด 8 บิ ต เขี ยนโปรแกรมด้วยภาษาซี แสดงผลบนจอ LCD มี สวิตช์
ควบคุมการทํางานเมื่อเริ่ มและหยุดทํางานจากผูใ้ ช้ดงั แสดงวงจรการต่อเชื่อมระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์ กบั
วงจรควบคุ ม โซลิ น อยด์ แ ละแสดงผลในรู ปที่ 4 และแสดงโฟลชาร์ ต การทํ า งานของโปรแกรมของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ แสดงในรู ปที่ 5

รู ปที่ 3 วงจรควบคุมโซลินอยล์

รู ปที่ 4 แสดงไดอะแกรมวงจรควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
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4.2 การทดลองและผลการทดลอง
1. ปรับตั้งค่าฐานเวลาของไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ควบคุมโดยปรับค่าเวลากับฐานเวลามาตรฐาน
ในที่ น้ ี ได้เปรี ยบเที ยบกับนาฬิ กาจับเวลาในสเกลเวลามิ ลลิ วินาที และมิ ลลิ วินาที และทดสอบการทํางานของ
โซลินอยส์ให้มีการทํางานตามคําสัง่ ของไมโครคอนโทรลเลอร์
2. ทดลองใช้เครื่ องวัดคุณภาพนํ้ายางพารากับตัวอย่างนํ้ายางพาราแท้บริ สุทธ์, นํ้ายางพาราไม่บริ สุทธ์
และนํ้าเปล่ารวม 5 กรณี ประกอบด้วยนํ้ายางพาราบริ สุทธิ์ 250 มิลลิลิตรกับนํ้ายางพาราผสมกับนํ้า 50 มิลลิลิตร
100มิลลิลิตร 150 มิลลิลิตรและนํ้าเปล่าเปรี ยบเที ยบกัน 5 ชนิ ดทําการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่ คุณภาพเดียวกัน
ปริ มาตรเท่ ากัน 10 ครั้ ง ได้ผลการทดลองดังตารางที่ 1 และกราฟเปรี ยบเที ยบในรู ปที่ 6 จากผลของเวลาการ
เคลื่อนที่ของลูกตุม้ เหล็ก 10 กลุ่ม ค่าเฉลี่ยทั้ง 5 กรณี มีค่าเวลาเฉลี่ย โดยนํ้ายางพาราแท้หรื อนํ้ายางพาราบริ สุทธ์น้ าํ
ยางพาราที่ มีน้ าํ เจื อปน และนํ้าบริ สุทธิ์ มี ค่าเฉลี่ย(𝑋𝑋)เท่ ากับ 328.1, 320.1, 315.7, 310.3 และ 290.5 มิ ลลิ วินาที
ตามลําดับ และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) เท่ากับ 1.64, 0.894, 0.894, 1.472 และ 2.16 ตามลําดับ
3. นําผลการทดลองในหัวข้อที่ 2 ไปเปรี ยบเทียบกับการประเมินคุณภาพแบบดัง่ เดิมด้วยวิธีการอบ
ด้วยเตาไมโครเวฟจากวัตถุดิบเดียวกันกับการทดลองที่ 2 และสรุ ปผลคุณภาพจากผูเ้ ชี่ ยวชาญในระดับท้องถิ่นที่
สามารถจําแนกคุณภาพของนํ้ายางพาราเป็ น ดีมาก( Best), ดี(Good), ปานกลาง(Medium), ไม่ดี(Bad), ไม่ดีอย่างยิง่
(Very Bad) นําผลการประเมินบรรจุเป็ นเอาต์พุตของโปรแกรมแสดงผลระดับคุณภาพเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการ
ตัดสิ นในการซื้อขายระดับท้องถิ่นได้ ดังแสดงในตารางที่ 2 และรู ปที่ 7
ตารางที่ 1 เวลาการเคลื่อนที่ของลูกตุม้ เหล็กในนํ้ายางพาราระดับต่าง ๆ

รู ปที่ 5 แผนผังโครงสร้างของโปรแกรม
การควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
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รู ปที่ 6 กราฟแสดงผลการเปรี ยบเทียบผลการทดลองจากตารางที่ 1
ตารางที่ 2 การประเมินคุณภาพนํ้ายางพาราเปรี ยบเทียบกับการอบด้วยเตาไมโครเวฟ
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รู ปที่ 7 แสดงผลการประเมินคุณภาพเปรี ยบเทียบกับการอบด้วยเตาไมโครเวฟ

5. สรุ ปผลการวิจัย

จากผลการวิจัยพบว่า การใช้เครื่ องวัดคุ ณภาพนํ้ายางพาราด้วยระบบดิ จิตอลสามารถแก้ปัญหาการ
ประเมินคุณภาพนํ้ายางพาราประกอบการซื้ อขายนํ้ายางพาราในระดับท้องถิ่นได้รวดเร็ วและแม่นยําทดแทนการ
อบด้วยเตาไมโครเวฟจากผลการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 10 ครั้งสามารถแบ่งกลุ่มของคุณภาพนํ้ายางพารา
เป็ นระดับต่าง ๆโดยมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานในระดับที่ยอมรับได้ คือ 16.4 % เมื่อเปรี ยบเทียบกับวิธีแบบดัง่
เดิมและตัดสิ นโดยผูเ้ ชี่ยวชาญสามารถจําแนกเป็ นคุณภาพระดับต่าง ๆได้ ในการพัฒนาต่อไปการใช้ระบบดิจิตอล
สามารถในฐานข้อมูลระบบเชี่ยวชาญ (Expert System) มาตัดสิ นได้อย่างรวดเร็ วและยังสามารถสื่ อสารรายงานผล
ในระบบดิจิตอลลักษณะต่าง ๆ ได้
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บทความนี้ เป็ นการนําเสนอการคํานวณค่ากระแสลัดวงจรเพื่อนําผลลัพธ์ที่สูงสุ ดมาวิเคราะห์ถึงความ
ปลอดภัยหากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวขึ้น มีการดําเนิ นในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง ผลลัพธ์จากการคํานวณ
ค่ากระแสลัดวงจรมีการใช้ตวั แปรของแรงดันระบบจําหน่ ายที่ 416 V ค่าประกอบแรงดัน (C) เท่ากับ 1.1ขนาด
กําลังงานพิกดั หม้อแปลง 500 kVA (ใช้ค่าอิมพีแดนซ์ของหม้อแปลงตามมาตรฐานการผลิตของ IEC) โดยทําการ
คํานวณค่ากระแสลัดวงจรในระบบไฟฟ้าแรงตํ่าประเภท สามเฟสสมดุล สายถึงสาย และสายถึงดิน ผลลัพธ์จาก
การคํานวณที่จุดแรกคือค่ากระแสลัดวงจรที่ตจู ้ ่ายไฟประธาน (MDB) ซึ่งมีระยะห่างจากหม้อแปลง 5 เมตร (ขนาด
สาย IEC01 2x300 Sq.mm) พบว่าค่ากระแสลัดวงจรแบบสายถึงดิ นนั้นมีค่าสู งสุ ด (18.42 kA) และการคํานวณที่
แผงวงจรย่อยที่มีระยะห่างออกไปจากตูจ้ ่ายไฟประธาน (MDB) ผลลัพธ์ของการคํานวณค่ากระแสลัดวงจรทั้งหมด
พบว่าการลัดวงจรแบบสามเฟสสมดุลให้ค่าที่สูงที่สุด สุ ดท้ายผลลัพธ์ของค่ากระแสลัดวงจรจะนํามาเปรี ยบเทียบ
กับพิกดั ความคงทนต่อกระแสลัดวงจรของเซอร์ กิตเบรคเกอร์ (Ic) โดยความเหมาะสมของค่าดังกล่าวไม่ควรตํ่า
กว่า 125% ของกระแสลัดวงจรสูงสุด
คําสําคัญ: กระแสลัดวงจร อิมพีแดนซ์ เซอร์กิตเบรคเกอร์ ตูจ้ ่ายไฟประธาน(MDB) แผงวงจรย่อย

ABSTRACT

This paper presents a case study of short-circuit calculation results of a medium size industry plant.
The system parameters compose of line-voltage 416 V, voltage factor ( C) 1.1 and transformer of 500 kVA
which has a percent impedance (% Z) comply with IEC-Standard. Types of short-circuit on low voltage side
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included three-phase, line-to-line, and single line-to-ground fault. The results demonstrate that the maximum
short-circuit current is 18.42 kA of single line-to-ground fault at the main distribution board ( MDB) point.
Distance from MDB to the transformer is 5 m with conductor size of IEC01 2x300 Sq.mm. The short-circuit
calculation at any point far away from the MDB finds out three-phase fault given the highest current. Finally,
all result of high short-circuit current are checked and compare with the interrupting current (Ic) of the circuit
breaker ( CB) . To ensure that CBs and components are able to withstand without damage. The interrupting
operating current should not less than 125% of maximum short-circuit current.
KEYWORDS: short-circuit current, percent impedance, circuit breaker, main distribution board

1. บทนํา

ในปั จ จุ บั น พบว่า การวิ เคราะห์ ค่ า กระแสลัด วงจรนั้ นมี ก ารดํา เนิ น งานในหลายมิ ติ ต้ ัง แต่ ร ะบบ
ไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าแรงดันปานกลาง และระบบไฟฟ้าแรงดันตํ่าที่มีการใช้งานในอาคารบ้านเรื อนรวมไปถึง
โรงงานอุตสาหกรรม การวิเคราะห์กระแสลัดวงจรของงานวิจยั ต่างๆมีจุดประสงค์หลักเพื่อการเลือกขนาดอุปกรณ์
ป้ องกันและการปรับตั้งอุปกรณ์ป้องกัน เมื่อเกิดการลัดวงจรในระบบไฟฟ้าแล้วนั้นอุปกรณ์ป้องกันดังกล่าวต้อง
ไม่เกิดความเสี ยหายและทําหน้าที่ตดั วงจรที่เกิดการลัดวงจรให้เร็ วที่สุด หากแต่อุปกรณ์ป้องกันดังกล่าวเกิดความ
เสี ยหายอาจจะส่งผลกระทบต่อการเกิดอัคคีภยั ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเกิดลัดวงจรในระบบไฟฟ้า
การศึกษาตําราและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องพบว่าการเกิดลัดวงจรที่ มีกระแสสู งซึ่ งมีหน่วยเป็ นกิโลแอมแปร์
(kA) ทําให้เกิดความเครี ยดทางความร้อนและความเครี ยดทางกลอาจส่งผลให้หน้าสัมผัสของอุปกรณ์ป้องกันเกิด
ความเสี ยหาย[1] โดยค่ากระแสลัดวงจรจะมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั อิมพีแดนซ์ที่ประกอบไปด้วย อิมพีแดนซ์ของ
ระบบจําหน่ าย อิ ม พี แ ดนซ์ ข องหม้อ แปลงไฟฟ้ า และอิ ม พี แ ดนซ์ ข องสายไฟฟ้ า ตัว นํา [2] ทั้ง นี้ การคํานวณ
ค่ ากระแสลัด วงจรนั้น มี ม าตรฐานสากลเพื่ อ ให้ มี แ นวทางในการดําเนิ น งานเช่ น มาตรฐาน IEC60909 และ
IEEE551 โดยการคํานวณจากมาตรฐาน IEC60909[3] จะให้ค่ากระแสลัดวงจรที่สูงกว่า3-10%[4] นอกจากนี้ยงั พบ
งานวิจยั และบทความที่ มีการนําเสนอถึงการวิเคราะห์ กระแสลัดวงจรเพื่อการเลือกขนาดอุปกรณ์ ป้องกันและ
ปรับ ตั้งอุปกรณ์ ป้องกัน จากการคํานวณค่ากระแสลัดวงจรตามมาตรฐาน IEC60909[5] การคํานวณค่ากระแส
ลัดวงจรเพื่อการออกแบบระบบไฟฟ้าของเรื อเดินสมุทรให้มีความปลอดจากการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร[6] การคํานวณ
ค่ากระแสลัด วงจรเพื่ อหาตําแหน่ งของการเกิ ดลัดวงจรในระบบสายส่ ง[7] และกระแสลัด วงจรของมอเตอร์
เหนี่ยวนําที่มีการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่ งโหลดมอเตอร์ดงั กล่าวถือได้วา่ เป็ นโหลดทาง
ไฟฟ้าหลักของโรงงานอุตสาหกรรมอีกด้วย[8]
จากบทความที่ ได้มีการศึ กษาค้นคว้าดังกล่าวทําให้เห็ นว่าความสําคัญของการเลือกขนาดพิกดั ความ
คงทนต่อกระแสลัดวงจรเช่นในสถานี ไฟฟ้ าย่อย การเกิ ดลัดวงจรในสายส่ ง ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ มีการใช้
โหลดประเภทมอเตอร์เหนี่ยวนําเป็ นหลัก แม้กระทัง่ เรื อเดินทะเลที่มีการใช้ไฟฟ้าภายใน ดังนั้นบทความฉบับนี้จึง
ตระหนักถึ งความสําคัญของการเกิ ดลัดวงจรในระบบไฟฟ้ าโดยมี แนวคิ ดที่ จะคํานวณค่ากระแสลัดวงจรตาม
มาตรฐาน IEC60909 เพื่อนํามาเปรี ยบเที ยบกับค่าความคงทนต่อกระแสลัดวงจรของเซอร์ กิตเบรคเกอร์ ที่มีการ
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ติดตั้งเดิมในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง เป็ นการป้ องกันไม่ให้เกิดความเสี ยหายของอุปกรณ์ป้องกันหากเกิด
การลัดวงจรที่ส่งผลถึงความเครี ยดทางความร้อนและความเครี ยดทางกลของกระแสลัดวงจรจนเป็ นสาเหตุของ
การเกิดอัคคีภยั ในที่สุด

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเกีย่ วข้ อง

การเกิดลัดวงจรในระบบไฟฟ้าหมายถึงการที่มีการสัมผัสถึงกันของ 2 ตัวนําขึ้นไปที่มีระดับแรงดันหรื อ
มุมเฟสที่ต่างกัน เมื่อเกิดลัดวงจรจะเหลือเพียงแค่อิมพีแดนซ์ของระบบจําหน่าย อิมพีแดนซ์ของหม้อแปลง และ
อิมพีแดนซ์ของสายไฟฟ้าตัวนําสามารถนํามารวมกันเป็ นวงจรสมมูลอิมพีแดนซ์ลดั วงจรดังภาพที่ 1ก. อิมพีแดนซ์
ที่ลดลงเป็ นผลทําให้กระแสที่ไหลผ่านมีปริ มาณสู ง นอกจากนี้ ยงั มีประเภทของการเกิดลัดวงจรแต่ละประเภทดัง
ภาพที่ 1ข. ที่สามารถคํานวณได้ตามสมการดังนี้[1]

ภาพที่ 1ก วงจรสมมูลของการเกิดลัดวงจร

ภาพที่ 1ข ประเภทของการเกิดลัดวงจร
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ค่ากระแสลัดวงจรประเภทสามเฟสสมดุล
ค่ากระแสลัดวงจรแบบสายถึงสาย
ค่ากระแสลัดวงจรแบบสายถึงดิน
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(1)

Zk

√3 "
x Ik3
2

(2)
(3)

โดยที่
Un = แรงดันของระบบทางด้านแรงตํ่า
C = Voltage factor
Zk = ผลรวมอิมพีแดนซ์ลาํ ดับบวกและลําดับลบ (ระบบจําหน่ าย ZQT +หม้อแปลง ZT +สายตัวนํา
𝑍𝑍L )
Z0 = ผลรวมอิมพีแดนซ์ลาํ ดับ (กําหนดให้Z(0)L =4R L +j3XL และ
Z(0)T =R T +j0.95X(0)T

3. วิธีดําเนินการ

3)
1)

4)

2)

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการดําเนินงาน
จากภาพที่ 2 กรอบแนวคิดของการวิจยั ซึ่ งมีการดําเนิ นงานดังต่อไปนี้ 1) การศึ กษาในส่ วนของระบบ
จําหน่ายโดยมีตวั แปรที่สาํ คัญคือระดับแรงดันไฟฟ้า (การไฟฟ้านครหลวง 416-240V การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4002412
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230V) 2) การสํารวจระบบไฟฟ้าของสถานที่ทาํ การศึกษาโดยทําการสํารวจในส่วนของขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่ ง
มีผลต่อค่าอิมพีแดนซ์ นําค่าขนาดกําลังงานพิกดั มาเทียบตารางมาตรฐานการผลิตหม้อแปลงของ IEC โดยมีค่า%
อิมพีแดนซ์ที่ 4-6% และทําการวัดระยะความยาวของหม้อแปลงมายัง MDB ซึ่ งมีผลต่อค่าอิมพีแดนซ์ในส่วนของ
สายตัวนําประธาน 3) การสํารวจระยะในส่ วนต่างๆ ทําการศึกษาจากแผนผังของสถานที่ทาํ การศึกษา ซึ่ งมีผลต่อ
อิมพีแดนซ์ของสายตัวนําที่ มีการป้ อนจากตูจ้ ่ายไฟประธาน ไปยังแผงวงจรย่อยในส่ วนต่างๆ หลังจากที่ ได้ค่า
อิมพีแดนซ์ของระบบไฟฟ้ า อิมพีแดนซ์ของหม้อแปลง อิมพีแดนซ์ของสายตัวนําประธาน และอิมพีแดนซ์ของ
สายป้ อนมายังแผงวงจรย่อยแล้ว สามารถนําค่าอิ มพีแดนซ์ท้ งั หมดมาคํานวณค่ากระแสลัดวงจรได้โดยทําการ
คํานวณของการเกิ ดการลัดวงจรประเภทสามเฟสสมดุ ลดังสมการ (1) ประเภทสายถึ งสายดังสมการ (2) และ
ประเภทสายถึ งดิ น ดังสมการ (3) ทําการคํานวณค่ากระแสลัด วงจรที่ MDB และแผงวงจรย่อย 4) หลังจากได้
ผลลัพธ์ของค่ากระแสลัดวงจรทั้ง 3 ประเภททั้งใน MDB และแผงวงจรย่อยมาเปรี ยบเทียบกับค่าความคงทนต่อ
กระแสลัดวงจรของเซอร์กิตเบรคเกอร์ (Ic) ในแต่ละจุด ถ้าพบว่าค่า Ic มีค่าตํ่ากว่า 125% ของกระแสลัดวงจรจะมี
การจัดทําข้อเสนอแนะเพื่อการปรับเปลี่ยนขนาดของเซอร์กิตเบรคเกอร์ให้มีค่า Ic ที่เหมาะสม

4. ผลการดําเนินงานวิจัย

4.1 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
- ระบบจําหน่ ายที่ ระดับ แรงดันปานกลาง 24 kV ทางด้านแรงดันตํ่า 416 V จะได้ค่าอิ มพี แดนซ์ของ
ระบบจําหน่าย = 0.382 mΩ
- หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 500 kVA ตามตารางมาตรฐานการผลิตของ IEC จะมีค่าอิมพีแดนซ์ลาํ ดับบวก,
ลบ = 13.84 mΩ และอิมพีแดนซ์ลาํ ดับศูนย์ = 13.14 mΩ
- สายไฟฟ้ าตัวนําประธานขนาด 2 x 300 Sq.mm ความยาว 5 m และสายไฟฟ้ าตัวนําที่ ใช้ป้ อนจากตู ้
จ่ายไฟประธาน (MDB) ไปยังแผงวงจรย่อย ขนาด 6, 16, 25, 35, 50, 70 และ 90 Sq.mm ที่ ความยาวตั้งแต่ 2 ถึ ง
100 m
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ก. แผนผังโรงงานอุตสาหกรรม

ข. แผนผังเส้นเดี่ยว
ภาพที่ 3 แผนผังของโรงงานอุตสาหกรรมและแผนผังเส้นเดี่ยว
4.2 ข้ อมูลทีน่ ํามาใช้ เพื่อการดําเนินงาน
โดยข้อมูลที่ได้นาํ มาใช้จากหัวข้อที่ 4.1 สามารถศึกษาได้จากแผนผังเส้นเดี่ ยวเพื่อทราบข้อมูลในส่ วน
ของระบบจําหน่ าย ขนาดหม้อแปลงไฟฟ้ า ขนาดสายไฟฟ้ าตัวนําประธาน และขนาดสายไฟฟ้ าตัวนําที่ ใช้ป้อน
นอกจากนี้ยงั มีการนําแผนผังการบอกระยะของโรงงานอุตสาหกรรมมาใช้เพื่อการบอกระยะจากตูจ้ ่ายไฟประธาน
(MDB) ไปยังแผงวงจรย่อยซึ่งตัวอย่างของแผนผังเส้นเดี่ยวและแผนผังที่ใช้บอกระยะแสดงดังภาพที่ 3
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4.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ทําการคํานวณค่ากระแสลัดวงจรที่ตูจ้ ่ายไฟประธาน (MDB) ซี่ งประกอบไปด้วยอิมพีแดนซ์ของระบบ
จําหน่ าย อิมพีแดนซ์ของหม้อแปลงไฟฟ้ า และอิ มพีแดนซ์ของสายป้ อน หลังจากนั้นทําการคํานวณค่ากระแส
ลัดวงจรที่แผงวงจรย่อยในแต่ละจุดซึ่ งจะมีส่วนประกอบอิมพีแดนซ์ที่คล้ายกันกับการคํานวณที่ตจู ้ ่ายไฟประธาน
แต่มีการเพิ่มอิมพีแดนซ์ของสายป้ อนเข้ามา โดยอิมพีแดนซ์ของสายป้ อนนั้นขึ้นอยูก่ บั ขนาดและความยาว
4.4 ผลการวิเคราะห์ ค่ากระแสลัดวงจร
ทําการคํานวณค่ากระแสลัดวงจรที่ ตูจ้ ่ายไฟประธานด้วยขนาดสาย 2 x 300 Sq.mm ความยาว 5 m ดัง
แสดงภาพที่ 4 จะได้ค่ากระแสลัดวงจรเท่ ากับ 18.42 kA ประเภทการเกิ ดลัดวงจรแบบสายถึงดิ น และจากการ
คํานวณที่ แ ผงวงจรย่อ ยทั้งหมดตามขนาดสายป้ อ นที่ มี การกล่ าวไปในหั วข้อ ที่ 4.1 พบว่าการเกิ ด ลัด วงจรที่
แผงวงจรย่อยทั้งหมดนั้น การเกิดลัดวงจรประเภทสามเฟสสมดุลให้ผลลัพธ์ที่สูงสุดจึงทําการคํานวณดังแสดงภาพ
ที่ 5
จากภาพที่ 5 เมื่อทราบขนาดของสายป้ อนและความยาวสายป้ อนสามารถนํามาหาค่ากระแสลัดวงจรได้
หลังจากที่ ทราบค่ากระแสลัดวงจรในแต่ละส่ วนแล้วนั้นสามารถนําค่ากระแสลัดวงจรไปคูณด้วย 125 % และ
นําไปเปรี ยบเทียบกับค่า Ic ของเซอร์กิตเบรคเกอร์ได้ดงั แสดงภาพที่ 6 – ภาพที่ 9
20
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ระยะหางจากหมอแปลงไปยังตูจายไฟประธาน (MDB) (m)

ภาพที่ 4 กราฟแสดงค่ากระแสลัดวงจรที่ตจู ้ ่ายไฟประธาน (MDB)
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ภาพที่ 5 กราฟแสดงค่ากระแสลัดวงจรตามความยาวสายป้ อนในแต่ละขนาด

ภาพที่ 6 ผลการเปรี ยบเทียบค่า Ic กับ 125% ของกระแสลัดวงจรสูงสุดที่ตจู ้ ่ายไฟประธาน (MDB1)

ภาพที่ 7 ผลการเปรี ยบเทียบค่า Ic กับ 125% ของกระแสลัดวงจรสูงสุดที่ตจู ้ ่ายไฟประธาน (MDB2)
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ภาพที่ 8 ผลการเปรี ยบเทียบค่า Ic กับ 125% ของกระแสลัดวงจรสูงสุดที่แผงวงจรย่อย (ป้ อนจาก MDB1)
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ภาพที่ 9 ผลการเปรี ยบเทียบค่า Ic กับ 125% ของกระแสลัดวงจรสูงสุดที่แผงวงจรย่อย (ป้ อนจาก MDB2)
4.5 ข้ อสรุปเชิงแนะนํา
ผลการคํานวณค่ากระแสลัดวงจรดังกล่าวเป็ นการคํานวณจากการใช้ค่าอิมพีแดนซ์ของหม้อแปลงตาม
ตารางมาตรฐานการผลิต ซึ่งค่าอิมพีแดนซ์จริ งอาจมีความคลาดเคลื่อนไปจากตารางดังกล่าวซึ่ งทําให้ผลลัพธ์ที่ได้
จากการคํานวณในส่วนของผลการดําเนินงานคลาดเคลื่อนไปด้วย
- การเกิดลัดวงจรในอดีต
การวิเคราะห์ค่ากระแสลัดวงจรดังกล่าวไม่ได้มีการทราบถึงประวัติการเกิดลัดวงจรของระบบไฟฟ้าใน
โรงงานที่ได้ทาํ การศึกษา ซึ่ งหากเคยเกิดการลัดวงจรมาแล้วค่า Ic ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ อาจจะเหลือเพียงแค่ 5075% (ในกรณี ที่เซอร์กิตเบรกเกอร์มีค่า Ics<100% Icu)
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- การเลือกค่าIcs เพื่อป้ องกันการลัดวงจรถัดไปจากครั้งแรก
หากทําการเปลี่ยนขนาดของเซอร์ กิตเบรคเกอร์ ให้มีค่า Ic สอดคล้องกับค่ากระแสลัดวงจร ตามที่ได้ทาํ
ข้อสรุ ปเชิงแนะนําดังกล่าว ควรพิจารณาค่า Ics ของเซอร์ กิตเบรคเกอร์ให้มีค่า Ics = 100% Icu เพื่อความปลอดภัย
หากเกิดการลัดวงจรครั้งต่อไป
ตารางที่ 1 ข้อสรุ ปเชิงแนะนําในส่วนของตูจ้ ่ายไฟประธาน (MDB1)

ตารางที่ 2 ข้อสรุ ปเชิงแนะนําในส่วนของแผงวงจรย่อย

5. สรุ ปผลการวิจัย และข้ อเสนอแนะ

5.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
- ความคลาดเคลื่อนจากอิมพีแดนซ์ของหม้อแปลงไฟฟ้า
5.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
- แผ่นป้ ายของหม้อแปลงไฟฟ้า
หากมีการนําค่าอิมพีแดนซ์ของหม้อแปลงไฟฟ้ าจากแผ่นป้ ายตามผูผ้ ลิตมาคํานวณจะทําให้ค่ากระแส
ลัดวงจรมีความถูกต้องและแม่นยํามากกว่าการใช้ตารางอิมพีแดนซ์ที่มาจากมาตรฐานการผลิต
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ หรับการคํานวณ
ในปั จจุบนั มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์หลายโปรแกรมที่สามารถทําการคํานวณค่ากระแสลัดวงจรได้โดย
ใช้ขอ้ มูลของระบบจําหน่าย ขนาดของหม้อแปลง และสายไฟฟ้าตัวนําซึ่งมีความถูกต้องแม่นยําและสะดวกต่อการ
วิเคราะห์
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บทความนี้ นําเสนอ แนวทางในการบริ หารจัดการใช้พ ลังงานไฟฟ้ าจากการวิเคราะห์ ขอ้ มูล การใช้
พลังงานไฟฟ้า กรณี ศึกษาโรงพยาบาลวิภาวดี ตัวชี้วดั การบริ หารต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้าสามารถพิจารณาจาก
ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยพลังงานไฟฟ้าหรื อบาทต่อหน่วยไฟฟ้า การบริ หารจัดการดังกล่าวสามารถทําได้โดยการศึกษา
ข้อมูลและควบคุมการใช้กาํ ลังงานไฟฟ้ าในแต่ละช่วงเวลาให้เป็ นไปตามวิธีการลดค่าไฟฟ้ าต่อหน่ วยพลังงาน
ไฟฟ้ าของแต่ละประเภทอัตราค่าไฟฟ้ า ก็จะสามารถปรั บปรุ งต้นทุนค่าพลังงานของโรงพยาบาลให้ลดลงได้
อาคารโรงพยาบาลวิภาวดีมีการใช้ไฟฟ้าแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ อาคาร 1,2 และ 3 เป็ นประเภทกิจการขนาดใหญ่
อัตราตามช่วงเวลาของวัน (TOD) และอาคาร 4 ประเภทกิจการขนาดใหญ่ใช้อตั ราตามช่วงเวลาการใช้ (TOU) ผล
จากการดําเนินการควบคุมการใช้กาํ ลังงานไฟฟ้า สามารถลดค่าบาทต่อหน่วยไฟฟ้ารวมกันทั้ง 2 ประเภทค่าไฟฟ้า
เป็ นจํานวน 0.15 Bath/kWh หรื อคิดเป็ นค่าไฟฟ้าที่สามารถลดลงได้ในเดือนนั้น เท่ากับ 70,407.94 บาท หรื อเมื่อ
เทียบจากหน่วยการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อปี จะสามารถทําให้เกิดผลประหยัดค่าไฟฟ้าที่ตอ้ งจ่ายรวมในรอบปี เท่ากับ
1,427,215.50 บาท/ปี ซึ่ งผลที่ได้จากการดําเนินงานเป็ นประโยชน์กบั แนวทางการบริ หารจัดการด้านพลังงานใน
โรงพยาบาล โดยสามารถใช้วิธีการนี้ไปใช้ควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าให้เกิดประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น และเป็ น
แนวทางที่ใช้ในการพัฒนาการปรับปรุ งการใช้พลังงานของอาคารต่อไปในอนาคต

คําหลัก: การประหยัดพลังงานไฟฟ้า, ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า, อาคารโรงพยาบาล
Abstract

This paper presents the guideline for electrical energy management. Using analytic load profile
information of Vibhavadi Hospital case studies. The energy management cost indicator can be obtained from the
demand cost in Bath/Unit. The process starts to understand the characteristic of power usage and attempt to
control in time comply with the type of tariff. There are two type of energy tariff used in building of Vibhavadi
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Hospital. One is the Time of Day (TOD) of building 1,2,3 and other is Time of Use (TOU) of building 4. After
the power usage is controlled it can reduce the total unit cost of 0.15 Bath/kWh. In other words, the electricity
bill that can be reduced in that month is 70,407.94 baht or it can save to 1,427,215.50 baht/year. The results are
useful for energy management system of the hospital. Furthermore, choosing the proper energy tariff can increase
the power usage efficiency.

Keywords: energy saving, power consumption data, hospital building
1. บทนํา

เนื่ องด้วยค่าพลังงานไฟฟ้าเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลมีการใช้
งานโหลดทางไฟฟ้าต่อเนื่ องตลอด 24 ชม. จึงทําให้ค่าไฟฟ้าเป็ นต้นทุนที่สูงในลําดับต้นๆของโรงพยาบาลเสมอ
และนับวันค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าก็จะเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ตามการขยายตัวทางธุรกิ จของโรงพยาบาล ดังนั้นการลด
ภาระหรื อลดต้นทุ นค่าใช้จ่ ายด้านพลังงานไฟฟ้ าจึ งเป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรั บ การดํา เนิ น ธุ ร กิ จโรงพยาบาล และ
ผูบ้ ริ หารถือว่าเป็ นพันธะกิ จหลักของหน่ วยงานด้านบริ หารงานวิศวกรรมของโรงพยาบาลที่ ตอ้ งหาวิธีการลด
ต้นทุ นในด้านนี้ โดยการบริ หารจัดการใช้พลังงานไฟฟ้ าให้ประหยัดจะพิจารณาเฉพาะข้อมูลปริ มาณการใช้
พลังงานไฟฟ้า(กิโลวัตต์-ชัว่ โมง:kW-h)เพียงอย่างเดี ยวนั้นไม่เพียงพอที่จะชี้ วดั ได้ว่าอาคารนั้นมีการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่ อาทิเช่น โรงพยาบาลมีปริ มาณคนไข้พกั รักษาตัวในอาคารเพิ่มมากขึ้นย่อมมี
การใช้พลังงานไฟฟ้ าที่ สูงมากขึ้น หรื อในทางกลับกันถ้ามีการปริ มาณคนไข้ลดลงหรื อไม่มีกิจกรรมในการใช้
อาคารโรงพยาบาลการใช้ปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าที่นอ้ ยอย่างแน่นอน ด้วยเหตุน้ ี ค่าปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้า
เพี ย งอย่ า งเดี ย วจึ ง ไม่ ส ามารถบอกได้ว่ า อาคารใดที่ มี ก ารบริ ห ารต้น ทุ น ค่ า ใช้จ่ า ยด้า นพลัง งานไฟฟ้ า ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพที่ ดีกว่ากัน ตัวชี้ วดั การบริ หารต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้ าจึ งควรพิจารณาจากค่าไฟฟ้ าต่อหน่ วย
พลังงานไฟฟ้ าหรื อบาทต่อหน่ วยการใช้พลังงาน(Baht/kWh) ถ้าทําการบริ หารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้ าให้
เหมาะสม โดยทําการควบคุมการใช้โหลดทางไฟฟ้ าในแต่ละช่วงเวลาของแต่ละวัน ให้เป็ นไปตามวิธีการลดค่า
ไฟฟ้าต่อหน่วยพลังงานไฟฟ้าตามประเภทการเรี ยบเก็บค่าไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ านครหลวง ก็จะสามารถปรับปรุ ง
ต้นทุนค่าพลังงานของโรงพยาบาลให้สามารถลดลงได้ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ภาควิชาสถาปั ตยกรรม, 2550)
ค่าไฟฟ้ ามีองค์ประกอบหลักดังค่าต่อไปนี้ 1.ค่าพลังงานไฟฟ้ าหรื อหน่ วยไฟฟ้ า(Energy Charge) 2.ค่า
การใช้กาํ ลังงานไฟฟ้าสู งสุ ด(Demand Charge) 3.ค่าตัวประกอบกําลัง(Power Factor Charge) 4. ค่าต้นทุนแปรผัน
(FT Charge) 5.ค่าบริ การ(Service Charge) และ 6.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat) ซึ่งการคํานวณค่าไฟฟ้าในแต่ละประเภท
จะมีวิธีคิดแตกต่างกันไปทั้งข้อมูลต้นทุนค่าไฟฟ้าและเวลาในการใช้กาํ ลังงานไฟฟ้า แต่องค์ประกอบที่สาํ คัญที่มี
ผลต่อค่าไฟฟ้าต่อหน่วยพลังงานไฟฟ้าคือปริ มาณการใช้กาํ ลังงานไฟฟ้าสูงสุด(Peak Demand) และช่วงเวลาการใช้
กําลังงานไฟฟ้ า ภายในอาคาร ดังนั้นการนําข้อมูลการใช้ก ําลังงานไฟฟ้ า ในแต่ ละช่ วงเวลา(Load Profile) มา
วิเคราะห์ร่วมกันกับวิธีการคํานวณค่าไฟฟ้าตามประเภทต่างๆ จะช่วยในการปรับปรุ งค่าไฟฟ้าต่อหน่วยพลังงานที่
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ใช้ไปให้ลดลงได้อย่างมีหลักการ และเป็ นเครื่ องมือการบริ หารจัดการต้นทุนค่าพลังงานไฟฟ้าภายในอาคารได้อีก
วิธีหนึ่ง (การคิดค่าไฟฟ้าประเภทต่างๆ, 2561)
ดังนั้นจากความสําคัญและประโยชน์ที่ได้จากการบริ หารจัดการใช้พลังงานไฟฟ้าดังกล่าวข้างต้น ใน
บทความนี้ จึงทําการวิเคราะห์ค่าไฟฟ้ าต่อหน่ วยพลังงาน โดยใช้ขอ้ มูลการใช้พลังงานไฟฟ้ าของโรงพยาบาล
วิภาวดี เพื่อจะได้ทราบถึงปริ มาณการใช้พลังงานในแต่ละช่วงเวลาและหาแนวทางนําวิธีการคํานวณค่าไฟฟ้าต่อ
หน่วยพลังงานตามประเภทที่ทางอาคารโรงพยาบาลวิภาวดีถูกเรี ยกเก็บจากทางการไฟฟ้านครหลวง มาใช้บริ หาร
จัดการต้นทุน พร้อมทั้งเป็ นแนวทางในการนํามาพัฒนาวิธีการประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าไฟฟ้าต่อหน่วยพลังงาน
ภายในอาคารให้มีประสิ ทธิภาพต่อไป

2. กรอบแนวคิดและทฤษฏี

อาคารโรงพยาบาลวิภ าวดี ประกอบไปด้ว ยอาคารหลัก จํา นวน 4 อาคาร มี ก ารใช้ไ ฟฟ้ า แบ่ ง เป็ น 2
ประเภท คือกลุ่มอาคาร 1,2 และ 3 ใช้ประเภท 4.1.2 กิจการขนาดใหญ่อตั ราตามช่วงเวลาของวัน (TOD) ในกรณี
Partial Peak มากกว่า On Peak (PP > P) และอาคาร 4 ใช้ประเภท 4.2.2 เป็ นกิ จการขนาดใหญ่ใช้อตั ราตาม
ช่วงเวลาการใช้ (TOU) ในกรณี On Peak มากกว่า Off Peak ( P > OP) (การคิดค่าไฟฟ้าประเภทต่างๆ, 2561)
โดยแต่ละประเภทมีวธิ ีคาํ นวณค่าไฟฟ้าต่อหน่วยพลังงาน(ไชยะ แช่มช้อย,2544) ดังนี้
2.1 อัตราตามช่ วงเวลาของวัน (TOD)
อัต ราตามช่ ว งเวลาของวัน(TOD) เป็ นอัต ราค่า ไฟฟ้ า ที่ แ ยกค่า ความต้องการกํา ลัง งานไฟฟ้ าและค่า
พลังงานไฟฟ้ าออกจากกัน โดยมี การแบ่ งแยกค่ าความต้องการกําลังงานไฟฟ้ าให้มีอ ัตราที่ แตกต่ างกัน ตาม
ช่วงเวลาของวันโดยช่วงเวลา 24 ชัว่ โมงในแต่ละวันจะถูกแบ่งออกเป็ น 3 ช่วงดังนี้
1. ช่วง On Peak ระหว่างเวลา 18:30 - 21:30 น. ของทุกวัน
2. ช่วง Partial Peak ระหว่างเวลา 08:00 - 18:30 น.
ของทุกวัน
3. ช่วง Off Peak ระหว่างเวลา 21:30 - 08:00 น. ของทุกวัน
และมีวธิ ีคาํ นวณค่าไฟฟ้าต่อหน่วยพลังงานไฟฟ้า(Bath/kWh) เมื่อพิจารณาเฉพาะส่วนของค่าพลังงานไฟฟ้าและ
ค่าการใช้กาํ ลังงานไฟฟ้าสูงสุด แสดงดังสมการ

เมื่อ

𝐶𝐶

𝐸𝐸

C
P
PP
D𝐶𝐶𝑝𝑝
D𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃
E
EC

=
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

�𝐷𝐷𝐷𝐷𝑝𝑝 ×𝑃𝑃�
𝐸𝐸

+

(𝐷𝐷𝐷𝐷𝑝𝑝𝑝𝑝 (𝑃𝑃𝑃𝑃−𝑃𝑃))
𝐸𝐸

+ 𝐸𝐸𝐸𝐸 (สําหรับ PP > P)

ค่าไฟฟ้า (Bath)
ความต้องการกําลังงานไฟฟ้าสูงสุดในช่วง On Peak (kW)
ความต้องการกําลังงานไฟฟ้าสูงสุดในช่วง Partial Peak (kW)
อัตราค่าความต้องการกําลังงานไฟฟ้าสูงสุดในช่วง On Peak (Bath/kW)
อัตราค่าความต้องการกําลังงานไฟฟ้าสูงสุดในช่วง Partial Peak (Bath/kW)
ปริ มาณพลังงานไฟฟ้า (kWh)
อัตราค่าพลังงานไฟฟ้า (Bath/kWh)
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จากสมการ(1) จะเห็นได้วา่ การทําให้ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยพลังงาน(C/E) ที่ใช้ไปลดลงได้ โดยการปรับค่าตัวแปรที่
สามารถควบคุมการใช้ภายในอาคารได้ คือ
1. ลดค่า PP (ค่า Peak Demand ในช่วงเวลา Partial Peak)
2. ลดค่า P (ค่า Peak Demand ในช่วงเวลา On Peak)
2.2 อัตราตามช่ วงเวลาของการใช้ (TOU)
อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU) เป็ นอัตราค่าไฟฟ้าที่แยกค่าความต้องการกําลังงานไฟฟ้าและค่า
พลังงานไฟฟ้าออกจากกัน โดยมีการแบ่งแยกค่าพลังงานไฟฟ้าให้มีอตั ราที่แตกต่างกันตามช่วงเวลาของวัน หรื อ
ตามช่วงเวลาของการใช้ โดยแบ่งเวลาในแต่ละสัปดาห์ออกเป็ น 2 ช่วงดังนี้
1. ช่วง On Peak ระหว่างเวลา 09:00 - 22:00 น. ของวันจันทร์ – ศุกร์
2. ช่วง Off Peak ระหว่างเวลา 22:00 - 09:00 น. ของวันจันทร์ – ศุกร์
00:00 - 24:00 น. ของวันเสาร์– อาทิตย์และวันหยุดราชการ
และมีวธิ ีคาํ นวณค่าไฟฟ้าต่อหน่วยพลังงานไฟฟ้า(Bath/kWh) เมื่อพิจารณาเฉพาะส่วนของค่าพลังงานไฟฟ้าและ
ค่าการใช้กาํ ลังงานไฟฟ้าสูงสุด แสดงดังสมการ

เมื่อ

𝐶𝐶

𝐸𝐸

C
DC
E
Ep
𝐸𝐸𝑂𝑂𝑂𝑂

E𝐶𝐶𝑃𝑃
E𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂
P

=
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

(𝐷𝐷𝐷𝐷×𝑃𝑃)
𝐸𝐸

+

(𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝 ×𝐸𝐸𝑝𝑝 )
𝐸𝐸

+

(𝐸𝐸𝐸𝐸𝑜𝑜𝑜𝑜 ×𝐸𝐸𝑜𝑜𝑜𝑜 )
𝐸𝐸

(สําหรับ P > OP)

(2)

ค่าไฟฟ้า (Bath)
อัตราค่าความต้องการกําลังงานไฟฟ้าสูงสุด (Bath/kW)
ปริ มาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปทั้งเดือน (kWh)
ปริ มาณพลังงานไฟฟ้าในช่วง On Peak (kWh)
ปริ มาณพลังงานไฟฟ้าในช่วง Off Peak (kWh)
อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าในช่วง On Peak (Bath/kWh)
อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าในช่วง Off Peak (Bath/kWh)
ความต้องการกําลังงานไฟฟ้าสูงสุดในช่วง On Peak (kW)

จากสมการ(2)จะเห็นได้วา่ การทําให้ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยพลังงาน(C/E) ที่ใช้ไปลดลงได้ โดยการปรับค่าตัวแปรที่
สามารถควบคุมการใช้ภายในอาคารได้ คือ
1. ลดค่า P (ค่า Peak ในช่วงเวลา On Peak)
2. ลดค่า 𝐸𝐸𝑃𝑃 (ค่า หน่วย ในช่วงเวลา On Peak)
3. ลดค่า 𝐸𝐸𝑂𝑂𝑂𝑂 (ค่า หน่วย ในช่วงเวลา Off Peak)

3. วิธีดําเนินการวิจัย

3.1 วิเคราะห์ ข้อมูลการใช้ พลังงาน(Load Profile) ของอาคาร
ทําการศึ กษาวิเคราะห์ขอ้ มูลการใช้พลังงานจํานวน 30 วัน โดยที่ กลุ่มอาคาร 1 ,2 และ 3 ดําเนิ นการ
ระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2561 ถึ ง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 และอาคาร 4 ดําเนิ นการระหว่างวันที่ 17
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มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2561 ซึ่ งในการวิเคราะห์แบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือการวิเคราะห์ขอ้ มูลการใช้
พลังงานก่อนการปรับปรุ ง 15 วัน และการวิเคราะห์ขอ้ มูลการใช้พลังงานหลังการปรับปรุ งเพื่อให้ค่าไฟฟ้ าต่อ
หน่ วยพลังงาน(C/E) ที่ ใช้ไปลดลงอี ก 15 วัน ซึ่ งผลการนําข้อมูลการใช้กาํ ลังงานไฟฟ้ าตามช่ วงเวลา(Load
Profile ) ซึ่งได้มาจากเครื่ องบันทึกค่าการใช้กาํ ลังงานไฟฟ้า(ENRES) ภายในอาคารโรงพยาบาลวิภาวดีมีผลดังนี้
อาคาร 1 ,2 และ 3 ประเภทอัตราตามช่วงเวลาของวัน (TOD) มีผลการใช้กาํ ลังงานสู งสุ ด ในวันที่ 30
มกราคม 2561 โดยมีขอ้ มูลการใช้กาํ ลังงานไฟฟ้าสูงสุดในช่วง Partial Peak(PP) เกิดขึ้นที่เวลา 15:30 น. ใช้กาํ ลัง
งานไฟฟ้าอยูท่ ี่ 1,312.63 kW ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดในช่วง On Peak(P) เกิดขึ้นที่เวลา 18 : 30 น. ใช้กาํ ลัง
งานไฟฟ้าอยูท่ ี่ 1,003.92 kW ตามรู ปที่ 1

1,312.63 kW

1,003.92 kW

Off
Peak
Off Peak

Partial Peak

On Peak

รู ปที่ 1 แสดงข้อมูลการใช้กาํ ลังงานไฟฟ้า(Load Profile) อาคาร1,2และ3 ณ.วันที่ 30 มกราคม 2561
อาคาร 4 ประเภทอัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU) มีผลการใช้กาํ ลังงานสู งสุ ดในวันที่ 19 มีนาคม
2561 โดยมีขอ้ มูลการใช้กาํ ลังงานไฟฟ้าสูงสุดในช่วง On Peak (P) เกิดขึ้นที่เวลา 15:15 น. ใช้กาํ ลังงานไฟฟ้าอยู่
ที่ 658.28 kW ตามรู ปที่ 2

2424

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

658.28 kW

Partial Peak

On Peak

Partial
Peak

รู ปที่ 2 แสดงข้อมูลการใช้กาํ ลังงานไฟฟ้า(Load Profile) อาคาร4 ณ.วันที่ 19 มีนาคม 2561
3.2 แนวทางในการดําเนินการลดค่ าไฟฟ้ าต่ อหน่ วยพลังงาน
จากการวิเคราะห์สมการ(1)และ(2) จะเห็ นได้ว่า การทําให้ค่าไฟฟ้ าต่อหน่วยพลังงาน(C/E) ลดลงนั้น
สามารถดําเนิ นการปรั บปรุ ง จากการลดการใช้กาํ ลังงานไฟฟ้ าสู งสุ ดของอาคารในช่ วง On peak และในช่ วง
Partial Peak โดยทําการสํารวจเครื่ องจักรที่ใช้กาํ ลังงานไฟฟ้ าในช่วงเวลาที่ทาํ ให้เกิ ด Peak Demand และทําการ
แบ่งเครื่ องจักรเป็ น 2 กลุ่มคือ 1.เครื่ องจักรที่มีการกําหนดเวลาทํางานที่ แน่นอน ให้ทาํ การหลีกเลี่ยงการใช้งาน
พร้อมๆ กัน เพื่อลดการใช้กาํ ลังงานไฟฟ้ารวมของอาคาร 2.เครื่ องจักรที่ไม่สามารถกําหนดเวลาทํางานที่แน่นอน
ให้หาเครื่ องจักรที่สามารถควบคุมการใช้งานและสามารถลดการใช้กาํ ลังงานไฟฟ้าลงได้ ตามขั้นตอนการควบคุม
การใช้กาํ ลังงานดังรู ปที่ 3
ไม่ สามารถควบคุม
ต้ องปล่ อยไป
้ ดไนางาํ ทราก
ตามธรรมชาติ

ไม่ ได้
การควบคุมปริมาณ
การควบคุม
นางงั ลา กํ ้ ชใราก
ง ั ลาํ ก้ ใชราก
ๆกุทนใ ้า ฟฟไ
งานไฟฟ้ า
คาบเวลา 15 นาที

าลวเดนห
าํ �กี ทม่ ุ ลก
นอน่ นแ� ทนี างา ํ ท
สามารถควบคุมการ
ใช้ Demand
้ ไดนาง าํ ท Controller

ม่ ุ ลกง บ่แ
รกั งจอ� ื คร เ

ได้

� ี มท่ ุ กล
าลวเ ดนหาํ ก
งย� ี ลเกี ลหร ากกั ลห
้ ชใ
นอน่ นแ� ทนี างาการใช้
ํ ท งานพร้ อมๆ กัน

รู ปที่ 3 แสดงแนวทางในการควบคุมกําลังงานไฟฟ้าของเครื่ องจักร
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4.ผลการดําเนินงาน

เมื่อดําเนินการสํารวจเครื่ องจักรภายในอาคารโรงพยาบาลวิภาวดี และดําเนินการวิเคราะห์หาแนวทางใน
การดําเนินการลดค่าไฟฟ้าต่อหน่วยพลังงาน ได้ดงั นี้
4.1 อัตราตามช่ วงเวลาของวัน (TOD) อาคาร 1,2 และ 3
- การลดค่ากําลังงานไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand) ในช่วงเวลา Partial Peak โดยทําการเพิ่มอุณหภูมิ
ขาออกของเครื่ องทํานํ้าเย็นในระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์(Chiller) ให้สูงขึ้นจากปกติ 1 - 2 องศา และปิ ด
การทํางานของเครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วน(Split Type) บางตัวที่ ไม่จาํ เป็ นออกหรื อเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้ น
ในช่วงเวลา 13:45 – 15:45 น. แต่ตอ้ งให้มีผลกระทบต่อผูใ้ ช้นอ้ ยที่สุด โดยการเก็บข้อมูลการใช้กาํ ลังงานไฟฟ้า
สูงสุดสามารถลดการใช้ในช่วง Partial Peak จาก 1,312.63 kW เป็ น 1,126.17 kW ลดลง 186.46 kW
- การลดค่ากําลังงานไฟฟ้าสูงสุด(Peak Demand) ในช่วงเวลา On Peak โดยปรับการทํางานของปั้ ม
นํ้าประปา ให้ทาํ งานก่อนช่วงเวลา On Peak คือกําหนดให้ทาํ งานในเวลา 17:45 – 18:20 น. เพื่อปั้ มนํ้าประปาเข้า
ถังเก็บนํ้าบนอาคารให้เต็มก่อนถึงช่วงเวลา On Peak และทําการเพิ่มอุณหภูมิของเครื่ องทํานํ้าเย็น(Chiller) ให้มีค่า
สู งขึ้นจากปกติ 2-3 องศา และปิ ดการทํางานของเครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วนบางตัวที่ ไม่จาํ เป็ นออก ในช่วง
เวลา 18:15 -19:00 น. โดยต้องไม่มีผลกระทบต่อผูใ้ ช้ภายในอาคาร ซึ่ งสามารถลดการใช้พลังงานในช่วง On
Peak จาก 1,003.92 kW เป็ น 815.83 kW ลดลง 188.09 kW
ซึ่งสามารถแสดงการเปรี ยบเทียบการบันทึกการใช้กาํ ลังงานไฟฟ้า ก่อนปรับปรุ งและหลังดําเนิน
มาตรการเพื่อลดค่ากําลังงานไฟฟ้าสูงสุดในช่วง On Peak และ Partial Peak ดังรู ปที่ 4
kW
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ก่ อนปรั บปรุ ง(30/1/61)

หลังปรั บปรุ ง(1/2/61)

รู ปที่ 4 ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า(Load Profile)อาคาร 1,2 และ 3 ก่อนและหลังการปรับปรุ ง
4.2 อัตราตามช่ วงเวลาของวัน (TOU) อาคาร 4
- การลดค่ า กํา ลัง งานไฟฟ้ า สู ง สุ ด (Peak Demand) ในช่ ว ง On Peak โดยทํา การหยุด การใช้ง าน
เครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วน(Split Type) บริ เวณทางเดินที่ไม่จาํ เป็ นออก หรื อเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้น ในช่วง
เวลา 14:30 -15:45 น. โดยต้องไม่มีผลกระทบต่อผูใ้ ช้ภายในอาคาร สามารถลดการใช้กาํ ลังงานไฟฟ้าสูงสุดในช่วง
On Peak จาก 658.28 kW เป็ น 565.88 kW สามารถลดกําลังงานไฟฟ้าสูงสุดลงได้ 92.40 kW
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ซึ่ ง สามารถแสดงการเปรี ย บเที ยบการบันทึ ก การใช้ก ํา ลังงานไฟฟ้ า ก่ อ นปรั บปรุ ง และหลังดําเนิ น
มาตรการเพื่อลดค่ากําลังงานไฟฟ้าสูงสุดในช่วง On Peak และ Partial Peak ดังรู ปที่ 5
kW
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ก่อนปรับปรุง(19/3/61)

หลังปรับปรุง(10/4/61)

รู ปที่ 5 ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า(Load Profile)อาคาร 4 ก่อนและหลังการปรับปรุ ง
4.3 การคํานวณหาค่ าไฟฟ้ าต่อหน่ วยพลังงานไฟฟ้ า(Bath/kWh)
เพื่อทําการประเมินผลจากการปรับปรุ งลดการใช้กาํ ลังงานไฟฟ้าสู งสุ ดในช่วงเวลา Partial Peak และ
ช่วงเวลา On Peak ของกลุ่มอาคารที่ 1,2 และ 3 และ ช่วงเวลา On Peak ในอาคารที่ 4 ตามรายละเอียดดังหัวข้อ
4.2 สามารถคํานวณหาค่าไฟฟ้าต่อหน่วยพลังงานไฟฟ้า(C/E : Bath/kWh) เปรี ยบเทียบผลระหว่างกรณี ใช้กาํ ลัง
งานไฟฟ้าปกติ กับกรณี ดาํ เนิ นการปรับลดการใช้กาํ ลังงาน ตามข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้ าในเดือนนั้นๆ แสดง
ผลได้ดงั ตารางที่ 1

2427

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

ตารางที่ 1 แสดงการคํานวณค่าไฟฟ้าต่อหน่วยพลังงาน(C/E)
อาคาร 1 2 และ 3 ระบบTOD กรณี PP > P
ก่ อนปรั บปรุ ง
หลังปรั บปรุ ง
DCP
285.05
DCP
285.05
DCPP
58.88
DCPP
58.88
EC
3.17
EC
3.17
FT
FT
0.159
0.159
ค่าบริ การ
312.24 ค่าบริ การ
312.24
P
1,003.92
P
815.83
PP
1,312.63
PP
1,126.17
E
575,673.18
E
575,673.18
2,130,897.67
C
C
2,077,378.59
2,131,209.91 (+)ค่าบริ การ
(+)ค่าบริ การ
2,077,690.83
2,039,677.88 (+)ค่า FT
1,986,158.80
(+)ค่า FT
(+)ค่าภาษี 7% 2,182,455.33 (+)ค่าภาษี 7% 2,125,189.91
ค่าไฟฟ้ารวม (C) 2,182,455.33 ค่าไฟฟ้ ารวม (C) 2,125,189.91
C/E
3.79
C/E
3.69
สามารถลดค่ าไฟฟ้ าต่ อหน่ วยพลังงานได้
0.099

อาคาร 4 ระบบTOU กรณี P > OP
ก่ อนปรั บปรุ ง
หลังปรั บปรุ ง
DC
132.93
DC
132.93
ECP
4.21
ECP
4.21
ECOP
2.63
ECOP
2.63
FT
0.16
0.16
FT
312.24
312.24 ค่าบริ การ
ค่าบริ การ
P
565.88
P
658.28
EP
107,185.63
EP
107,185.63
EOP
148,061.14
EOP
148,061.14
C
928,051.27
C
915,768.54
(+)ค่าบริ การ
928,363.51 (+)ค่าบริ การ
916,080.78
(+)ค่า FT
887,779.28 (+)ค่า FT
875,496.55
949,923.83 (+)ค่าภาษี 7%
936,781.30
(+)ค่าภาษี 7%
949,923.83 ค่าไฟฟ้ ารวม (C) 936,781.30
ค่าไฟฟ้ารวม (C)
3.72
C/E
C/E
3.67
สามารถลดค่ าไฟฟ้ าต่ อหน่ วยพลังงานได้
0.051

สามารถลดต้ นทุนค่ าไฟได้

สามารถลดต้ นทุนค่ าไฟได้

57,265.42

13,142.52

ข้อมูลจากการคํานวณ สามารถแสดงให้เห็นว่าการลดการใช้กาํ ลังงานไฟฟ้าสู งสุ ด(Peak Demand) ตาม
วิธีการที่สามารถทําให้ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยพลังงานไฟฟ้าลดลงได้ สามารถทําให้โรงพยาบาลมีผลการลดค่าบาทต่อ
หน่ วยไฟฟ้ า(C/E) รวมกันทั้ง 2 ประเภทค่าไฟฟ้ า เป็ นจํานวน 0.15 Bath/kWh หรื อคิดเป็ นค่าไฟฟ้ าที่สามารถ
ลดลงได้ในเดื อนนั้น เท่ ากับ 70,407.94 บาท ซึ่ งพิจารณาหน่ วยค่าไฟฟ้ าในรอบหนึ่ งปี ทางโรงพยาบาลจะใช้
พลังงานไฟฟ้าอยูท่ ี่ 9,514,750 kWh/year (โรงพยาบาลวิภาวดี ฝ่ ายงานวิศวกรรม, 2561) ถ้าโรงพยาบาลสามารถ
คงการดําเนิ นวิธีการดังกล่าวและสามารถทําให้มีผลประหยัดต้นทุนบาทต่อหน่วยไฟฟ้ าอยูท่ ี่ 0.15 Bath/kWh จะ
สามารถทําให้เกิดผลประหยัดค่าไฟฟ้าที่ตอ้ งจ่ายรวมในรอบปี เป็ น 0.15 Bath/kWh x 9,514,750 kWh/year เท่ากับ
1,427215.50 บาท/ปี

5. สรุ ปผลการดําเนินงาน

จากผลการดําเนินการบริ หารจัดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยการวิเคราะห์หาแนวทางการลดค่าต้นทุนการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าหรื อค่าไฟฟ้าต่อหน่วยพลังงาน(C/E : Bath/kWh) ร่ วมกับการศึกษาข้อมูลการใช้กาํ ลังงานไฟฟ้า
(Load Profile) กรณี ศึกษาโรงพยาบาลวิภาวดี โดยอาคารของโรงพยาบาลวิภาวดีประกอบไปด้วยอาคารทั้งหมด 4
อาคาร ประกอบด้วยกลุ่มอาคาร1,2 และ3 มีการใช้อตั ราค่าไฟฟ้าประเภทตามช่วงเวลาของวัน (TOD) ซึ่งสามารถ
ลดค่าไฟฟ้ าต่อหน่วยพลังงานด้วยวิธีการลดค่ากําลังงานไฟฟ้ าสู งสุ ด (Peak Demand) ในช่วงเวลา Partial Peak
และ On Peak จากการลดการทํางานของของเครื่ องทํานํ้าเย็นในระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์(Chiller) ,ปิ ดการ
ใช้งานเครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่วน(Split Type) บางตัวที่ไม่จาํ เป็ นออก และ ปรับเปลี่ยนเวลาในการใช้งานปั๊ ม
นํ้าขึ้นสู่ ตวั อาคาร มีผลทําให้สามารถลดค่าต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้าลงไปได้ 0.099 Bath/kWh และ อาคาร4 มี
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การใช้อตั ราค่าไฟฟ้าประเภทตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU) ซึ่งสามารถลดค่าไฟฟ้าต่อหน่วยพลังงานด้วยวิธีการ
ลดค่ากําลังงานไฟฟ้าสู งสุ ด (Peak Demand) ในช่วงเวลา On Peak จากการหยุดการใช้งานเครื่ องปรับอากาศแบบ
แยกส่ วน(Split Type) บริ เวณทางเดิ นที่ ไม่จาํ เป็ นออก หรื อเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นในช่ วงเวลา 14:30 -15:45 น.
สามารถลดค่าต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้ าลงไปได้ 0.051 Bath/kWh ทําให้โรงพยาบาลมีผลการลดค่าบาทต่อ
หน่วยไฟฟ้า(C/E) รวมกันทั้ง 2 ประเภทค่าไฟฟ้า เป็ นจํานวน 0.15 Bath/kWh หรื อคิดเป็ นค่าไฟฟ้าที่สามารถลดลง
ได้ในเดือนนั้น เท่ากับ 70,407.94 บาท หรื อเมื่อเทียบจากหน่วยการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อปี จะสามารถทําให้เกิดผล
ประหยัดค่าไฟฟ้าที่ตอ้ งจ่ายรวมในรอบปี เท่ากับ 1,427215.50 บาท/ปี ซึ่งผลที่ได้จากการดําเนินงานเป็ นประโยชน์
กับแนวทางการบริ หารจัดการด้านพลังงานในโรงพยาบาล โดยสามารถใช้วิธีการนี้ ไปใช้ควบคุมการใช้พลังงาน
ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น และเป็ นแนวทางที่ใช้ในการพัฒนาการปรับปรุ งการใช้พลังงานของอาคารต่อไป
ในอนาคต

6. รายการอ้ างอิง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาสถาปั ตยกรรม.
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พลังงาน
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บทความนี้ นําเสนอการออกแบบสร้ า งระบบ SCADA และระบบจัด การฐานข้อ มู ล ด้ว ยซอฟแวร์
Microsoft SQL Server สําหรับตรวจสอบความแม่นยําในการทํางานของระบบ PLC ในสภาพอุณหภูมิโดยรอบสู ง
(Ambient Temperature) โดยวิธีการทดสอบระบบ PLC Mitsubishi รุ่ น FX3S จํานวน 2 เครื่ องให้ PLC1 มีสภาพ
อุณหภูมิปกติที่ผูผ้ ลิตแนะนํา เปรี ยบเที ยบค่าเอาต์พุตที่ โปรแกรมคําสั่งในรู ปแบบความถี่ (สัญญาณพัลส์ Duty
Cycle 50%) ในย่าน 10 เฮิร์ต ตามลําดับ ให้กบั PLC2 ขณะทํางานที่ 30, 40, 50 และ 60 องศาเซลเซี ยส ตรวจสอบ
ค่าอินพุตว่าตรงกับที่ PLC1 ส่ งมาหรื อไม่ นําค่าที่ได้ไปวิเคราะห์หาข้อสรุ ปด้วยวิธีทางสถิติ เพื่อกําหนดการแจ้ง
เตือนให้ผใู ้ ช้ทราบแนวโน้มก่อนจะเกิดความผิดพลาดล่วงหน้าได้ โดยใช้ซอฟต์แวร์ Wonderware Intouch ในการ
สร้างกราฟิ กการทํางานจริ งของระบบ PLC แสดงค่าพารามามิเตอร์ ดัชนี และแสดงกราฟการทํางานแบบเรี ยลไทม์
ใช้เทคโนโลยีในการสื่ อสาร OPC ด้วยซอฟแวร์ KepwareEX เพื่อติดต่อกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ คือ PLC Mitsubishi
FX3S จํานวน 2 เครื่ อง และบอร์ด Arduino UNO เป็ นอนาลอกอินพุตรับค่าอุณหภูมิ และความชื้นจากเซนเซอร์ส่ง
มาที่ระบบ SCADA นําข้อมูลจากการทดสอบทั้ง 4 ครั้ง ครั้งละ 10 นาทีมาคํานวณใน Microsoft Excel ผลจากการ
วิเคราะห์พบว่า อุณหภูมิ และโปรแกรมคําสัง่ ที่ ดาวน์โหลดให้ระบบ PLC (ความถี่) มีผลต่อความแม่นยําในการ
ทํางานอย่างเห็ นได้ชดั ดังนี้ ช่วงอุณหภูมิโดยรอบการติดตั้งระบบ PLC ที่ 30 - 40 องศาเซลเซี ยส ระบบ PLC มี
แนวโน้มการทํางานผิดพลาดตั้งแต่ 22% - 38% ช่วงอุณหภูมิ 40 - 50 องศาเซลเซี ยส ทํางานผิดพลาดตั้งแต่ 29% 51% และช่วงอุณหภูมิ 50 - 60 องศาเซลเซี ยส ทํางานผิดพลาดตั้งแต่ 29% - 58% จากการทําสอบที่ความถี่ 10, 20,
30 และ 40 เฮิ ร์ต พบว่าความถี่ต่ าํ ที่ สุดในการทดสอบมี ค่าการทํางานผิดพลาด (Error) ตํ่ากว่าความถี่ ท้ งั หมดที่
ทดสอบ
คําสําคัญ: พีแอลซี, ระบบสกาดา, โปรโตคอลมอดบัส, ทํานายการบํารุ งรักษา
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ABSTRACT

This paper presents the SCADA and database managing system design using Microsoft SQL Server.
The main objective is accuracy verification of PLC under high ambient temperature operation. Testing
implementation with 2 unit of PLC Mitsubishi series FX3 S which PLC1 is setting up for normal operation
recommended by manufacturing. Another one, PLC2 is operating under temperature control of 30, 40, 50 and
60 °C. In order to investigate how the ambient temperature impact on PLC, the output signal of PLCs with the
same command in pulse rate of 10 Hz (50% duty cycle) are compared and analyzed. The OLE for process
control ( OPC) takes into the communication of the SCADA, PLCs and Arduino UNO interfaced with
temperature sensor using the KepwareEX software. The results from 4 tests ( 10 min/test) demonstrate that
temperature has a significant impact on the accuracy of PLC operation. The PLC systems tend to mis-operation
from 22% to 38% errors of 30-40 °C ambient temperature. Also, the 29% to 51% errors occur at 40-50 °C and
29% to 58% errors at 50-60 °C. Finally, the minimum error occurs at a minimum frequency from all testing of
10, 20, 30 and 40 Hz.
KEYWORDS: PLC, SCADA, Protocol MODBUS, Predictive Maintenance

1. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

ในบทนี้ จะกล่าวถึ งทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องในการดําเนิ นงานออกแบบ สร้างระบบ SCADA ระบบจัดการ
ฐานข้อมูล ที่ ได้จากการทดสอบการทํางานจริ งของระบบ PLC ที่ อุณหภูมิรอบการติดตั้งสู งกว่าผูผ้ ลิ ตกําหนด
นําไปสู่ การวิเคราะห์ หาระดับการแจ้งเตือนเพื่อทํานายการบํารุ งรักษาระบบ PLC ผ่าน SCADA ประกอบด้วย
SCADA, โปรโตคอลมอดบัส, PLC และการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
1.1 SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) [1]
SCADA เป็ นระบบการส่ งข้อมูลในระยะไกลผ่านเครื อข่ายเพื่อใช้การการตรวจสอบ เก็บข้อมูลและ
ควบคุมกระบวนการผลิต สามารถแสดงผลสัญญาณจากตัววัดที่อยูใ่ นรู ปแบบไฟฟ้า หรื อพลังงานอื่นๆมาแปลงอยู่
ในรู ปข้อมูลที่เป็ นตัวเลข เช่นแสดงผลบนจอภาพ เก็บข้อมูลไว้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ
1.1.1 ส่ วนประกอบของระบบ SCADA [2]
ระบบ SCADA ประกอบไปด้วยระบบย่อยหลายระบบเชื่อมต่อและทํางานร่ วมกันดังแสดงในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แสดงส่วนประกอบของระบบ SCADA
โครงสร้ า งด้ า นการสื่ อสาร (Communications) การสื่ อ สารระหว่ า ง Client/Server จะสื่ อสารผ่ า น
โปรโตคอลโดย Client จะติดต่อกับพารามิเตอร์หรื อ Tag ภายใน Server ที่บริ การข้อมูลด้วยรู ปแบบที่แตกต่างกัน
ไปตามผูผ้ ลิตซึ่งในบทความนี้ใช้ PLC มีมาตรฐานการสื่ อสาร คือ Modbus มาตรฐาน RS-485
ในการพัฒนาระบบ SCADA มีรูปแบบมาตรฐานการรับส่งข้อมูลเพื่อให้ SCADA กับ PLC ต่างยีห่ อ้ ต้อง
ใช้ ซ อฟแวร์ ก ลางคื อ OPC (OLE for Process Control) โดยจะรวมโปรโตคอลของ PLC ที่ ห ลากหลายให้
ติดต่อสื่ อสารกันได้ สามารถแสดงบนกราฟิ กที่ใช้ควบคุมเหมือนกับโรงงานจริ งมากที่สุด นอกจากนี้ ยงั มีการสร้าง
ให้ ส ามารถติ ด ต่ อ ได้ ผ่ า น ODBC (Open Data Base Connectivity), DDE (Dynamic Data Exchange) เพื่ อ ให้
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลหรื อทําการเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลรู ปแบบต่าง ๆ เช่น Microsoft SQL, Microsoft
Excel
1.1.2 การแจ้ งเตือนของระบบ SCADA [3]
การแจ้ง เตื อ น (Alarm) เมื่ อ เกิ ด ข้อ ผิ ด พลาดเกิ ด ขึ้ น ระบบ SCADA ต้อ งมี ก ารแจ้ง เตื อ นให้ ผู ้ที่
รับผิดชอบระบบ รับทราบและแก้ไขปั ญหาได้อย่างทันท่วงที รวมไปถึงการแจ้งเตือนในกรณี ที่มีความเสี่ ยงต่อการ
ทําให้ระบบเสี ยหายอีกด้วย
1.2 โปรโตคอลมอดบัส (Protocol MODBUS) [4]
โปรโตคอลมอดบัส เป็ นโปรโตคอลเพื่ อ สื่ อ สารข้อ มู ล อิ น พุ ต เอาต์พุ ต และรี จี ส เตอร์ ภ ายใน PLC
โปรโตคอลมอดบัสเป็ นการสื่ อสารข้อมูลในลักษณะ Master/Slave ซึ่งเป็ นการสื่ อสารจากอุปกรณ์แม่ข่าย (Master)
เครื่ องเดี ยว ไปยังอุปกรณ์ ลูกข่าย (Slave) ได้หลายๆ เครื่ องโดยสามารถกําหนดหมายเลขอุปกรณ์ ได้สูงสุ ด 255
เครื่ อง โดยมี ลกั ษณะการส่ งข้อมูล 2 แบบ คื อ ข้อมูลแบบแอสกี (ASCII) และข้อมูลแบบเลขฐานสอง (Binary)
โปรโตคอลมอดบัสที่สื่อสารข้อมูลแบบเลขฐานสอง จะเรี ยก MODBUS RTU ซึ่งทั้ง 2 โหมดนี้มีความแตกต่างกัน
ที่การกําหนดรู ปแบบของชุดข้อมูลภายในเฟรม ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์จะเลือกใช้โหมดใดก็ได้แต่มีเงื่อนไขว่า
อุปกรณ์ทุกตัวที่ต่อร่ วมกันอยูใ่ นบัสหรื อเครื อข่ายเดียวกันจะต้องตั้งให้เลือกใช้โหมดเดียวกันทั้งหมด
1.3 PLC (Programmable Logic Controller) [5]
PLC เป็ นเครื่ องมื อที่ ถูกคิ ดค้นขึ้ น มาเพื่อใช้ในการควบคุ มอุปกรณ์ ต่างๆ การควบคุ มขบวนการผลิ ต
อัต โนมัติ ใ นโรงงานอุ ต สาหกรรมเกื อ บทุ ก ประเภทจะมี ก ารควบคุ ม แบบซี เคว้น ซ์ (Sequence Control) [6]
เนื่ องจาก PLC ทํางานตามโปรแกรมที่ ถูกป้ อนไว้ก่ อนในหน่ วยความจํา ทําให้ PLC มี ความอ่อนตัว สามารถ
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นําไปใช้ควบคุมงานได้หลายลักษณะขึ้นอยู่กบั ผูใ้ ช้พฒั นาโปรแกรมที่ ตอ้ งการควบคุมตามลักษณะงานไม่ควร
ติดตั้ง PLC ในสภาพที่ มีแสงแดดส่องโดยตรง มีอุณหภูมิต่าํ กว่า 0° C หรื อสู งกว่า 55° C ถ้ามีอุณหภูมิสูงกว่า 60°
C ควรติดพัดลมเป่ าระบายความร้อน
1.3.1 โครงสร้ างพื้นฐานของ PLC
PLC ประกอบด้วยหน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจํา หน่วยรับข้อมูล หน่วยส่งข้อมูลและหน่วย
ป้ อนโปรแกรมสําหรับพีแอลซีขนาดเล็ก
- หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)หน่วยประมวลผลประกอบด้วยระบบไม
โครโพรเซสเซอร์ (Microprocessor) จะทําหน้าที่ในการประมวลผลทางลอจิก ทางคณิ ตศาสตร์ การจัดการข้อมูล
และควบคุมการทํางานของระบบทั้งหมด โดยรับข้อมูลอินพุตเข้ามาเก็บไว้ในหน่วยความจํา (Memory Unit) CPU
จะทําการประมวลผลโปรแกรมตามโปรแกรมที่ผใู ้ ช้ป้อนเข้าไป และส่ งผลนั้นไปสัง่ ให้อุปกรณ์เอาต์พุตภายนอก
ทํางาน
- ภาคอิ น พุ ต ทําหน้าที่ รั บ ข้อ มู ล เข้ามา จากนั้น จะทําการส่ ง ข้อ มู ล ต่ อ ไปเพื่ อ ทําการประมวลผล
สัญญาณอินพุตต่างๆ ที่เข้ามา
- หน่วยเอาต์พุต ภาคเอาต์พุตทําหน้าที่รับข้อมูลจากตัวประมวลผลแล้วส่ งข้อมูลไปควบคุมอุปกรณ์
ภายนอกเพื่อให้อุปกรณ์ดา้ นเอาต์พุตทํางานตามที่โปรแกรมเอาไว้ ส่วนของเอาต์พุตจะทําหน้าที่รับค่าสภาวะที่ได้
จากการประมวลผลของซีพียู แล้วนําค่าเหล่านี้ไปควบคุมอุปกรณ์ทาํ งาน
1.4 การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ [7]
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการทดสอบการทํางานจริ งของระบบ PLC โดยใช้วธิ ี การหาข้อสรุ ปทางสถิติ คือ
การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง เพื่อหาค่าตัวแทนของการทดสอบ ด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ย และวัดการกระจายของ
ข้อ มู ล แบบ ความแปรปรวนและความเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Variance and Standard deviation) ซึ่ งเป็ นวิธีที่ ให้
ความหมายดีที่สุด
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แทนค่ากลุ่มตัวอย่าง
แทนค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
แทนจํานวนข้อมูล
แทนความเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่าง
แทนความแปรปรวนของตัวอย่าง

2. วิธีการดําเนินการวิจัย

งานวิจยั นี้ ตอ้ งการวิเคราะห์ดชั นี เพื่อทํานายการบํารุ งรักษาระบบ PLC ผ่าน SCADA ได้ร่วมดําเนิ นงาน
กับโครงงานสหกิจศึกษาหัวข้อ “การวิเคราะห์อุณหภูมิที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพของ PLC” เพื่อรับข้อมูลโปรโตคอล
มอดบัส สําหรับตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ที่ส่งมาจากแบบจําลองการทํางานจริ งของระบบ PLC จึงแบ่งโครงสร้าง
การดําเนินงานออกเป็ น 2 ส่วนดังแสดงไว้ในภาพที่ 2 แต่ละส่วนมีการดําเนินงานดังนี้
ส่ วนที่ 1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ในส่ วนของฮาร์ ดแวร์ จะทําการสร้างเครื อข่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในการจําลอง
การทํางานจริ งของระบบ PLC เพื่ อส่ งค่ าดัช นี คื อ อุณ หภู มิและพารามิ เตอร์ ต่างๆมาที่ SCADA ประกอบด้วย
อุปกรณ์เชื่อมต่อดังแสดงในภาพที่ 2 มีดงั ต่อไปนี้
- PLC Mitsubishi รุ่ น FX3S จํานวน 2 เครื่ องมีการสื่ อสารผ่านทาง RS-485
- บอร์ ด Arduino Uno ทําหน้าที่เป็ นอนาลอกอินพุต รับส่ งค่าอุณหภูมิ และค่าความชื้นจากเซนเซอร์
ที่สื่อสารผ่าน RS-232 แปลงเป็ น RS-485
ส่ วนที่ 2 ซอฟแวร์ (Software) ในส่ วนของซอฟแวร์จะสร้างระบบ SCADA สําหรับแสดงผล ตรวจสอบ
และเก็บ ค่าดัช นี รวมถึ งค่ าพารามิ เตอร์ ต่างๆ เพื่ อ นําข้อ มูล มาวิเคราะห์ แ นวโน้ม การทํางานของระบบ PLC ที่
อุณ หภูมิสูงขึ้ นว่าส่ งผลกระทบต่อการทํางานของระบบ PLC อยู่ในช่ วงใด เพื่อนําไปสู่ การทํานายผ่านระบบ
SCADA แสดงดังขั้นตอนการดําเนินงานดังแสดงในภาพที่ 3 ซึ่งการดําเนินงานจะเน้นอธิบายในส่วนของซอฟแวร์
เป็ นหลัก

ภาพที่ 2 แสดงการออกแบบโครงสร้างการดําเนินงานระหว่างส่วนฮาร์ดแวร์ กับซอฟแวร์
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ภาพที่ 3 ขั้นตอนการดําเนินงาน
สําหรับขั้นตอนการดําเนิ นงานจะมีการออกแบบและสร้างระบบ SCADA สร้างระบบจัดการฐานข้อมูล
ทําการทดสอบการทํางานจริ งของระบบ PLC ส่ งออกฐานข้อมู ลจากจากซอฟแวร์ Microsoft SQL Server ไป
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีทางสถิติในซอฟแวร์ Microsoft Excel แล้วจึงกําหนดขอบเขตสัญญาณแจ้งเตือน ในระบบ
SCADA และสุดท้ายจึงทําการทดสอบระบบอีกครั้ง
2.1 การสร้ างระบบ SCADA โดยใช้โปรแกรม Wonderware Intouch ต้องเชื่อมต่อผ่าน OPC server ด้วย
ซอฟแวร์ชื่อ KepwareEX เพื่อรับข้อมูลอนุกรมมอดบัส จากแบบจําลองการทํางานจริ งของระบบ PLC
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2.2 การกําหนดคอนฟิ กูเรชั่น มีข้นั ตอนหลักๆดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 แสดงลําดับการคอนฟิ กกูชน่ั ซอฟแวร์สร้างระบบ SCADA ผ่านโปรโตคอลมอดบัส
(1) กําหนดค่าพารามิเตอร์หรื อ Tag ให้กบั อุปกรณ์ PLC Mitsubishi รุ่ น FX3S และบอร์ด Arduino มีการ
ควบคุมผ่านระบบการสื่ อสารแบบ Ethernet ที่ จะนําไปแสดงผลด้วยกราฟิ ก โดยใช้ KepwareEX เลือกไดร์ เวอร์
ของอุ ป กรณ์ เป็ น MODBUS RTU serial ทําการสร้ าง Tag ตั้งค่ าอัน ดับ ตําแหน่ งแอดเดรสที่ ใช้งาน ชนิ ด ของ
พารามิเตอร์ให้ตรงกับตําแหน่งอินพุต หรื อเอาต์พตุ ของ PLC ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางค่าพารามิเตอร์ที่สื่อสารโปรโตคอลมอดบัส
Chanel

Node

ชื่ อ Tag

คําอธิบาย

ID

ลําดับคําสั่ ง

ตําแหน่ งแอดเดรส

1

PLC1

D100
Freq.
D101
Temp1
Humidity

ค่าเอาต์พุตของ PLC1
ค่าความถี่
ค่าเอาต์พุตของ PLC2
ค่าอุณหภูมิ (°C)
ค่าความชื้น

1
1
2
3
3

03
03
03
04
04

300101
300103
300102
300001
300002

PLC2
Arduino

(2) โปรแกรม Wonderware Intouch ทํางานร่ วมกับซอฟแวร์ System Management Console (SMC) เป็ น
การจัดการ Tag เพื่อเลือกเชื่อมต่อของเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลกับ จัดเก็บค่าการทํางานจริ งจาก PLC และ
Arduino
(3) สร้างกราฟิ กแสดงระบบจําลองการทํางานจริ งของ PLC แสดงดังภาพที่ 6 เพื่อตรวจสอบพารามิเตอร์
ที่กาํ หนด โดย SCADA Server จะทําหน้าที่จดั การข้อมูล RTDB (Real Time Data Base)
(4) การติ ด ต่ อ กั บ ฐานข้ อ มู ล ภายนอกของซอฟแวร์ SCADA ต้ อ งผ่ า น ODBC (Open Data Base
Connectivity) เลือกฐานข้อมูล ตารางเซิร์ฟเวอร์ ใน SQL โดยการเขียนฟังก์ชนั สคริ ปส่งพารามิเตอร์ทุก 1 วินาที
(5) ทําการทดสอบประสิ ทธิ ภาพการทํางานของ PLC 2 ด้วยวิธีการตรวจสอบการรับคําสั่งในรู ปแบบ
ความถี่เพิ่มขึ้น10 เฮิร์ต ภายในอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลา10 นาที จากนั้นใช้เครื่ องเป่ าลมร้อน (Heater)
เพิ่มอุณหภูมิสูงขึ้นเป็ น 40, 50 และ 60 องศาเซลเซี ยส หลังจากนั้นเพิ่มความถี่เป็ น 20, 30 และ 40 เฮิร์ต ทําการ
ทดสอบลัก ษณะเดี ย วกับ ที่ ค วามถี่ 10 เฮิ ร์ ต แสดงการการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของ PLC ดัง ภาพที่ 5 ใน
ขณะเดียวกัน SCADA เก็บค่าการทดสอบทุกๆ 1 วินาที ได้เป็ นฐานข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์แนวโน้มประสิ ทธิ ภาพ
การทํางานของ PLC ได้อย่างสมบูรณ์
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ภาพที่ 5 การทดสอบประสิ ทธิภาพการทํางานของ PLC ภายในอุณหภูมิสูง

3. ผลการดําเนินงานวิจัย

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างระบบ SCADA สําหรับรับข้อมูลโปรโตคอลมอดบัส
สร้างฐานข้อมูลสําหรับจัดเก็บค่าดัชนี ค่าพารามิเตอร์ ที่ได้จากการทดสอบ และวิเคราะห์ดชั นี เพื่อเพื่อทํานายการ
บํารุ งรักษาระบบ PLC ผ่าน SCADA ได้จดั ลําดับผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
3.1 ผลการออกแบบและสร้ างระบบ SCADA สําหรับรับข้ อมูลโปรโตคอลมอดบัส
การออกแบบและสร้างระบบ SCADA สําหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางฝั่งฮาร์ ดแวร์ ตอ้ งคอนฟิ กกูเรชัน่
ซอฟต์แวร์ท้ งั 5 โปรแกรมเพื่อให้ได้ระบบ SCADA ที่มีความสมบูรณ์ ดังแสดงในภาพที่ 6

ภาพที่ 6 แสดงกราฟิ กระบบ SCADA ขณะติดต่อกับ PLC Mitsubishi FX3S รับค่าแบบเรี ยลไทม์
ส่วนที่ 1 แสดงการทํางานจริ งในการทดสอบการทํางานจรองของระบบ PLC
ส่วนที่ 2 แสดงเวลาขณะทดสอบ
ส่วนที่ 3 ส่วนแสดงค่าเอาต์พตุ ของ PLC1 ค่าอินพุตของ PLC2 ค่าอุณหภูมิ ค่าความชื้น
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ส่วนที่ 4 แสดงกราฟการทํางานของ PLC แบบเรี ยล์ไทม์
ส่วนที่ 5 แสดงกราฟการทํางานของ PLC ที่ผา่ นมา
ส่วนที่ 6 รู ปแบบการเรี ยกดูกราฟการทํางานของ PLC ที่ผา่ นมา
ส่วนที่ 7 มิเตอร์แสดงค่าอุณหภูมิ ค่าความชื้น
ส่วนที่ 8 ปุ่ มเปิ ด/ปิ ดการเชื่อมต่อข้อมูลไปเก็บไว้ใน Microsoft SQL Server
ส่วนที่ 9 แสดงถานะการเชื่อมต่อไปยังระบบจัดการฐานข้อมูล
3.2 ผลการสร้ างระบบจัดการฐานข้ อมูลนํามาแสดงในซอฟแวร์ Microsoft Excel
การสร้างระบบจัดการฐานข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลค่าดัชนี และพารามิเตอร์ ที่ได้จากการทดสอบ
การทํางานจริ งของระบบ PLC ให้แสดงผลด้วยซอฟแวร์ Microsoft Excel เรี ยงลําดับอุณหภูมิโดยรอบตั้งแต่ 30,
40, 50 และ 60 องศาเซลเซียส ดังในภาพที่ 7

ภาพที่ 7 แสดงตัวอย่างผลการสร้างระบบจัดการฐานข้อมูลด้วยซอฟแวร์ Microsoft SQL Server
และนําเสนอข้อมูลจากภายนอกมาแสดงในซอฟแวร์ Microsoft Excel
3.3 ผลการวิเคราะห์ การทํางานผิดพลาดของระบบ PLC โดยพิจารณาความถี่
ผลการวิเคราะห์ ข ้อมู ล จากการทดสอบการทํางานจริ งของระบบ PLC ณ เวลาที่ PLC1 ส่ งสัญ ญาณ
ความถี่ให้ PLC2 ค่าอินพุตของ PLC2 ต้องเท่ากับค่าเอาต์พตุ ของ PLC1 แต่จากการทดสอบไม่เป็ นเช่นนั้น จึงแสดง
ค่าเปอร์เซ็นต์การทํางานผิดพลาด (Percent Error) ที่ความถี่ 10, 20, 30 และ 40 เฮิร์ต ดังภาพที่ 8 และภาพที่ 9

2438

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

เปอรเซนตการทํางานผิดพลาด (%)
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30°C

0
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60°C

30

ความถี่ (เฮิรต)

40

เปอรเซนตการทํางานผิดพลาด (%)

ภาพที่ 8 แนวโน้มเปอร์เซ็นต์การทํางานผิดพลาดรวมของที่พจิ ารณา
อุณหภูมิ 30, 40, 50 และ 60 องศาเซลเซียส
80
60

58.06

51.01

41.95

39.53

40
20
0

32.3

29.25

29.03

40

50

60

22.07
30
10Hz

20Hz
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

30Hz

40Hz

ภาพที่ 9 แนวโน้มเปอร์เซ็นต์การทํางานผิดพลาดรวมของที่พจิ ารณา
ความถี่ 10, 20, 30 และ 40 เฮิร์ต

4. สรุ ปผลการวิจัย และข้ อเสนอแนะ

เนื่ องจากระบบ PLC เป็ นอุปกรณ์ สําคัญในกระบวนการควบคุมอัตโนมัติ จําเป็ นต้องมีความถูกต้อง
แม่นยําสู ง จึงนําคุณสมบัติของระบบ SCADA มาใช้ในการตรวจสอบและทํานายการบํารุ งรักษาระบบ PLC จาก
การสร้างระบบ SCADA สําหรับ แสดงผลค่าพารามิเตอร์ กราฟิ กแอนิ เมชัน่ การทํางาน และสร้างระบบจัดการ
ฐานข้อ มู ล สํ า หรั บ เก็ บ ค่ า พารามิ เตอร์ แ บบ Real-time ต้อ งใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ร ะบบทั้ งหมด 5 ซอฟต์ แ วร์ คื อ
KepwareEX, System Management Console, Wonderware Intouch, Microsoft SQL Server และ ODBC ระบบที่
สร้างสามารถนํามาใช้งานเก็บข้อมูลการทดสอบ PLC ได้ตามวัตถุประสงค์
สรุปผลการวิเคราะห์
จากการทดสอบทดสอบ PLC Mitsubishi รุ่ น FX3S พบว่าอุณหภูมิ และโปรแกรมคําสัง่ ที่ดาวน์โหลดให้
ระบบ PLC มีผลต่อความแม่นยําในการทํางานอย่างเห็นได้ชดั ดังนี้
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อุณหภูมิ พบว่าอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นยิง่ ส่งผลต่อการทํางานผิดพลาดดังนี้
- ช่วงอุณหภูมิโดยรอบการติดตั้งระบบ PLC ที่ 30 - 40 องศาเซลเซี ยส ระบบ PLC มี แนวโน้มการ
ทํางานผิดพลาดตั้งแต่ 22% - 38%
- ช่วงอุณหภูมิ 40 - 50 องศาเซลเซียส ระบบ PLC มีแนวโน้มการทํางานผิดพลาดตั้งแต่29% - 51%
- ช่วงอุณหภูมิ 50 - 60 องศาเซลเซียส ระบบ PLC มีแนวโน้มการทํางานผิดพลาดตั้งแต่
29% - 58% จากการทําสอบที่ความถี่ 10, 20, 30, 40 และ 50 เฮิร์ต
ความถี่ จากที่ ไ ด้ท ําการทดสอบความถี่ 10 เฮิ ร์ต คื อ ความถี่ ต่ าํ ที่ สุ ด ในการทดสอบมี ค่ าการทํางาน
ผิดพลาด (Error) ตํ่ากว่าความถี่ท้ งั หมดที่ทดสอบ
สรุปการทํานายการบํารุงรักษาระบบ PLC ผ่าน ระบบ SCADA
ในการทํานายการบํารุ งรักษาระบบ SCADA จะนําค่าจากการค่าเฉลี่ ยการทํางานผิดพลาดของระบบ
PLC ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน มาประเมินควบคู่กบั จํานวนครั้งการทํางานผิดพลาด เพื่อออกแบบแจ้งเตือน ให้ผู ้
ใช้ได้ทราบแนวโน้มการทํางานของระบบ PLC
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บทความนี้ นาํ เสนอการวิเคราะห์กาํ ลังต้านทานแผ่นดิ นไหวของโครงอาคารเรี ยนที่ มีการก่อผนังเพียง
บางส่ วน ซึ่ งมีการติดตั้งหน้าต่างขนาดกว้าง และมีการเสริ มกําลังเสา คานและผนังก่ออิฐด้วยเฟอร์โรซี เมนต์เสริ ม
ตะแกรงเหล็กฉี ก โดยเสนอแบบจําลองคํ้ายันเทียบเท่าเพือ่ การคํานวณกําลังต้านทานแผ่นดินไหวของโครงอาคาร
ที่มีผนังก่ออิฐแบบมีช่องเปิ ดบางส่ วน โครงสร้างอาคารตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์จาํ ลองจากโครงอาคารชั้น
ล่างเพียงช่วงเดียว ซึ่ งเป็ นรู ปแบบทัว่ ไปของอาคารเรี ยนตามแบบมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการขนาดความสู ง 3
ชั้น และวิเคราะห์ ด้ว ยวิธี ก ารผลัก อาคารแบบวัฏ จัก ร ด้ว ยรู ป แบบการเคลื่ อ นที่ เช่ น เดี ย วกับ การทดสอบใน
ห้องปฏิ บัติก าร โดยศึ ก ษาขนาดของช่ องเปิ ดร้ อยละ40 ของพื้ น ที่ ผนังก่ อ อิ ฐ ผลการวิเคราะห์ พ บว่า ค่ากําลัง
ต้านทาน ค่าความเหนี ยว และค่าสติฟเนสของโครงสร้างเสริ มกําลังเที ยบกับโครงสร้างเดิ มมีค่าเพิ่มขึ้นคิดเป็ น
47.37%,31.51% และ 103.61% ตามลําดับโครงอาคารผนังก่ออิฐบางส่ วนที่มีการเสริ มกําลัง มีกาํ ลังต้านทานแรง
กระทําด้านข้างใกล้เคียงกับแบบจําลองที่นาํ เสนอ นอกจากนี้ ยังพบว่า ผนังส่วนบนมีค่าแรงต้านทานสู งกว่าผนัง
ส่วนล่าง เนื่ องจากแรงกระทําทางด้านข้างมีการถ่ายแรงเข้าสู่ผนังส่ วนบนมากกว่าผนังส่วนล่าง การวิบตั ิของแผ่น
ผนังส่วนบนจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากกว่าแผ่นผนังส่วนล่าง
คําสําคัญ: ตะแกรงเหล็กฉี ก, เฟอร์ซีเมนต์, การเสริ มกําลังต้าทานแผ่นดินไหว, ผนังก่อที่มีช่องเปิ ด

ABSTRACT

This paper presents the seismic analysis of partial opening masonry infilled frames with wide
opening. The infilled frame which is composed of column, beam, and infill panel was strengthened with
ferrocement andexpanded metal.In this study,an equivalent strut model is proposed to calculate the seismic
2441

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

capacity of the partial opening masonry infilled frame. A typical reinforced concrete frame which is a single
span of the lower floor was selected from the 3storiesstandard school building according to Ministry of
Education Thailand. Cyclic Pushover Analysis was conducted for the infilled frame with a laboratory type
loading protocol. The infilled frameis composed of a wide opening located at the middle height of the
framewith the opening sizeof 40% of the infill panel.It was found that the lateral strength, the displacement
ductility and the initial stiffnessof the infilled frames with strengthening were increased up to 47.37%,2.43%and
103.61 % respectively, when they were compared with the existing frame. The proposed model predicted
thelateral strength with a good accuracy when it was compared with the cyclic pushover analysis result. In
addition, the strut force of the upper masonry panel was greater than that of the lower masonry panel due to the
high lateral force transferring to the upper panel. This indicated that the upper masonry panel may experience
greater damage than the lower panel.
KEYWORDS:expanded metal, ferrocement, strengthening, opening infilledframe.

1.บทนํา

จากเหตุการณ์ แผ่นดินไหวที่ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ขนาด 6.3 ริ กเตอร์ ศูนย์กลางเกิ ด
แผ่นดินไหวที่อาํ เภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ได้สร้างความเสี ยหายให้กบั อาคารบ้านเรื อนของผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่
บริ เวณนั้นเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะอาคารเรี ยนที่ สร้างตามแบบมาตรฐานของกระทรวงศึ กษาธิ การ และไม่ได้มี
การออกแบบให้สามารถรองรับแรงแผ่นดินไหวได้ พบว่าอาคารเรี ยนซึ่ งมีผนังก่ออิฐบางส่ วนความสู งประมาณ
1.0 เมตรตลอดช่วงความยาวระหว่างเสา โดยมีช่องเปิ ดหน้าต่างบานกระจกมีความสูงจากผนังก่ออิฐถึงใต้ทอ้ งคาน
ประมาณ 2.5เมตร ทําให้เสาที่ขนาบด้วยผนังก่ออิฐบางส่วนมีความยาวลดลงจากปกติ จึงเกิดการแตกร้าวเนื่ องจาก
แรงเฉื อนบริ เวณตําแหน่งที่อยูเ่ หนือผนังก่ออิฐ เนื่ องจากพฤติกรรมการวิบตั ิดว้ ยแรงเฉื อนของเสาสั้น ดังนั้นเพื่อ
เป็ นการป้ องกันความเสี ยหายที่ อาจเกิดขึ้น จึงจําเป็ นต้องมีการเสริ มกําลังแก่โครงสร้างโดยเฉพาะเสาที่ ติดอยูก่ บั
โครงอาคารที่มีผนังก่ออิฐไม่เต็มแผงที่เว้นช่องเปิ ด
ผลงานวิจยั ที่ ผ่านมา ได้มีการศึกษาพฤติกรรมโครงสร้างที่มีผนังช่องเปิ ด โดยNiyompanitpattana และ
Warnitchai (2017) ได้ทาํ การศึกษาพฤติกรรมของโครงอาคารที่มีผนังช่องเปิ ดรู ปแบบที่แตกต่างกันผลการทดสอบ
พบว่าผนังที่ มีช่องเปิ ดตรงกลางจะมีกาํ ลังต้านทานจากแรงคํ้ายันสองแนว แบ่ งออกเป็ นสองส่ วนจากช่ องเปิ ด
สําหรับแต่ละทิศทางของการรับแรง ซึ่ งแนวทแยงของแรงคํ้ายัน จะมีแนวยาวจากมุมผนังบนลงมาจนถึงแนวผนัง
ล่างทํามุมประมาณ 45 องศา Tasnimi และ Mohebkhab (2011) ได้ทาํ การทดสอบกําลังรับแรงด้านข้างของโครง
อาคารเหล็กที่มีผนังอิฐก่อแบบช่องเปิ ด พบว่าผลของช่องเปิ ดมีผลต่อกําลังรับแรงโดยตรง ซึ่งพื้นที่ช่องเปิ ดที่มาก
ขึ้นมีผลทําให้กาํ ลังรับแรงลดลงตามลําดับ เมื่อเทียบกับกําลังต้านทานของผนังทึบไพบูลย์และอนุชาติ (2556) ได้
ศึกษาการใช้ตะแกรงเหล็กฉี กขนาดที่แตกต่างกันร่ วมกับวิธีเฟอร์ โรซี เมนต์เพื่อเสริ มกําลังผนังก่ออิฐ ทําการเสริ ม
กําลังให้แก่ผนังทั้งสองด้านแล้วจึงทําการทดสอบกําลังรับแรงอัดของปริ ซึมอิฐก่อและกําลังรับแรงเฉื อนของผนัง
อิฐ ผลการศึกษาพบว่าการเสริ มกําลังที่ผนังนั้น มีผลให้ผนังมีกาํ ลังต้านทานที่เพิ่มขึ้นมากกว่ากว่าผนังที่ไม่ได้กาํ ลัง
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สู งถึ งร้ อยละ 53.10 อี กทั้งยังพบว่าการเลื อกใช้ต ะแกรงเหล็กฉี ก No.22 เสริ ม กําลัง ให้ผลต่ อกําลังต้านทานที่
เพิ่มขึ้นมากกว่าตะแกรงเหล็กฉี ก No.23, XS-31 และ XS-32 Kazemi and Morshed (2005)ได้ทาํ การศึกษากําลังรับ
แรงเฉื อนของเสาสั้น คอนกรี ตเสริ ม เหล็ก เสริ ม กําลังด้ว ยตะแกรงเหล็กฉี กร่ วมกับ วิธีเฟอร์ โรซี เมนต์ ทําการ
ทดสอบภายใต้แรงผลักแบบวัฏจักร ผลการศึกษาพบว่าเสามีกาํ ลังรับแรงเฉื อนและค่าความเหนียวที่มากกว่าเสาที่
ไม่ได้เสริ มกําลังถึง 5.5 เท่า จากผลงานวิจยั ที่ผา่ นมา การประยุกต์ใช้ตะแกรงเหล็กฉี กร่ วมกับวิธีเฟอร์ โรซีเมนต์ใน
การเสริ มกําลังนั้น ยังไม่มีงานวิจยั ที่ศึกษากําลังต้านทานแผ่นดินไหวของโครงสร้างที่มีการเสริ มกําลังโครงอาคาร
และผนังอิฐก่อแบบมีช่องเปิ ดบางส่ วน ดังนั้นในงานวิจยั นี้ จึงทําการศึกษาโครงอาคารที่มีผนังก่อบางส่ วนและมี
การเสริ มกําลังด้วยตะแกรงเหล็กฉี ก

2.วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

ก) เสนอวิธีการเสริ มกําลังโครงสร้างที่มีผนังก่ออิฐแบบมีช่องเปิ ดบางส่วน ด้วยวิธีเฟอร์โรซีเมนต์เสริ ม
ตะแกรงเหล็กฉี ก
ข) วิเคราะห์พฤติกรรมต้านทานแผ่นดินไหวของโครงสร้างที่มีผนังก่ออิฐแบบมีช่องเปิ ดบางส่วน ด้วย
วิธีเฟอร์โรซีเมนต์เสริ มตะแกรงเหล็กฉี กด้วยวิธีการผลักแบบวัฏจักร

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

แบบโครงสร้างอาคารที่ใช้อา้ งอิง เป็ นอาคารเรี ยนโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็กตามแบบมาตรฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการสู ง 3 ชั้นโครงสร้างอาคารมีผนังอิฐก่อที่ มีขนาดช่องเปิ ดประมาณ 40% ของพื้นที่ผนังก่ออิฐ
ซึ่ งถือว่าเป็ นขนาดช่องเปิ ดหน้าต่างของอาคารเรี ยนทัว่ ไป การเสริ มกําลังใช้เทคนิ คเฟอร์ โรซี เมนต์เสริ มตะแกรง
เหล็กฉี ก เสริ มกําลังเสา คาน และผนังก่ออิฐ การคํานวณโครงสร้างที่มีผนังก่ออิฐแบบมีช่องเปิ ด ใช้แบบจําลอง
แรงคํ้ายัน เที ยบเท่ า (Equivalent Strut Model) และทําการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบระหว่างแบบจําลองแรงคํ้ายัน
เทียบเท่าและวิธีการผลักแบบวัฏจักร (Cyclic Pushover Analysis)

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 วิธีการเสริมกําลังโครงสร้ างทีม่ ผี นังแบบมีช่องเปิ ดบางส่ วน
การเสริ มกําลังเสาและคาน ใช้ตะแกรงเหล็กฉี กขนาด XS-63 โดยใช้การเสริ มกําลังโครงสร้างเปล่า ที่
เสนอโดย Panyakapo, P. และคณะ (2017) สําหรับการเสริ มกําลังผนังอิฐมอญใช้ตะแกรงเหล็กฉี ก No.22 จํานวน
หนึ่งชั้น ยึดติดเข้ากับผนังทั้งสองด้านด้วยพุกขนาด 6 มม. ทุกระยะ 30 ซม. และยึดตะแกรงเหล็กฉี กเข้ากับเสาด้วย
ขนาดพุกและระยะการยึดแบบเดียวกัน หลังจากนั้นจึงทําการฉาบปิ ดด้วยปูนมอร์ตา้ ร์หนา 1.5 ซม. แสดงในรู ปที่ 1

2443

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

รู ปที่ 1 แบบการเสริ มกําลังเสา คานและผนังก่ออิฐของโครงสร้างอาคารต้นแบบ
โครงสร้างเสาคานใช้คอนกรี ตที่ มีกาํ ลังรับแรงอัดประลัย( ) เท่ ากับ 21.40MPa ที่ อายุ 28 วัน เหล็ก
เสริ มคอนกรี ต (Rebar)ในงานวิจยั นี้เป็ นไปตามมาตรฐาน TIS.20-2543 Grade SR24 ซึ่งมีค่ากําลังคราก(Fy)ไม่นอ้ ย
กว่า 235 MPaและกําลังประลัย(Fu)ไม่น้อยกว่า 385 MPaตะแกรงเหล็กฉี ก (Expanded Metal)ที่ ใช้ในงานวิจยั นี้ มี
คุณสมบัติตามมาตรฐาน JIS G3351 Standard ซึ่ งมีค่า กําลังคราก(Fy) และ ค่ากําลังประลัย(Fu) เท่ากับ 340 MPa
และ400 MPaตามลําดับ

รู ปที่ 2 ลักษณะของตะแกรงเหล็กฉี กตามมาตรฐาน JIS G 3351-1987 ชนิด EMS
ตารางที่ 1 ขนาดและคุณสมบัติของตะแกรงเหล็กฉี กตามมาตรฐาน JIS G 3351-1987 ชนิด EMS
ชนิดตะแกรง
เหล็กฉีก
No.22
XS-63

ช่วงความกว้างของ
รู (SW)
มม.
8.6
34

ช่วงความยาว
ของรู (LW)
มม.
20
76.2

ความหนา
(t)
มม.
0.6
4.5

สัน
(w)
มม.
4.5

นํ้าหนักต่อแผ่น
(ขนาดแผ่น 0.91x1.83 ม.)
กก.
1.15
16.12

กําลังอัดของปูนมอร์ ตา้ สําหรับงานเฟอร์ โรซี เมนต์ที่มีอตั ราส่ วน 1:4.0 มีค่าเท่ากับ 4.90 Mpa ที่ อายุ 28
วัน [อนุชาติ ลี้อนันต์ศกั ดิ์ศิริ 2555] กําลังรับแรงอัดปรึ ซึม ( f m' ) ของผนังก่ออิฐที่เสริ มด้วยตะแกรงเหล็กฉี กแต่ละ
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ชนิดได้จากการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C1314-07 โดยควบคุมความหนาของการฉาบเฟอร์โรซีเมนต์เท่ากับ
0.50 ซม. สัดส่วนของปูนก่อและฉาบใช้ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน ทราย 2 ส่วน
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบกําลังรับแรงอัดปริ ซึม ( f m' )ของผนังก่ออิฐที่เสริ มด้วยตะแกรงเหล็กฉี กที่อายุ 28 วัน
(อนุชาติและไพบูลย์ 2560)
ตัวอย่างทดสอบ
เสริ มกําลังด้วยตะแกรง
กําลังรับแรงอัดปริ ซึมผนัง ( f m' )
เหล็กฉี ก
N/mm2
ผนังก่ออิฐ
ผนังก่ออิฐ

No. 22

7.0
9.0

4.2 แบบจําลองแรงคํา้ ยันสําหรับโครงสร้ างทีม่ ชี ่ องเปิ ด
ในการจัด ทําแบบจําลองโครงสร้ างที่ มีผ นังช่ อ งเปิ ด ใช้โครงสร้ างคอนกรี ต เสริ ม เหล็กที่ มีช่ อ งเปิ ด
หน้าต่างแบบบานกว้างเต็มช่ วงเสา เป็ นโครงสร้างต้นแบบ ดังแสดงในรู ป ที่ 3 การเสริ มกําลังเสาและคานใช้
เทคนิคเฟอร์โรซีเมนต์ตามที่แสดงข้างต้น ผนังก่ออิฐแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนบนและส่วนล่างมีความสูง h1 และ
h2 ตามลําดับ ส่ วนกลางเป็ นช่ องเปิ ดหน้าต่างซึ่ งมี ความสู ง ho ผนังอิ ฐทั้งสองส่ วนมีการเสริ มกําลังด้วยเทคนิ ค
เฟอร์โรซีเมนต์เสริ มตะแกรงเหล็กฉี ก

รู ปที่ 3 แบบจําลองแรงคํ้ายันสําหรับโครงสร้างที่มีช่องเปิ ด
ในการวิเคราะห์แรงภายในแผ่นผนัง จะใช้แบบจําลองแรงคํ้ายันเทียบเท่า (Equivalent Strut Model) เพื่อ
จําลองพฤติกรรมการรับแรงของผนังทั้งสองส่ วน เมื่อพิจารณาว่า รู ปแบบการวิบตั ิของแผ่นผนังโดยทัว่ ไปเป็ น
แบบการแตกร้าวในแนวทแยงมุม แรงกระทําด้านข้างสู งสุ ด Pคํานวณได้จากผลรวมของแรงต้านทานของโครง
เปล่า RBFและแรงต้านทานในแนวราบของผนังทั้งสองส่วน F1 และF2 ดังนี้
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(1)
เมื่อF1และF2คือ แรงคํ้ายันในแนวทแยงมุมสําหรับแผ่นผนังส่วนบนและแผ่นผนังส่วนล่าง ตามลําดับ คํานวณได้
ดังนี้
(2)
F1 = w1tfa
(3)
F2 = w2 tfa
'
'
เมื่อfa คือ หน่วยแรงที่ยอมให้ของปริ ซ่ ึ มอิฐ คํานวณได้จาก f a = 0.6φ f m , φ = 0.65 , f m คือ กําลังอัดประลัยของ
ปริ ซ่ ึ มอิฐ t คื อ ความหนาของแผ่นผนังอิฐ และ θ1 , θ 2 คือ คือ มุมของแรงคํ้ายันในแนวทแยงเที ยบกับแนวราบ
สําหรับแผ่นผนังส่วนบนและแผ่นผนังส่วนล่าง ตามลําดับ
แรงคํ้ายันของแผ่นผนังส่ วนบนและแผ่น ผนังส่ วนล่ างมี ข นาดความกว้าง w1 และ w2 สมมุติ ว่า หน่ วยแรงที่
กระทําต่อผิวสัมผัสระหว่างผนังอิ ฐและหน้าเสามี ขนาดความกว้าง α c h1 และ α c h2 ตามลําดับ ตามที่ เสนอโดย
Saneinejad และ Hobbs (1995)ดังนั้น ขนาดความกว้างของแรงคํ้ายันเทียบเท่า คํานวณได้ ดังนี้
P=
RBF + F1 cos θ1 + F2 cos θ 2

lm
α c h1 cos θ1
=
w1 α=
c h1
h12 + lm2

(4)

lm
α c h2 cos θ 2
=
w2 α=
c h2
h22 + lm2

(5)

αc =
σc =

1 2 M pj + 2 β c M pc
σ ct
h
f m′

(6)
(7)

1+ 3µ 2r 4

µ คือ สัมประสิ ทธิ์ แรงเสี ยดทานระหว่างผิวสัมผัสโครงสร้างและผนังอิฐ, r คือ อัตราส่ วนระหว่างความสู งและ

ความยาวของโครงสร้าง (r = h/l), βc คือ ตัวประกอบลดกําลังสําหรับเสา ซึ่งใช้ค่าเท่ากับ 0.2

4.3 การวิเคราะห์ ด้วยวิธีการผลักแบบวัฏจักร (Cyclic Pushover Analysis)
ในการวิเคราะห์โครงสร้างที่ มีผนังช่องเปิ ดภายใต้แรงกระทําแบบวัฏจักร ทําการจําลองโครงสร้างด้วย
โปรแกรม RUAUMOKO (Carr, 2006) การจําลองชิ้นส่วนคานและเสา ใช้พฤติกรรมการรับแรงแบบวัฏจักรด้วย
แบบจําลอง Modified Takeda การจําลองพฤติกรรมของผนังอิฐ ใช้ชิ้นส่วนสปริ งซึ่ งมีพฤติกรรมการรับแรงแบบ
ไม่เชิ งเส้น เพื่อเป็ นตัวแทนของแรงอัดคํ้ายันเที ยบเท่า และใช้พฤติกรรมการรับแรงแบบวัฏจักรของคํ้ายันด้วย
แบบจําลอง SINA Degrading Tri-linear (Saiidi และ Sozen, 1979) ค่าพารามิเตอร์ ในแบบจําลองผนังอิฐทั้งสอง
ส่ วนคํานวณโดยใช้แบบจําลองผนังอิ ฐตามที่ แ สดงโดย Leeanansaksiri A., Panyakapo P., Ruangrassamee A.
(2018) ในการคํานวณ ค่าความเครี ยดของผนังอิฐ ใช้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงและความเครี ยดของ
ผลทดสอบปริ ซึมอิ ฐก่ อเสริ มกําลังด้วยเฟอร์ โรซี เมนต์แบบจําลองโครงสร้ างที่ มีผนังช่ องเปิ ด โดยโปรแกรม
RUAUMOKO แสดงในรู ป ที่ 4การวิเคราะห์ โครงสร้างโดยวิธีการผลักแบบวัฏจักรใช้วิธีการตามที่ เสนอโดย
Panyakapo, P. (2014) และผลักไปถึงค่าการเคลื่อนที่สัมพัทธ์เป้ าหมาย 2.5% การกระจายแรงผลักสอดคล้องกับ
การสั่นในรู ปแบบโหมดแรก และใช้ค่าประวัติการเคลื่อนที่รูปแบบเดียวกับที่ใช้ในการทดสอบในห้องปฏิบตั ิการ
เพื่อควบคุมรู ปแบบการเคลื่อนที่ในขั้นตอนการผลักแบบวัฏจักร
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รู ปที่ 4 แบบจําลองแรงคํ้ายันสําหรับโครงสร้างที่มีช่องเปิ ดเสริ มกําลังด้วยเฟอร์โรซีเมนต์
4.4 ผลการวิจยั และอภิปราย
ผลการวิเคราะห์โครงสร้างที่มีผนังช่องเปิ ดภายใต้แรงกระทําแบบวัฏจักรแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ค่าแรงต้านทานของโครงสร้างและเวลา ดังนี้ ค่าแรงต้านทานของแรงคํ้ายันของผนังส่วนบน ค่าแรงต้านทานของ
แรงคํ้ายันของผนังส่ วนล่าง ค่าแรงเฉื อนต้านทานของเสา และกําลังต้านทานรวมของโครงสร้างผนังที่ มีช่องเปิ ด
โดยมีขนาดช่ องเปิ ด 40% ดังแสดงในรู ปที่ 5เนื่ องจาก ค่าแรงต้านทานของโครงสร้างแปรเปลี่ยนตามเวลา จึ ง
พิจารณาค่าแรงต้านทานสูงสุด ของ ผนังส่ วนบน ผนังส่ วนล่างและเสา ที่ตาํ แหน่งเวลาเดียวกัน เพื่อนํามารามเป็ น
กําลังต้านทานรวมของโครงสร้างที่ มีผนังช่องเปิ ด โดยใช้ค่าที่ เป็ นค่าบวกเนื่ องจากพิจารณาเป็ นแรงคํ้ายันอัด
เทียบเท่า พบว่า ผลการวิเคราะห์โดยวิธีการผลักแบบวัฏจักร ให้ผลเป็ นกําลังต้านทานสูงสุดโดยเฉลี่ยใกล้เคียงกับ
ค่าที่คาํ นวณได้จากแบบจําลองที่นาํ เสนอ เมื่อพิจารณาแรงต้านทานของผนัง พบว่า ผนังส่วนบนมีค่าแรงต้านทาน
โดยเฉลี่ ยสู งกว่าผนังส่ วนล่าง เนื่ องจาก แรงกระทําทางด้านข้างมี การถ่ายแรงเข้าสู่ ผนังส่ วนบนมากกว่าผนัง
ส่ วนล่าง ดังนั้น จึงควรมีการป้ องกันการวิบตั ิของผนังส่ วนบน โดยการเสริ มความแข็งแรงของผนังส่ วนบนเป็ น
พิเศษ ได้แก่ การเพิ่มตะแกรงเหล็กฉี กในแนวทแยงมุมสําหรับผนังส่ วนบน เพื่อเพิ่มกําลังต้านทานแรงดึงของผนัง
ในแนวทแยงมุม เป็ นต้น เมื่อพิจารณาค่าที่ คาํ นวณได้จากแบบจําลองโครงสร้างผนังที่ นาํ เสนอเปรี ยบเที ยบกับ
โครงสร้างเดิม แสดงในตารางที่ 1 พบว่า กําลังต้านทานรวมของโครงสร้างผนังที่มีช่องเปิ ด มีค่าเพิ่มขึ้น มากกว่า
โครงสร้างเดิม 47.37%ตามลําดับ โดยกําลังต้านทานที่ เพิ่มขึ้น เป็ นผลจากการเสริ มกําลังเสาทําให้มีกาํ ลังเพิ่มขึ้น
ประมาณ 65% และกําลังต้านทานของผนังมีค่าเพิ่มขึ้น 27.6% แสดงว่าการเสริ มกําลังโครงสร้างให้ผลเป็ นที่น่า
พอใจ เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์กาํ ลังต้านทานของโครงสร้างผนังอิฐก่อเสริ มกําลังจากวิธีการผลักแบบวัฏจักร
(Cyclic Pushover Analysis) เที ยบกับ แบบจําลองที่ นําเสนอ(Proposed Model)แสดงในตารางที่ 3พบว่า กําลัง
ต้านทานรวมของโครงสร้างผนังที่มีช่องเปิ ด 40% มีความแตกต่างกันเพียง 2.81% แสดงว่า แบบจําลองที่นาํ เสนอ
นี้ให้ผลเป็ นที่น่าเชื่อถือได้
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รู ปที่ 5 กําลังต้านทานของโครงสร้างที่มีขนาดช่องเปิ ดที่ 40%
ตารางที่ 3 กําลังต้านทานของโครงสร้างผนังอิฐก่อเดิมเทียบกับโครงสร้างผนังเสริ มกําลัง (Proposed Model )
โครงสร้างมีผนังช่อง
เปิ ด
โครงสร้างเดิม
โครงสร้างเสริ มกําลัง

กําลังต้านทาน
ของเสา(kg)
7,572.88
12,460.00

กําลังคํ้ายันผนังอิฐก่อ
ผนังส่ วนบน ผนังส่ วนล่าง
(kg)
(kg)
3,288.94
3,288.94
4,197.20
4,197.20

กําลังต้านทาน
รวม (kg)
14,150.77
20,854.40

กําลังที่
เพิ่มขึ้น
%
47.37

ตารางที่ 4 กําลังต้านทานของโครงสร้างผนังอิฐก่อเสริ มกําลังจากวิธีการผลักแบบวัฏจักร (Cyclic Pushover
Analysis) เทียบกับแบบจําลองที่นาํ เสนอ(Proposed Model)
โครงสร้างมีผนังช่องเปิ ด

กําลังต้านทาน
ของเสา (kg)

วิธีการผลักแบบวัฏจักร
แบบจําลองที่นาํ เสนอ

กําลังคํ้ายันผนังอิฐก่อ

กําลังต้านทาน
รวม(kg)

ผนังส่ วนบน
(kg)

ผนังส่ วนล่าง
(kg)

13,630

4,687

4,259

22,576

12,460

4,197

4,197

20,854
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รู ปที่ 6 กราฟความสัมพันธ์การเคลื่อนตัวและกําลังรับแรงด้านข้างโครงสร้างและผนังเดิมที่มีช่องเปิ ด 40%
Horizontal Force (kN)
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รู ปที่ 7 กราฟความสัมพันธ์การเคลื่อนตัวและกําลังรับแรงด้านข้างโครงสร้างและผนังเสริ มกําลังที่มีช่องเปิ ด 40%
ตารางที่ 5 ระยะการเคลื่อนตัวที่จุดคราก ระยะการเคลื่อนตัวสูงสุด และค่าความเหนียวของโครงสร้างที่ผนังช่อง
เปิ ดที่ 40 % ของโครงสร้างเดิมและโครงสร้างเสริ มกําลัง
โครงสร้างที่มี
ผนังช่องเปิ ด

การเคลื่อนตัวที่จุด
คราก∆ymm.

การเคลื่อนตัวที่
สู งสุ ด∆mmm.

ค่าความเหนียวµ
= ∆m / ∆y

กําลังที่จุดคราก
Vy (kN)

โครงสร้าเดิม

23.10

55.00

2.38

115.00

สติฟเนส
K0 = Vy/∆y
(kN/mm.)
4.98

โครงสร้างเสริ ม
กําลัง

14.80

46.20

3.13

150.00

10.14

5. สรุ ปผลการวิเคราะห์

ก) เมื่อพิจารณาผลการคํานวณจากแบบจําลองที่นาํ เสนอ ให้ค่ากําลังต้านทานรวมของโครงสร้างผนังที่มี
ช่องเปิ ด มีค่าเพิ่มขึ้นมากกว่าโครงสร้างเดิม 47.37% โดยกําลังต้านทานที่เพิ่มขึ้น เป็ นผลจากการเสริ มกําลังเสาทํา
ให้ มี ก ํา ลังเพิ่ ม ขึ้ น ประมาณ 65% และกํา ลัง ต้านทานของผนัง มี ค่ าเพิ่ ม ขึ้ น 27.6% แสดงว่า การเสริ ม กํา ลัง
โครงสร้างได้ผลเป็ นอย่างดี
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ข) เมื่ อพิ จารณาผลการวิเคราะห์ ก ําลังต้านทานของโครงสร้ างผนังอิ ฐก่ อเสริ มกําลังจากวิธี การผลัก
แบบวัฏ จัก ร เที ยบกับแบบจําลองที่ นําเสนอพบว่า กําลังต้านทานรวมของโครงสร้ างผนังที่ มีช่ องเปิ ดมี ค วาม
แตกต่างกันเพียง 2.81%ผลการวิเคราะห์ โดยวิธีการผลักแบบวัฏจักร ให้ผลเป็ นกําลังต้านทานสู งสุ ดโดยเฉลี่ ย
ใกล้เคียงกับค่าที่คาํ นวณได้จากแบบจําลองที่นาํ เสนอ
ค) เมื่ อพิจารณาค่าความเหนี ยวของโครงสร้าง พบว่าโครงสร้างที่ มีผนังช่องเปิ ดเดิ มมีค่าความเหนี ยว
เท่ ากับ2.38ซึ่ งอยู่ในระดับความเหนี ยวตํ่า ส่ วนโครงสร้างผนังช่ องเปิ ดที่ มี การเสริ มกําลังค่าความเหนี ยวของ
โครงสร้างเท่ ากับ 3.13 คิดเป็ นความเหนี ยวที่ เพิ่มขึ้ น 31.51%การเสริ มกําลังโครงสร้างและผนังช่ วยเพิ่มความ
เหนียวให้สูงขึ้นได้เป็ นอย่างดี
ง) เมื่ อพิจารณาค่าสติ ฟเนสเริ่ มต้น K0(Initial Stiffness) โครงสร้างเดิ มมี ค่าเท่ ากับ 4.98kN/mm. และ
โครงสร้ างเสริ ม กําลังมี ค่ าเท่ ากับ 10.14kN/mm คิ ด เป็ นค่ า สติ ฟ เนสเพิ่ ม ขึ้ น 103.61% ดัง นั้น การเสริ ม กําลัง
โครงสร้างผนังและผนังด้วยวิธีเฟอร์ โรซีเมนต์เสริ มตะแกรงเหล็กฉี กช่วยเพิ่มค่า ค่าสติฟเนสเริ่ มต้นได้เป็ นอย่างดี
ซึ่งส่งผลต่อกําลังรับแรงที่จุดครากมีค่าสูงตามไปด้วย
จ) เมื่อพิจารณาแรงต้านทานของผนัง พบว่า ผนังส่วนบนมีค่าแรงต้านทานสูงกว่าผนังส่วนล่าง เนื่องจาก
แรงกระทําทางด้านข้างมีการถ่ายแรงเข้าสู่ ผนังส่ วนบนมากกว่าผนังส่ วนล่าง การวิบตั ิของแผ่นผนังส่ วนบนจะมี
โอกาสเกิดขึ้นได้มากกว่าแผ่นผนังส่ วนล่าง ดังนั้น จึงควรมีการป้ องกันการวิบตั ิของผนังส่ วนบน โดยการเสริ ม
ความแข็งแรงของผนังส่วนบนเป็ นพิเศษ
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