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ระบบควบคุมแขนกลด้ วยพีแอลซีและอาดูโน่
MECHANICAL ARM CONTROL SYSTEM WITH PLC AND ARDUINO
กฤษฎา ไทยวัฒน์ และปรากฤต เหลี่ยงประดิษฐ์
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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็ นการนาเสนอระบบควบคุมแขนกลด้วยพีแอลซี และอาดูโน่ ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
วิ ธีการควบคุ ม แขนกลโดยการเชื่ อ มต่อ กับพี แ อลซี แ ละบอร์ ดอาดู โ น่ กระบวนการท างานเริ่ ม จากการเขียน
โปรแกรมป้ อ นให้ กับ พี แ อลซี แ ละบอร์ ด อาดู โ น่ เ พื่ อ ควบคุ ม แขนกลให้ ท างานตามที่ ต้อ งการ หลัง จากนั้น
ทาการทดสอบความถูกต้องในการเคลื่อนที่ของแขนกลจากการนาวัตถุไปวางยังตาแหน่ ง เป้ าหมายผ่านระบบ
สายพานลาเลียง ผลการทดสอบการวางวัตถุของแขนกลจานวน 30 ครั้ง แสดงให้เห็นความสามารถในการทางาน
ได้อย่างถูกต้องจานวน 26 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 86.6 ดังนั้นผลการศึกษาวิธีการควบคุมแขนกลนี้สามารถนาไปเป็ น
แบบที่จะพัฒนาต่อไปภายในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อยที่มีการผลิตสิ้ นค้าโดยมีแขนกลเป็ นส่ วนร่ วมใน
กระบวนการผลิตได้
คาสาคัญ: พีแอลซี อาดูโน่

ABSTRACT
This paper presents a mechanical arm control system using PLC and Arduino. The objective is to study
how to control a mechanical arm with PLC and Arduino board. The process starts from programming the PLC
and Arduino board to control the mechanical arm to the aim position. After that, the mechanical arm movement
accuracy was investigated from the error of object movement into target position via the conveyor system.
The results of the mechanical arm placement test 30 times showed the ability to work correctly 26 times,
representing 86.6%. Therefore, the results of this study can be used as a model for further development within
small-scale industrial plants with a mechanical arm operating process.
Keywords: PLC Arduino

1. บทนา
ปั จจุบนั กระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานคนในการผลิตสิ นค้าต่างๆ อาจจะพบเจอ
ปัญหาเรื่ องแรงงานคน เช่นไม่สามารถทางานที่มีความแม่นยาสู งๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถทางานต่อเนื่องใน
ระยะเวลานานๆ ได้ตอ้ งมีชวั่ โมงพักในการทางาน ดังนั้นในกระบวนการผลิตจึงมีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้า
มาช่วย เพื่อลดปัญหาดังกล่าว ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ เพิ่มจานวนการผลิตที่มากขึ้น ระบบออโต้เมชัน่ ที่
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ใช้พีแอลซี ในการควบคุมกระบวนผลิตจึงเข้ามามีบทบาทในการผลิตสิ นค้า ทาให้มีความจาเป็ นต้องมีการพัฒนา
ระบบให้ ทัน สมัย และสามารถตอบสนองการผลิ ต สิ น ค้า ประเภทต่ า งๆ ได้ต ามความต้อ งการของโรงงาน
อุตสาหกรรม การศึกษาการควบคุมแขนกลในกระบวนการผลิตโดยใช้พีแอลซีและอาดูโน่ร่วมกันจึงมีส่วนในการ
ช่วยพัฒนาระบบการผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรมได้ ซึ่งการศึกษาวิธีการควบคุมดังกล่าวนี้เป็ นเพียงต้นแบบที่
จะสามารถนาไปพัฒนาต่อ เพื่อให้ใช้งานจริ งในภาคอุตสาหกรรมต่อไปและเพื่อเป็ นแนวทางสาหรับผูท้ ี่สนใจ
ศึกษาในเรื่ องระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ ส่ วนการเชื่ อมต่อทางฮาร์ ดแวร์ ระหว่างพีแอลซี กบั อุปกรณ์ภายนอก
ก็ตอ้ งดูว่าพีแอลซี เป็ นแบบไหน คือแบบเอาท์พุทรี เลย์หรื อแบบเอาท์พุททรานซิ สเตอร์ การศึกษการเชื่อมต่อใน
งานวิจยั ที่ผา่ นมาเช่น (Yunju Jeong, Md Israfil Ansari, WooHyeon Shin, Bonggu Kang†, JinSeop Lim, HyeonSik
Moon, Jaechang Shim. 2017.) ได้ศึกษาการเชื่อมต่อสื่ อสารระหว่างพีแอลซีกบั อาดูโน่ผา่ นมอสบัสโปรโตคอ

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการทางานร่ วมกันของฮาร์ดแวร์ พีแอลซี อาดูโน่ แขนกล และจอแสดงผล
2. เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรม พีแอลซีกบั อาดูโน่ เพื่อควบคุมแขนกล และจอแสดงผล
3. เพื่อสามารถนาไปพัฒนาเป็ นต้นแบบในกระบวนการผลิตสิ นค้าในโรงงานอุตสาหกรรม
4. เพื่อเป็ นข้อมูลแนวทางสาหรับนักศึกษาหรื อผูส้ นใจศึกษาเรื่ องระบบควบคุมอัตโนมัติ

3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ขอบเขตของงานวิจัย
1. ศึกษาการทางานของ พีแอลซี บอร์ดอาดูโน่ แขนกล จอแสดงผล และชุดสายพานลาเลียง
2. ศึกษาการเขียนโปรแกรม พีแอลซี อาดูโน่ เพื่อควบคุมชุดแขนกลและจอแสดงผล
3. ทาการเชื่อมต่อสายไฟ พีแอลซี อาดูโน่ เพื่อให้ชุดแขนกลและสายพานลาเลียงทางานได้
4. ทาการทดสอบเก็บข้อมูลผลการทางานของระบบควบคุม
3.2 หลักการทางานระบบควบคุม
พีแอลซี (Programmabl Logic Control : PLC) รุ่ นที่ใช้คือ ยี่ห้อ MITSUBISHI รุ่ น FX5U โปรแกรมที่ใช้
GX Work3 ส่ ว นบอร์ ด อาดู โ น่ ที่ ใ ช้คื อ รุ่ น UNO R3 ใช้ร่ ว มกับ โปรแกรม ARDUINO Genuino V.1.8.9 และ
จอแสดงผลใช้ยี่ห้อ WEINVIEW ร่ วมกับโปรแกรม Weintek EasyBuilder Pro V6.03.010375
หลักการควบคุมการทางานดังภาพที่ 1 เริ่ มจากการเขียนโปรแกรมพีแอลซีและอาดูโน่ให้สามารถรับและ
ส่ งค่าสัญญาณทางไฟฟ้าระหว่างกันได้ โดยเมื่อพีแอลซี ส่งค่าออกทางเอาท์พุทที่กาหนด จะไปสั่งให้รีเลย์ทางาน
สัญญาณจะส่งไปที่ชุดสายพานลาเลียง เพื่อเริ่ มป้ อนชิ้ นงานบนสายพานและจะผ่านตัวเซ็ นเซอร์ วตั ถุพร้ อมกับ
แสดงผลทางจอภาพ จากนั้นสัญญาณจะถูกส่ งไปยังอาดูโน่ให้รู้ว่ามีวตั ถุเข้ามา และอาดูโน่จะส่ งสัญญาณไปที่ชุด
แขนกล ให้เริ่ มทางานตามโปรแกรม คือจะนาวัตถุไปวางยังตาแหน่ งที่กาหนดไว้ เมื่อวางเสร็ จอาดูโน่ ก็จะส่ ง
สัญญาณไปยังพีแอลซีให้รู้ และกระบวนการก็จะทางานซ้ าไปเรื่ อยๆ จนกว่าจะมีการสั่งหยุดการทางาน
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START

PLC
RELAY
CONVEYOR
ARDUINO

MECHANICAL ARM
END

ภาพที่ 1 แสดงผังหลักการทางานระบบควบคุม

ภาพที่ 2 แสดงส่วนประกอบต่างๆของระบบควบคุม

ก. ส่วนพีแอลซี
ข. ส่วนอาดูโน่
ภาพที่ 3 แสดงส่วนควบคุม พีแอลซีและอาดูโน่
1579

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

3.3 หลักการทางานส่ วนอาดูโน่
START
Define variable
Define port in/out

Arm stanby
Scan input signal

No

Check
condition
Yes

Arm run

END

ภาพที่ 4 แสดงผังหลักการทางานส่วนอาดูโน่
3.4 ส่ วนการแสดงผล
ส่วนการแสดงผลได้โปรแกรมหน้าจอให้แสดงผลดังภาพที่ 5 การควบคุมการทางานสามารถควบคุมได้
จากสวิตซ์ควบคุมปกภายนอกหรื อจะควบคุมจากการกดที่หน้าจอแสดงผลที่ได้ออกแบบไว้ โดยจะมีปุ่มเริ่ มต้น
การทางาน(power) เมื่อเริ่ มกดระบบจะพร้อมรอเริ่ มการทางาน ปุ่ ม(start) และสามารถหยุดการทางานได้จากปุ่ ม
(stop) ปุ่ มกาหนดจานวนการผลิต และจะมีส่วนของการนับจานวนวัตถุประเภทต่างแสดงผลออกมาที่หน้าจอ และ
เมื่อวัตถุจากการผลิตหมดจะมีสัญญาณแจ้งเตือนให้ผคู ้ วบคุมรู ้ได้
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START

PLC input/output
SENSOR/
COUNTER
SINGAL
FROM
PLC

SINGAL
FROM
SWITCH

DISPLAY

ภาพที่ 5 แสดงผังการทางานส่วนแสดงผล

ภาพที่ 6 แสดงจอแสดงผลระบบควบคุม
3.5 ส่ วนการเชื่ อมต่ อระหว่างพีแอลซี อาดูโน่ และแขนกล
ปั ญหาส่ วนการเชื่ อมต่อระหว่างพีแอลซี อาดูโน่ และแขนกล เพื่อเป็ นการป้องกันชุดพีแอลซี รุ่นที่ใช้
ทดสอบนี้ จึงจะไม่เชื่ อมต่อกับพีแอลซี โดยตรง ถ้าพีแอลซี ที่ใช้งานจะเป็ นแบบทรานซิ สเตอร์ เอาท์พุท ซึ่ งถ้ามี
ขนาดแรงดันไฟฟ้าเกินหรื อต่อกลับขั้วอาจจะทาให้ชุดพีแอลซี เสี ยหายได้ จึงได้ทาการสร้างชุดเชื่ อมต่อระหว่าง
แขนกลกับพีแลซี อาดูโน่ ข้ ึนมา โดยผ่านรี เลย์และออปโต้คปั เปลอร์ ก่อน แล้วสั่งงานให้อาดูโน่ ไปสั่งให้แขนกล
ทางาน ดังภาพที่ 7 และภาพที่ 8

ภาพที่ 7 แสดงหลักการเชื่อมต่อระหว่างพีแอลซี อาดูโน่ และแขนกล
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ภาพที่ 8 แสดงชุดเชื่อมต่อระหว่างพีแอลซี อาดูโน่ และแขนกล

4. ผลการทดสอบและการวิเคราะห์
การทดสอบจะมีวตั ถุที่ใช้ทดสอบ 3 ประเภท คือ อลูมิเนียม พลาสติกขาว พลาสติกดา ตัวตรวจจับวัตถุมี
3 แบบ คือ ตรวจจับวัตถุทุกประเภท วัตถุที่ไม่มีการสะท้อนแสงและวัตถุที่มีส่วนผสมโลหะ
ตารางที่ 1 การทดสอบแยกประเภทวัตถุ (Y=ได้ , N=ไม่ได้)
จานวนรอบครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

อลูมิเนียม
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

พลาสติกขาว
Y
N
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

พลาสติกดา
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

จากผลการทดสอบตามตารางที่ 1 จานวนการทดสอบทั้งหมด 30 ครั้ ง ประเภทชนิ ดวัตถุ ละ 10 ครั้ง
อลูมีเนี ยม (คิดเป็ น 100%) พลาสติกขาว (คิดเป็ น90%) พลาสติกดา (คิดเป็ น 100%) ซึ่ งสามารถทางานถูกต้อง
คิดเป็ นร้อยละ 96.6
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ตารางที่ 2 การทดสอบนาวัตถุไปวางตามตาแหน่งที่กาหนดของชุดแขนกล(Y=ตรง , N=ไม่ตรง)
จานวนรอบครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

อลูมิเนียม
Y
Y
N
Y
Y
Y
Y
Y
N
Y

พลาสติกขาว
Y
Y
Y
Y
Y
Y
N
Y
Y
Y

พลาสติกดา
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
N
Y
Y

ผลการทดสอบจากตารางที่ 2 จะเห็ นได้ว่า จานวนการทดสอบทั้งหมด 30 ครั้ ง สามารถวางตรงตาม
ตาแหน่ งได้ 26 ครั้ ง ไม่ตรงตาแหน่ ง 4 ครั้ ง โดยวัตถุอลูมีเนี ยม (คิดเป็ น 80%) พลาสติ กขาว (คิดเป็ น 90%)
พลาสติกดา (คิดเป็ น 90%) สรุ ปสามารถทางานถูกต้องคิดเป็ นร้อยละ 86.6
ตารางที่ 3 การทดสอบเลือกเฉพาะวัตถุอลูมิเนียมและการวางตามตาแหน่งที่กาหนดของชุดแขนกล
(Y=ได้ , N=ไม่ได้)
จานวนรอบครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

อลูมิเนียม
เลือกได้ ตรงประเภทวัตถุ
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

วางได้ตรงตาแหน่ ง
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
N
Y

การทดสอบของตารางที่3 จะใส่วตั ถุทุกประเภทแต่จะให้แขนกลเลือกนาเฉพาะวัตถุที่กาหนดในที่น้ ี คือ
อลูมีเนียม ผลการทดสอบจากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่า จานวนการทดสอบทั้งหมด 10 ครั้ง สามารถเลือกประเภท
วัตถุได้ถูกต้อง 10 ครั้ง (คิดเป็ น 100%) สามารถวางตรงตาแหน่ ง 9 ครั้ง (คิดเป็ น 90%) ไม่ตรงตาแหน่ ง 1 ครั้ง
(คิดเป็ น 10%)
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5. สรุปผลการทดสอบ
จากผลการทดสอบตารางที่ 1 จะได้ว่าสามารถทางานถูกต้องคิดเป็ นร้อยละ 96.66% แสดงให้เห็นตัว
ตรวจจับสามารถทางานได้ค่อนข้างแม่นยาและการเขียนโปรแกรมที่พีแอลซี สามารถทางานได้ตามที่กานหดไว้
ผลการทดสอบจากตารางที่ 2 จะได้ว่าสามารถท างานถู กต้องคิดเป็ นร้ อยละ 86.66% แสดงให้เห็ นว่าแขนกล
สามารถทางานร่ วมกับ พีแอลซี และอาดูโน่ได้ตามโปรแกรม แต่ส่วนที่ไม่ วางไม่ตรงตาแหน่งอีก 13.34% จะอาจ
เป็ นที่ปัญหาฮาร์ดแวร์ ในการรับ ส่ งสัญญาณกับพีแอลซี และแขนกล ซึ่ งอาจจะต้องเพิ่มวงจรเช็คสัญญาณรบกวน
ที่อาจจะเข้ามาในระบบได้ และส่วนของการปรับองศาให้ได้ละเอียดและแม่นยา อาจจะปรับโปรแกรมอาดูโน่ให้
แม่นยาขึ้น ซึ่งทั้งนี้ก็ตอ้ งปรับตั้งส่วนที่ติดตั้งแขนกลไปให้สัมพันธ์กนั ด้วย และเนื่องจากพีแอลซีที่ใช้ทดสอบเป็ น
แบบเอาท์พุททรานซิสเตอร์ ต้องระวังเรื่ องแรงดันไฟและกราวด์ อาจทาให้พีแอลซีเกิดการเสี ยหายได้ จึงเพิม่ ส่วน
ของชุดรี เลย์และออปโต้โต้คปั เปลอร์ ช่วยป้องกันไว้ ซึ่งจากการทดสอบก็สามารถทางานได้ปกติ ส่วนจอแสดงผล
สามารถแสดงผลได้ตรงกับฮาร์ดแวร์พีแอลซีที่เชื่อมต่อไว้
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บทคัดย่อ
ในปั จจุบัน กระแสสังคมที่เกี่ ยวข้องกับการดู แลสุ ขภาพ ลดน้ าหนัก รั กษารู ปร่ าง กาลังเป็ นที่ สนใจ
ในขณะที่การที่ตอ้ งดูแลสุ ขภาพให้แข็งแรง ลดน้ าหนักให้เหมาะสม รักษารู ปร่ างตามที่ตอ้ งการนั้น เป็ นเรื่ องที่ทา
ได้ยาก มีลาดับขั้นตอนและต้องใช้ระยะเวลา จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้มีการสร้างแอปพลิเคชันและ
อุปกรณ์จาพวกนาฬิกาอัจฉริ ยะ ซึ่ งสามารถตรวจจับการใช้พลังงานการเผาผลาญของร่ างกายมนุ ษย์ รวมไปถึง
อัตราการเต้นของหัวใจขึ้นมาช่วยให้การดูแลสุ ขภาพ ลดน้ าหนัก รักษารู ปร่ างได้ง่ายขึ้น
แอปพลิเคชันดูแลสุ ขภาพด้วยนาฬิกาอัจฉริ ยะเป็ นแอปพลิเคชันที่นาข้อมูลที่ดึงมาจากนาฬิกาอัจฉริ ยะ
แล้วนามาประมวลผลเพื่อแสดงค่าดัชนี มวลกายเพื่อวัดความอ้วนอยู่ในเกณฑ์หรื อเกินเกณฑ์ ค่าการเผาผลาญ
พลังงานของร่ างกายเพื่อวัดว่าร่ างกายได้ใช้พลังงานในแต่ละวันเท่าไร ค่าระดับการนอนหลับเพื่อวัดการนอนหลับ
ในแต่ละวันดีแค่ไหน ซึ่ งค่าทั้งหมดนี้จะแสดงให้เห็นว่า สุ ขภาพของบุคคลดีหรื อไม่ รวมถึงจะมีขอ้ มูลของอาหาร
ที่ จะรั บประทานที่จะแสดงค่าพลังงานได้รับ เมื่ อประทานอาหารจะได้รับพลังงานเท่าไรเพื่อจะนาของข้อมูล
การเผาผลาญของร่ างกาย และข้อมูลพลังงานที่ได้รับจากการรับประทานอาหารมาหาข้อมูลการเผาผลาญพลังงาน
ที่เราใช้จริ ง ซึ่งค่านี้จะทาให้เราได้รู้ว่าถ้าเราใช้พลังงานเกินจากค่าที่ได้ จะทาให้น้ าหนักเราลดแต่ถา้ เราใช้พลังงาน
น้อยกว่าจากค่าที่ได้ จะทาให้น้ าหนักเราเพิ่ม ตามหลักการลดน้ าหนักโดยใช้การนับการเผาผลาญพลังงานของ
ร่ างกาย
จากที่ กล่าวมาข้างต้น เราจะนาข้อมูลการนอน น้ าหนัก และสุ ขภาพมาเปรี ยบเทียบกันระหว่างกลุ่ม
ผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชันกับกลุ่มผูท้ ี่ไม่ได้ใช้งานแอปพลิเคชัน อีกทั้งสังเกตพัฒนาการและความแตกต่างของทั้งสอง
กลุ่ม ทั้งก่อนการวิจยั และหลังการวิจยั
คาสาคัญ: แอพพลิเคชัน่ , นาฬิกาอัจฉริ ยะ, การออกกาลังกาย, สารอาหาร
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ABSTRACT
Nowadays, everyone wants to have good health without the disease. But at the same time, having good
health is caused by good eating along with exercise. Nowadays, everyone wants to eat comfortably and does not
want to exercise, but if everyone has these ideas, then the future will be at risk of various diseases. In order to
start looking after one's own health with a simple method is by choosing each meal and then recording to count
the number of calories in that dividing menu. There are also exercise, walking, and running, but these methods
also require counting and recording. But nowadays, everyone has a smartphone that supports Smart Watch or IoT
(Internet of Thing) system that eliminates problems in counting and recording. There is also analysis and
calculation, allowing us to understand and allocate behavior for your health as well. Therefore, we can extract
information from SmartWatch to more useful by downloading the application, which is a health application that
combines the program to calculate the nutrition (INMUCAL nutrition), the program to calculate the body mass
index (BMI). The program can also calculate the energy burnt by the body each day (BMR). And besides, we can
retrieve the heart rate (HRPPG) and the physical activity level (Smart Activity) from the SmartWatch by linking
with the application for analysis to be more accurate.
Keywords: Application, analysis, exercise, nutrition, smartwatch

1. ความสาคัญและที่มา
จากบทความวิจัยของ David Wolfe (2017) ได้กล่าวไว้ว่า ที่ จริ งความคิดที่ ว่า เพียงแค่ไปเข้าสถานที่
ออกกาลังกายแล้วทุ่มเทเวลา ให้กบั การออกกาลังกายสามารถลดน้ าหนักได้น้ นั ไม่ได้เป็ นความจริ ง ซึ่ งการออก
กาลังกายมีผลต่อร่ างกายเพียงร้อยละ 10 ถึง 30 เท่านั้น การลดน้ าหนักร้อยละ 70 ถึง 90 อยู่กบั พฤติกรรมการนอน
หลับ การรับประทาน และกิจกรรมที่ทาในแต่ละวัน ซึ่ งจะเห็นได้ว่า ยังคงมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อร่ างกาย
มากกว่าโดยที่ไม่ได้ต้ งั ใจ ดังนั้นจะไม่สามารถที่จะจัดตารางสุ ขภาพได้หรื อไม่สามารถที่จะรับรู ้ได้เลยว่าสิ่ งที่เรา
รับประทาน กิจกรรมที่กระทา และการนอนหลับนั้นมีผลต่อร่ างกายมากน้อยเพียงใด แต่ในปัจจุบนั มีเทคโนโลยีที่
เข้ามาช่ วยแก้ไขปั ญหาเหล่านี้ เช่ นแอปพลิเคชันออกกาลังกาย ออกแบบโภชนาการ และอุปกรณ์ อจั ริ ยะต่างๆ
รวมทั้ง แอปพลิเคชันดูแลสุ ขภาพด้วยนาฬิกาอัจฉริ ยะ ที่ทางเราได้พฒั นาขึ้น ที่จะรวมการประมวลผลข้อมูลทั้ง
ทางแอปพลิเคชันและทางนาฬิกาอัจฉริ ยะ

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อแสดงข้อมูลการเผาผลาญพลังงานของร่ างกายตามเวลาจริ ง (หน่วยเป็ น kcal.)
2. เพื่อแสดงพลังงานที่ได้จากการรับประทานอาหาร (หน่วยเป็ น kcal.)
3. เพื่อแสดงประสิ ทธิ ภาพการนอนหลับ ค่าดัชนี มวลกาย และอัตราความต้องการการเผาผลาญของ
ร่ างกายในชีวิตประจาวัน
4. เพื่อทดสอบประสิ ทธิภาพและการใช้งานของแอปพลิชนั กับกลุ่มเป้าหมาย
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3. ขอบเขตงานวิจัย
1. รับข้อมูลด้านสุ ขภาพของบุคคลผ่านแอปพลิเคชัน
2. รับข้อมูลการเผาผลาญและการนอนผ่านนาฬิกาอัจฉริ ยะยี่ห้อ Fitbit
3. น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าประมวลผลค่ าดัชนี ม วลกาย อัต ราความต้อ งการการเผาผลาญของร่ างกายใน
ชีวิตประจาวันจากสู ตรพื้นฐาน
4. รองรับฟังก์ชนั แสดงรายการอาหารเพื่อบันทึกจานวนแคลอรี่ ขาเข้าตามเวลาจริ ง
5. นาข้อมูลการประมวลผลมาเทียบกับจานวนแคลอรี่ ขาเข้าเพื่อความหมาะสมตามเกณฑ์ที่ควรได้รับ
ต่อวัน
6. กลุ่มเป้ าหมายเป็ นแบบเลื อกเฉพาะเจาะจง ช่ วงอายุ 18-21 จานวน 20 คน แบ่งเป็ น ผูช้ าย 10 คน
ส่ วนสู งอยู่ระหว่าง 170-180 เซนติเมตร น้ าหนักอยู่ระหว่าง 70-90 กิโลกรัม และผูห้ ญิง 10 คน ส่ วนสู งอยู่ระหว่าง
150-160 เซนติเมตร น้ าหนักอยูร่ ะหว่าง 50-70 กิโลกรัม

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.1 แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้
ความต้องการด้านสุ ขภาพของยุคนี้
4.1.1 การใช้ Application และ Gadget ในการอดูแลสุ ภาพ
ในปั จจุบันเมื่ อการสื่ อสารครอบคลุมทุกพื้นที่ แล้ว จึ งมี การพัฒนาอุปกรณ์ ต่างๆ เพิ่มมากขึ้นที่
นอกเหนือจากการตอบโจทย์เรื่ องการสื่ อสารแล้วยังมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผใู ้ ช้งานมาก ยิ่งขึ้น
จึงเกิดเป็ น “Gadget” ต่างๆ ที่ออกมาต่อยอดวงการ เทคโนโลยีของการสื่ อสาร ซึ่ งหนึ่ งใน Gadget ที่กาลังได้รับ
ความนิยมนั้นก็คือสมาร์ทวอทช์ (Smart Watch) หรื อ “นาฬิกาอัจฉริ ยะ” ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็ นนาฬิกาข้อมือ
ที่ มีความสามารถมากกว่าการบอกเวลา
4.1.2 ความสัมพันธ์ระหว่าง การออกกาลังกาย และการนอน
ในยุคปัจจุบนั ผูค้ นเริ่ มหันมาใส่ใจกับสุ ขภาพร่ างกายกันมากขึ้น และกิจกรรมสาคัญกิจกรรมหนึ่งที่
คนรักสุ ขภาพจะขาดไปไม่ได้เลยนัน่ ก็คือการออกกาลังกาย เพราะการออกกาลังกายจะช่วยทั้งเรื่ องประสิ ทธิ ภาพ
การทางานของร่ างกาย การหลัง่ ของฮอร์ โมน ระบบเผาผลาญ ภูมิคุม้ กัน และอีกมากมาย ทาให้การออกกาลังกาย
ถือเป็ นหัวใจหลักของการมีสุขภาพที่แข็งแรง
Stage 1 คื อ สติ ใ กล้ห ลุ ด ลอย สมองเริ่ ม หลัง่ สารต่ า งๆที่ ท าให้ ห ลับ ในช่ ว งนี้ ระบบประสาท
ส่วนใหญ่ จะยังตื่นตัวอยู่ ถ้ามีอะไรรบกวนจะตื่นได้แบบรับรู ้ขอ้ มูลอย่างกับตื่นอยู่
Stage 2 หรื อ การหลับตื้น Light sleep สมองหลายส่ วนจะหยุดท งาน แต่บางส่ วนก็ยงั ทางานอยู่
เช่น การได้ยินเสี ยง การสัมผัส โหมดนี้จะหลับจริ งๆ แล้ว ระดับการรับรู ้ค่อนข้างต่ายังปลุกได้ง่าย สัมผัสตัว หรื อ
เรี ยกสักพักก็จะตื่น ได้ไม่ยาก
Stage 3-4 Deep Sleep หลับลึก คือ จุดนี้ สมองจะหยุดทางานเกือบทุกระบบ กล้ามเนื้ อ ผิวหนัง หู
จะไม่ได้รับสัมผัสอะไร ทั้งสิ้ น หากโดนปลุกให้ตื่นในช่วงนี้จะรู ้สึกมึนหัวเห็นอะไรก็คิดไม่ทนั เพราะสมองหลาย
ส่ วนหยุดทางาน การหลับลึ กกลับไปหลับตื้ น และจะเริ่ มเข้าโหมด REM ซึ่ งเป็ นช่ วงที่ สมองจัดการทางด้าน
อารมณ์
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4.1.3 การคานวณการเผาผลาญเบื้องต้น
Body Mass Index (BMI) คือ มาตรการที่ใช้ประเมินภาวะอ้วนและผอมในผูใ้ หญ่ ตั้งแต่อายุ 20 ปี
ขึ้นไป สามารถทาได้โดยการชัง่ น้ าหนักตัวเป็ นกิโลกรัม และวัดส่วนสู งเป็ นเซนติเมตร แล้วนามาหาดัชนีมวลกาย
โดยใช้สูตรคานวณค่าความอ้วนข้างต้น
ดัชนีมวลกาย (BMI) = น้ าหนักตัว (กิโลกรัม)
ส่ วนสู ง (เมตร)2

5. วิธีดาเนินการวิจัย
5.1 รูปแบบการทางานของระบบ

แผนภาพที่ 1 รู ปแบบการวางโครงสร้างระบบแอปพลิเคชัน
มีการใช้ภาษา React Native ในการพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมาและใช้ APIในการดึงข้อมูลนามาแสดงค่า
ต่างๆ
5.5.1 ข้อมูลส่วนตัวของผูใ้ ช้
ตารางที่ 1 ฐานข้อมูลส่วนตัว
Date
Weight

Body Data

Age
Height

จากข้อมูลส่ วนตัวของผูใ้ ช้ที่ได้มาจากฐานข้อมูลของ Fitbit จะมีวนั ที่ที่ผใู ้ ช้เปลี่ยนแปลงข้อมูล อายุ
ส่วนสู ง และน้ าหนักที่นามาเข้าสู ตรและประมวลผมเป็ นค่า BMI
5.5.2 ข้อมูลการเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆในแต่ละวัน
ตารางที่ 2 ฐานข้อมูลกิจกรรม
Date
Steps

Activities
Calories Burned

Distance
Activity Calories
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จากข้อมูลการเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันของผูใ้ ช้ที่ได้มาจากฐานข้อมูลของ Fitbit
จะมีวนั ที่ จานวนก้าว ระยะทาง และจานวนแคลอรี่ ที่เผาผลาญจากการทากิจกรรม
5.1.3 ข้อมูลการนอนในแต่ละวัน
ตารางที่ 3 ฐานข้อมูลการนอน

Body Data

Start time
End time
Time un Bed

Minutes REM Sleep
Minutes Light Sleep
Minutes Deep Sleep

จากข้อมูลการนอนในแต่ละวันของผูใ้ ช้ที่ได้มาจากฐานข้อมูลของ Fitbit จะมีเวลานอน เวลาตื่น จานวน
เวลาที่ใช้ในการนอน จานวนเวลาที่อยูข่ ้นั เริ่ มหลับ และจานวนเวลาที่อยูข่ ้นั หลับลึก
5.2 รูปแบบการทางานของหน้ าจอ
5.2.1 เริ่ มใช้งาน สิ่ งแรกที่ พบ คือ หน้าจอให้ลงทะเบี ยน ซึ่ งจะต้องบันทึ กข้อมูลส่ วนตัวลงใน
ช่องว่างเพื่อเปิ ด ระบบให้ใช้งานได้ ตามรู ปภาพ

(ก.)

(ข.)

(ค.)

แผนภาพที่ 2 หน้าจอการเข้าสู่ระบบ และลงทะเบียน
5.2.2 เชื่ อมต่อนาฬิกาอัจฉริ ยะ ก่อนเริ่ มใช้งานจะมีการเชื่ อมต่อแอพพลิเคชั่นกับนาฬิกาอัจฉริ ยะ
ซึ่งจะช่วยนาข้อมูลเบื้องต้นมาทาการคานวณที่แม่นยามากขึ้น

(ก.)
(ข.)
แผนภาพที่ 3 หน้าจอการเชื่อมต่อนาฬิกาอัจฉริ ยะ
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5.2.3 เริ่ มใช้งานโปรแกรม จะพบเมนูหลักจะมีการแสดงรายการแนะนา รายการโปรด และรายการใหม่

(ก.)
(ข.)
แผนภาพที่ 4 หน้าจอการใช้งานหลัก
5.2.4 การแสดงผลภาพรวม เมื่อ เปิ ดหน้าข้อมูลส่ วนบุคคล ระบบจะพาเข้าสู่ หน้าจอของการเลือก
กิจกรรม และคานวณกิโลแคลอรี่ ของอาหารเพื่อแสดงผลภาพรวม

(ก.)

(ข.)
(ค.)
แผนภาพที่ 5 หน้าจอแสดงผลรวมสุ ขภาพ

5.2.5 การเลือกอาหาร เมื่อกดคลิกเข้าไปตรงเมนู เลือกรู ปอาหารระบบจะแสดงข้อมูลคุณค่าของ
อาหารและแสดงเกณฑ์ความเหมาะสมกับกับผูใ้ ช้มากเท่าไหร่ แล้วเมื่ อเลื อกจะถูกบันทึ กไว้ในระบบเพื่อใช้
คานวณค่าในหน้าแสดงผลภาพรวม

(ก.)

(ข.)
(ค.)
แผนภาพที่ 6 หน้าจอการเลือกและบันทึกอาหาร
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5.2.6 การวิ เ คราะห์ ระบบจะค านวณค่ าพลัง งานที่ ใ ช้ไ ปจากนาฬิ กาอัจ ฉริ ย ะ และค่ าพลัง งาน
กิโลแคลอรี่ ที่ได้จากอาหาร เพื่อแสดงค่าสมดุลของการเผาผลาญพลังงานไปทั้งสิ้น

แผนภาพที่ 7 หน้าจอแสดงผลลัพธ์

6. ผลการวิจัย
การวัดผลของงานวิจยั โดยการสุ่ มตัวอย่างมา20คนโดยและใช้อุปกรณ์ติดต่อกับฐานข้อมูลเป็ นเวลา 10
วัน ซึ่งนาฐานข้อมูลมาประมวลผลได้ดงั ต่อไปนี้
6.1 ข้ อมูลส่ วนตัว
จากข้อมูลส่วนตัวของผูใ้ ช้ที่ได้มาจากฐานข้อมูลของ Fitbit
ตารางที่ 4 ฐานข้อมูลการนอน
Information
Age
Weight
Height

Data
16
45
150

ประมวลผลเป็ นค่า BMI = 20.00 เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ เข้าข่ายปกติ
6.2 ข้ อมูลการเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่ างๆ ในแต่ ละวัน
จากข้อมูลการเคลื่อนไหวของผูใ้ ช้ที่ได้มาจากฐานข้อมูลของ Fitbit
ตารางที่ 5 ฐานข้อมูลกิจกรรมในระยะเวลา 10 วัน
Date

Steps

Distance

13/4/2020
14/4/2020
15/4/2020
16/4/2020
17/4/2020
18/4/2020
19/4/2020
20/4/2020
21/4/2020
22/4/2020

11,277
7,379
8,966
5,223
4,481
8,452
12,622
9,131
12,652
14,991

6.99
4.57
5.59
3.24
2.78
5.24
7.86
5.66
7.84
9.3

Minutes
Sedentary
1,100
1,162
1,167
688
623
590
621
819
654
569
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Minutes
Minutes Fairly
Lightly Active
Active
334
6
243
27
228
25
160
17
132
34
233
38
236
39
134
42
286
56
250
62

Minutes
Very Active
0
8
20
2
3
16
39
14
19
48
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ตารางที่ 6 ข้อมูลอัตราการเผาผลาญในแต่ละวัน
Date
13/4/2020
14/4/2020
15/4/2020
16/4/2020
17/4/2020
18/4/2020
19/4/2020
20/4/2020
21/4/2020
22/4/2020
22/4/2020

Activity
Calories
959
761
822
510
512
886
996
621
1,095
1,269
1,269

Calories
Burned
1,883
1,746
1,817
1,561
1,591
1,864
1,955
1,652
2,032
2,191
2,191

6.3 ข้ อมูลการนอนในแต่ละวัน
ตารางที่ 7 ข้อมูลการนอนในแต่ละวัน
Date
22/4/2020
22/4/2020
21/4/2020
20/4/2020
19/4/2020
18/4/2020
17/4/2020
16/4/2020
15/4/2020
14/4/2020
13/4/2020

Start Time End Time
6:59AM
12:51AM
7:25AM
4:30AM
11:59PM
12:50AM
12:05AM
12:43AM
4:30AM
12:48AM
11:51PM

11:04AM
5:16AM
10:19AM
10:27AM
5:23AM
10:14AM
10:53AM
10:16AM
10:27AM
10:43AM
1:05AM

Minutes Minutes
Asleep Awake
211
227
155
299
264
469
539
490
299
509
66

34
38
18
58
60
94
109
83
58
86
8

Minutes Minutes Minutes
Number of Time
REM Light Deep
Awakenings in Bed
Sleep Sleep Sleep
70
35
N/A
64
45
143
157
122
64
151
N/A

129
154
N/A
177
203
297
278
314
177
281
N/A

12
38
N/A
58
16
29
104
54
58
77
N/A

15
15
1
20
31
41
39
48
20
41
0

245
265
174
357
324
563
648
573
357
595
74

หลังจากที่ได้พฒั นาแอปพลิเคชันได้มีการนาไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย ช่วงอายุ 18-21 จานวน 20 คน
มาทดสอบโดยแบ่งเป็ น 2 ฝ่ าย คือ 1. ผูไ้ ม่ใช้แอปพลิเคชัน 2. ผูใ้ ช้แอปพลิเคชัน แต่ละฝ่ ายจะมีผชู ้ ายจานวน 5 คน
และผูห้ ญิง 5 คน โดยทาการสอบถามข้อมูลสุ ขภาพทั้งก่อนและหลังทาการวิจยั จากข้อมูลสุ ขภาพที่ได้สอบถามถึง
ประสิ ทธิ ภาพการนอนที่รู้สึก น้ าหนัก ณ ขณะนั้น และสุ ขภาพโดยนาความรู ้สึก และอาการของสุ ขภาพมาเป็ น
เกณฑ์ในการวัดประสิ ทธิภาพของสุ ขภาพ
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ตารางที่ 8 ข้อมูลสุ ขภาพของกลุ่มเป้าหมายก่อนการวิจยั
กลุ่มคนไม่ใช้แอปพลิเคชัน

กลุ่มคนใช้แอปพลิเคชัน

ผูท้ ดลอง

เพศ

การนอน

น้ าหนัก

สุขภาพ

ผูท้ ดลอง

เพศ

การนอน

น้ าหนัก

สุขภาพ

1

ชาย

ดี

ปานกลาง

1

ชาย

ดี

ชาย

ไม่ดี

ดี

2

ชาย

ไม่ดี

3

ชาย

ไม่ดี

ดี

3

ชาย

ไม่ดี

สมดุล
สูงกว่า
เกณฑ์
สูงกว่า
เกณฑ์

ปานกลาง

2

4

ชาย

ไม่ดี

สมดุล
สูงกว่า
เกณฑ์
สูงกว่า
เกณฑ์
สูงกว่า
เกณฑ์

ปานกลาง

4

ชาย

ไม่ดี

สมดุล

ปานกลาง

5

ชาย

ไม่ดี

สมดุล

ดี

5

ชาย

ดี

6

หญิง

ดี

ปานกลาง

6

หญิง

ดี

7

หญิง

ไม่ดี

ปานกลาง

7

หญิง

ไม่ดี

8

หญิง

ดี

ไม่ดี

8

หญิง

ดี

9

หญิง

ไม่ดี

สมดุล
ต่ากว่า
เกณฑ์
สมดุล
ต่ากว่า
เกณฑ์

สูงกว่า
เกณฑ์
สมดุล
ต่ากว่า
เกณฑ์
สมดุล

ปานกลาง

9

หญิง

ไม่ดี

สมดุล

ปานกลาง

10

หญิง

ดี

สมดุล

ดี

10

หญิง

ไม่ดี

ต่ากว่า
เกณฑ์

ดี

ดี
ดี

ไม่ดี
ปานกลาง
ดี
ไม่ดี

หลังจากการเก็บข้อมูลก่อนการวิจยั ได้นานาฬิกาอัจฉริ ยะทดสอบทั้งสองกลุ่มเป้าหมายเป็ นเวลา 3 เดือน
แต่กลุ่มแรกไม่มีการใช้แอปพลิเคชันในการช่ วยดูแลสุ ขภาพใช้เพียงความรู ้ศึกและใช้ขอ้ มูลที่ที่ได้จากนาฬิ กา
อัจฉริ ยะเป็ นการอ้างอิงผล ในขณะที่กลุ่มที่ 2 ใช้แอปพลิเคชันดูแลสุ ขภาพเป็ นตัวช่ วยและแนะนาในการดู แล
สุ ขภาพ พร้อมประมวลผลสุ ขภาพหลังการวิจยั
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ตารางที่ 9 ข้อมูลสุ ขภาพของกลุ่มเป้าหมายหลังการวิจยั
กลุ่มคนไม่ใช้แอปพลิเคชัน

กลุ่มคนใช้แอปพลิเคชัน

ผูท้ ดลอง

เพศ

การนอน

น้ าหนัก

สุขภาพ

ผูท้ ดลอง เพศ

การนอน

น้ าหนัก

สุขภาพ

1

ชาย

ดี

ปานกลาง

1

2

ชาย

ไม่ดี

ดี

3

ชาย

ดี

4

ชาย

ไม่ดี

สมดุล
สูงกว่า
เกณฑ์
สูงกว่า
เกณฑ์
สมดุล

ชาย

ดี

ปานกลาง

2

ชาย

ดี

สมดุล
สูงกว่า
เกณฑ์

ดี

3

ชาย

ไม่ดี

สมดุล

ดี

ปานกลาง

4

ชาย

ดี

ปานกลาง

สมดุล

ดี

5

ชาย

ดี

สมดุล
ต่ากว่า
เกณฑ์
สมดุล
ต่ากว่า
เกณฑ์

ปานกลาง

6

หญิง

ดี

สมดุล
สูงกว่า
เกณฑ์
สมดุล

5

ชาย

ไม่ดี

6

หญิง

ดี

7

หญิง

ดี

ปานกลาง

7

หญิง

ไม่ดี

สมดุล

ดี

8

หญิง

ดี

ไม่ดี

8

หญิง

ดี

สมดุล

ดี

9

หญิง

ไม่ดี

ปานกลาง

9

หญิง

ดี

สมดุล

ปานกลาง

10

หญิง

ดี

สมดุล

ดี

10

หญิง

ไม่ดี

ต่ากว่า
เกณฑ์

ดี

ดี

ดี
ปานกลาง

7. อภิปรายผล
ผลการใช้แอพลิเคชันจากลุ่มเป้าหมายของทั้งสองฝ่ ายโดยจากการวิจยั จะเห็นได้ว่า
1. กลุ่มคนไม่ใช้แอพลิเคชัน ล้วนแต่เป็ นความรู ้ สึกเป็ นเกณฑ์ในการตัดสิ นใจทั้งในการเลือกอาหาร
การนอน และการออกกาลังกาย ผลจากการวิจยั ทาให้ทราบได้ว่า การใช้เพียงความรู ้สึกในการตัดสิ นใจไม่สามารถ
ทาให้สุขภาพดีข้ นึ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพเนื่องจากไม่ได้เป็ นไปตามที่ร่างกายต้องกาย และไม่สามารถทราบได้ถึง
ปริ มาณอาหาร ประสิ ทธิ ภาพการนอน และความเหมาะสมในการออกกาลัง กายได้ จึ งยากในการปรั บสมดุล
ร่ างกาย
2. กลุ่มคนใช้แอพลิเคชัน การที่ได้นาแอปพลิเคชันมาใช้ในการดูแลสุ ขภาพทาให้เห็นการพัฒนาของ
ร่ างกายอย่างเห็นได้ชดั และรับรู ้ปริ มาณในการกิน และการออกกาลังกายทาให้มีความสมดุลและสามารถปรับไป
ตามความเหมาะสม นอกจากนั้นสามารถทราบถึงพฤติกรรมการนอนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมได้
เช่นกัน ทาให้ประสิ ทธิภาพของสุ ขภาพปรับเปลี่ยนได้ง่ายและไวขึ้น
สรุ ปผลการวิจยั เห็นได้ว่ากลุ่มคนไม่ใช้แอปพลิเคชันทั้งก่อนและหลังการวิจยั ไม่เห็นถึงความแตกต่าง
ของสุ ขภาพมากเท่าไหร่ แต่กลุ่มคนใช้แอปพลิเคชันเห็นได้ว่ามีความพัฒนาด้านสุ ขภาพอย่างเห็นได้ชดั เจน การใช้
แอปพลิเคชันในการช่วยดูแลสุ ขภาพทาให้ทราบพฤติกรรมของผูใ้ ช้
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จากการออกไปสารวจปัญหาจากร้านค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีระบบแคชเชียร์เช่นปัญหาการทุจริ ตจากบุคคล
ภายในและภายนอกก่อให้เกิดการสู ญเสี ยทรัพย์สินและไม่สามารถป้ องกันได้ ด้วยเหตุน้ ี จึงเกิดแนวคิดที่จะทา
การวิ จัย การป้ อ งกัน การทุ จ ริ ต ด้ว ยการวิ เ คราะห์ ผ่ านโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ โดยแบ่ ง ออกเป็ น 3 ส่ ว น คื อ
การวิเคราะห์ตรวจจับใบหน้า การวิเคราะห์จากการตรวจจับธนบัตรและการวิเคราะห์พฤติกรรมพนักงานที่ส่อแวว
ทุจริ ต โดยการใช้ไลบรารี่ OpenCV เพื่อมาวิเคราะห์ตวั อย่าง (Dataset) ที่ใช้อา้ งอิงถึงลักษณะท่าทางของมนุษย์ใน
สถานะการณ์ก่อนจะทุจริ ต ขณะทุจริ ต และหลังทุจริ ต ตามลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นพบว่าการวางตาแหน่ งของ
กล้องและจานวนภาพที่ใช้ในการวิเคราะห์จะส่ งผลต่อความแม่นยาในการวิเคราะห์ความผิดปกติของพนักงาน
นอกจากนี้ระบบสามารถแจ้งเตือนผ่านไลน์และสามารถดูภาพพฤติกรรมจากเว็บได้โดยตรงทาให้ผดู ้ ูแลสามารถรู ้
ได้อย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันการทุจริ ตและป้องกันสู ญหายของทรัพย์สิน
คาสาคัญ: ท่าทางการทุจริ ต, openCV, Datasets
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ABSTRACT
From the trip to survey, ask for problems from stores, customers who have cashier systems, such as
exercise problems from third parties and outside before causing damage. For this reason, to conduct research on
the prevention of action by The program is divided into three parts: thermal detection, banknote detection, and
sneaky employee detection, using the OpenCV library for more than one (dataset) used to refer to. Human
behavior in work before preparation and after training according to the aforementioned characteristics, it was
found that placing the camera at the saddle screen and the angle of view of the whole employee affected the
accuracy of the analysis. Factor Abnormal staffing and the number of joint inspections of multiple channels can
be effective, this dodging effect can be alerted via Line and can be viewed from the web, the opportunity for
moderators to know in captivity to protect the protection and protection of assets.
Keywords: Stance, Fraud, OpenCV, Datasets

1. บทนา
การทุจริ ตมักเกิดขึ้นกับร้านค้าหลายแห่งโดยเฉพาะร้านค้าที่มีระบบแคชเชียร์ และกล้องวงจรปิ ดธรรมดา
ที่ ไม่เพียงพอต่อการปกป้ องทรัพย์สิน เพราะการทุจริ ตมักจะรู ้ทีหลังเมื่ อเกิ ดเหตุการณ์ ทุจริ ตแล้วทาให้สูญเสี ย
ทรัพย์สินและไม่สามารถป้องกันได้ ด้วยเหตุน้ ีจึงเกิดแนวคิดการที่จะทาการวิจยั ท่าทางต่างๆของแคชเชียร์ และ
การเกิดการทุจริ ตวิเคราะห์ใบหน้า ตรวจจับธนบัตร และนามาประกอบกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อ
วิเคราะห์ใบหน้ากับธนบัตรและวิเคราะห์ท่าทางการทุจริ ตและสามารถนาผลวิจยั ไปพัฒนาสู่ ข้ นั ขั้นตอนการแจ้ง
เตือนผ่านไลน์หรื อลดการสู ญเสี ยทรัพย์สินได้

รูปที่ 1 ขั้นตอนการทางานของแคชเชียร์ร้านค้าทัว่ ไป
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. ป้องกันการทุจริ ตและสู ญเสี ยทรัพย์ขาดทุนหรื อกาไร
2. เพื่อเขียนโปรแกรมเพื่อทดสอบโดยแยกตามลักษณะของใบหน้า ,ธนบัตรและการเคลื่ อนไหวของ
ร่ างกาย เพื่อจาแนกได้ว่าท่าทางใดเป็ นการทางานแบบปกติและท่าทางใดที่แสดงถึงการทุจริ ต

3. ทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้อง
ทฤษฏีตรวจจับใบหน้ า
จะใช้ เ ทคนิ ค AdaBoost (Adaptive Boost) กระบวนการหารู ป แบบที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น กั บ ต้ น แบบตัว
เปรี ยบเทียบ และให้ตาแหน่งภาพพื้นหลังส่ วนอื่นถูกปฎิเสธไม่นามาคานวณ โดยตัวเปรี ยบเทียบ (Feature) เป็ น
โครงสร้างรู ปเหลี่ยม ลักษณะหลายๆ รู ปแบบ แสดงถึงผลต่างระหว่างพื้นที่สีขาวกับพื้นที่สีดา ซึ่ งทฤษฏีที่นามา
พัฒนาต่ออ้างอิงจากผลงานวิจยั ของ วิจยั เชิงสารวจการรู ้จาใบหน้า Face Recognition: A Survey of Research
ตรี รัตน์ เสริ มทรัพย์ นิรันด์ สารรัมย์ นิคม วุฒิยา จักรชัย โสอินทร์ มหาวิทยาลัยสุ รนารี
ทฤษฎี Yolo
การทา Image Object Detection เช่น Faster-RCNN หรื อ YOLO ได้ output เป็ น video จะทาการตรวจจับ
bounding box รอบวัตถุที่เราได้สร้างขอบเขตไว้ จะมีการทางานรันทีละเฟรมแล้วเอาผลลัพธ์มารวมกันเป็ นวิดิโอ
ใหม่ ไม่ได้ใช้ขอ้ มูลหรื อโมเดลข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างเฟรมใดๆ ในที่น้ ี จะกล่าวถึงงานวิจยั Video Object
Detection ที่สามารถ Detect วัตถุแบบลื่นๆ เน้นๆ ไม่กระพริ บ โมเดลความสัมพันธ์ระหว่างเฟรม และได้ผลลัพธ์
เป็ น list ของ bounding boxes สาหรับแต่ละวัตถุโดยเฉพาะ (instance-level recognition) ที่เรี ยกว่า tubelets ทีเดียว
อ้างอิงจากผลวิจยั ของ การวิเคราะห์ท่าทางการตกบันได นายณภัทร สุ นทร นายชยุตม์ สื บค้า นายเมธัส พงษ์พิยเดช
ดร.ผิน ฉัตรแก้วมณี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย
- จัดเก็บภาพ ของพนักงาน (Dataset) ภายในร้าน
- ติดตั้งกล้องเพื่อจับภาพขณะแคชเชียร์ทางานอยู่ โดยติดตั้งตรงหน้าแคชเชียร์และด้านหน้ามุมบนที่
เห็นพนักงานกับแคชเชียร์ได้อย่างชัดเจน
- นาภาพที่ได้ไปวิเคราะห์ผา่ นโปรแกรมโดยใช้ชุดคาสั่ง Python
- หา Keypoint ส่วนใบหน้ากับร่ างกายและเชื่อมจุดอวัยวะในร่ างกายแต่ละจุดเข้าด้วยกัน
- หา Keypoint บนธนบัตร
- น าภาพที่ ไ ด้ม าท าการวิ เ คราะห์ 2 รู ป แบบ ได้แ ก่ 1. วิ เ คราะใบหน้ า และวิ เ คราะห์ ก าร
เคลื่อนไหวของตาแหน่งของอวัยวะต่างๆ 2. วิเคราะห์ธนบัตร
- แสดงผลการวิเคราะห์ผา่ นหน้าเว็บและแจ้งเตือนผ่านไลน์
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รูปที่ 2 Diagram ของงานวิจยั ทั้งหมด
4.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่
- Rasberrypi 4 เป็ นตัวประมวลผลการทางานภาษา Python
- OpenCV เป็ น Opensource สาหรับวิเคราะห์รูปภาพ
- COCO library และ Datasets สาหรับวิเคราะห์ตาแหน่งอวัยวะของร่ างกายมนุษย์
- Python สาหรับเขียนโปรแกรมในการวิเคราะห์ Keypoint ที่ได้จาก Datasets ของ COCO หลังจาก
วิเคราะห์ภาพและวิดีโอ
4.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 2 ส่วนคือ
- การวิเคราะห์ใบหน้า โดยกาหนด keypoint บนใบหน้าดังนี้ ตาซ้าย - 0, ตาขวา – 1, จมูก – 2,
ปาก – 3 และ คาง – 4
- การวิเคราะห์ธนบัตร ทาการจับจุดลักษณะเฉพาะของตัวธนบัตร
- การวิเคราะห์ท่าทางของมนุษย์ โดยกาหนด keypiont ของร่ างกายดังนี้ จมูก – 0, คอ – 1, ไหล่ขวา–
2, ข้อศอกขวา – 3, ข้อมือขวา – 4, ไหล่ซา้ ย – 5, ข้อศอกซ้าย – 6,ข้อมือขวา – 7, เอวขวา – 8, หัวเข่าขวา – 9, ข้อเท้า
ขวา – 10, เอวซ้าย – 11, หัวเข่าซ้าย – 12, ข้อเท้าซ้าย – 13, ตาขวา – 14, ตาซ้าย – 15, หู ขวา – 16, หู ซ้าย – 17 และ
พื้นหลัง – 18 โดยเริ่ มนับจุด 0,0 จากตาแหน่งซ้ายบนสุ ดของรู ปแกน X จะเพิ่มขึ้นทางขวา ส่ วนแกน Y จะเพิม่ ขึ้น
ทิศลงล่าง ส่วนที่ตรวจจับไม่พบจะขึ้นว่า Unknown

รูปที่ 3 ผลลัพธ์การจับใบหน้า

รูปที่ 4 ผลลัพธ์การจับการเคลื่อนไหว
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5. ผลการวิจัย
ผลการวิ จัยการวิ เคราะห์ ท่าทางการทุจริ ต โดยใช้ชุ ดคาสั่ ง Python หาจุ ด Keypiont บนใบหน้าและ
ร่ างกาย สามารถแบ่งผลการวิเคราะห์ที่ได้ออกเป็ น 3 ส่วนหลัก ดังนี้
5.1 วิเคราะห์ ส่วนที่ 1 คือ การวิเคราะห์ใบหน้า โดยโปรแกรมสามารถวิเคราะห์ดว้ ยการเก็บรู ปใบหน้า
50 รู ปและนาไปตรวจสอบและนาไปวิเคราะห์ N/A ครั้ง หรื อคิดเป็ นความแม่นยา 85% (ภาพประกอบที่ 5)

รูปที่ 5 Diagram ตรวจจับใบหน้า
5.2 วิ เ คราะห์ ส่ วนที่ 2 คื อ การวิ เ คราะห์ ธ นบัต ร โดยใช้โ ปรแกรมในการวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ท ฤษฎี
Brute-Force matcher บนธนบัตร และนาไปเปรี ยบเทียบกับรู ปธนบัตรที่เราเก็บรู ปธนบัตรหน้าหลังและนาไปเช็ค
และคาไปวิเคราะห์ N/A ครั้งครั้ง หรื อคิดเป็ นความแม่นยา 68% (ภาพประกอบที่ 6)

รูปที่ 6 Diagram การตรวจจับธนบัตร
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รูปที่ 7 ผลลัพธ์การตรวจจับธนบัตร
5.3 วิเคราะห์ ส่วนที่ 3 คือการวิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหว โดยจะใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์โดยใช้
ทฤษฎี Yolo การกาหนด Keypiont บนร่ างกายตามส่ วนต่างๆ และนาไปเช็คและวิเคราะห์ N/A ครั้ง หรื อคิดเป็ น
ความแม่นยา 50% (ภาพประกอบที่ 8)

รูปที่ 8 Diagram การตรวจจับพฤติกรรม
การแจ้งเตือนผ่านไลน์
หากพบ บุคคลแปลกหน้าจะมีการตรวจจับแล้วแจ้งเตือนเข้ามาในไลน์ของเจ้าของร้านเพื่อให้สามารถรู ้
ได้ทนั ทีว่าบุคคลทีมีพฤติกรรมสุ่มเสี่ ยงต่อการโจรกรรม
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รูปที่ 9 การแจ้งเตือนบุคคลที่ไม่ใช่แคชเชียร์และบุคคลที่ไม่ใช่พนักงาน

6. สรุปผล
สรุ ปผลของงานวิจยั นี้คือการพัฒนาระบบการดูแลและรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการทุจริ ตโดยที่
ประกอบไปด้วยฮาร์ ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของกล้องวงจรปิ ดโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ที่
ท าหน้ า ที่ วิ เ คราะห์ ใ บหน้ า ธนบัต รและพฤติ ก รรมการทุ จ ริ ตท าให้ โ อกาสที่ พ นั ก งานจะทุ จ ริ ต น้ อ ยลงถึ ง
ร้อยละ 90% และทาให้ผปู ้ ระกอบการสามารถดูพฤติกรรมพนักงานและจานวนธนบัตรที่เข้ามาในแต่ละวันได้ทา
ให้เกิดการทุจริ ตน้อยลง
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py_matcher/py_matcher.html?fbclid=IwAR1zl-mqEGNucMpEXLT9BSQET--BrkZzUv_BR5p2uJFp4NCfdhZ7fWu0kI
implement a YOLO, https://blog.paperspace.com/how-to-implement-a-yolo-v3-object-detector-from3/?fbclid=IwAR1eVcoQmFAb2noHjYl5P5ABBFxRB0nwHOxGoMeqw0SYhIe6hnew8xE2ZVw
Install Python 3.6 on Raspberry PI CLI, https://installvirtual.com/install-python-3-on-raspberry-piraspbian/?fbclid=IwAR3Xtkbb_BdBgjLBfV9d5Xj_t3FP4A-VajgX8Ht59kyQYPzhLLrUuUlDtBM
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บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษา ประสิ ทธิ ภาพเชิ งความร้อนและแนวทางประหยัดพลังงานของ
เครื่ องกาเนิดไอน้ าขนาดเล็กสาหรับนึ่งก้อนเชื้อเห็ดที่ใช้ไม้ฟืนเป็ นเชื้อเพลิง ทาการทดสอบประสิ ทธิ ภาพเครื่ อง
กาเนิดไอน้ าที่ใช้ในปั จจุบนั และประเมินการประหยัดพลังงานเมื่อหุ้มฉนวน โดยทาการนึ่งก้อนเชื้อเห็ดจานวน
2,500 ก้อนต่อครั้ง ใช้เวลานึ่ ง 8 ชั่วโมง ผลการทดสอบพบว่า เครื่ องกาเนิ ดไอน้ ามีอตั ราการผลิตไอน้ าได้ 50.0
kg/hr อัตราการใช้ฟืน 46.3 kg/hr และประสิ ทธิภาพเท่ากับ 14.5 % ประเมินการสู ญเสี ยความร้อนก่อนและหลังหุ้ม
ฉนวนเท่ากับ 834 และ 124 W ตามลาดับ เมื่อหุ้มฉนวนแล้วสามารถลดการสู ญเสี ยความร้อนได้ 710 W ประหยัด
ฟื นได้ 1.34 ตัน/ปี คิดเป็ นมูลค่า 800 บาท/ปี ระยะเวลาคืนทุน 2.5 ปี
คาสาคัญ: เครื่ องกาเนิดไอน้ า นึ่งก้อนเชื้อเห็ด วิสาหกิจชุมชน

ABSTRACT
The objective of this research is to study the thermal efficiency and energy saving of the small steam
generator, using firewood as a fuel, of the mushroom steaming process. The efficiency test was done at the current
steam generator and the energy saving assessment was conducted applying the insulation. The mushroom was
steamed 2,500 pieces/batch for 8 hours. The results show that the steam generation rate of 50.0 kg/hr. The fuel
consumption is 46.3 kg/hr. The thermal efficiency is 14.5%. The outside surface temperature is 98 degree Celsius.
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The thermal loss before and after using the insulation is 834 and 124 W respectively. The thermal energy saving
is 710 W. The fuel saving is 1.34 tones/year which can be converted to 800 baht/year. The pay back period is 2.5
years.
Keywords: Steam generator, Efficiency, Mush room cube

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหา
ในประเทศไทยมีวิสาหกิจชุมชนจานวนมาก และการเพาะเลี้ยงเห็ดมีการทาอย่างแพร่ หลาย ซึ่ งในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี มีวิสาหกิจชุมชนที่เพาะเลี้ยงเห็ด จานวน 911 วิสาหกิจชุมชน และในประเทศมีท้งั หมด
จานวน 1,533 วิสาหกิจชุมชน (ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน, 2563) การนึ่งก้อนเชื้อเห็ดเพื่อกาจัดเชื้อราต่างๆ
ที่ จะทาให้การเพาะเลี้ ย งเห็ ดเกิ ดความเสี ยหาย ซึ่ งการนึ่ งก้อนเชื้ อเห็ ดเป็ นขั้น ตอนที่ ส าคัญของกระบวนการ
เพาะเลี้ ยงเห็ ด ซึ่ งขั้นตอนนี้ ใช้พลังงานความร้ อนประเภทไอน้ า ดังแสดงในภาพที่ 1 และการผลิ ตไอน้ า นั้น
จาเป็ นต้องใช้เชื้อเพลิง ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 1 แผนผังกระบวณการเพาะเลี้ยงเห็ด

2. วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1.) เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่ องกาเนิดไอน้ าขนาดเล็กสาหรับนึ่งก้อนเชื้อเห็ด
2.) เพื่อศึกษาแนวทางการประหยัดพลังงานของเครื่ องกาเนิดไอน้ าขนาดเล็กสาหรับนึ่งก้อนเชื้อเห็ด
3.) เพื่อเป็ นแนวทางในการประหยัดเชื้อเพลิง ตลอดจนลดต้นทุนการผลิตก้อนเชื้อเห็ด
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3. วรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3.1 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
บัญชา ใต้ศรี โคตร และ คณะ ทาการออกแบบเตานึ่งก้อนเชื้อเห็ดที่มีประสิ ทธิภาพสู ง ใช้ฟืนเป็ นเชื้อเพลิง
จากการศึ กษา พบว่ า อัต ราการผลิ ต ไอน้ า 10 kg/hr ลดการใช้ฟื นได้ 31.82 % สรุ ป ได้ว่ า เตานึ่ ง ก้อ นเชื้ อเห็ ด
ประสิ ทธิภาพสู งสามารถลดการสู ญเสี ยความร้อนได้มากกว่าเตานึ่งก้อนเห็ดแบบธรรมดา ถึง 17.234 W
เสรี ทองชุม และ พรประสิ ทธิ์ คงบุญ ได้ทาการออกแบบ และสร้างเครื่ องผลิตไอน้ าประสิ ทธิ ภาพสู ง
สาหรับอุตสาหกรรมครัวเรื อน ซึ่ งชุ ดผลิตไอน้ าลักษณะเป็ นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่มีท้ งั ท่อน้ า (water
tube) และท่อไฟ (Fire tube) ในชุ ดเดี ยวกัน จากการศึ กษา พบว่า อัตราการผลิตไอน้ า 6.7 kg/hr ประสิ ทธิ ภาพ
อยู่ในช่วงประมาณ 65 – 75% โดยใช้ LPG เป็ นเชื้อเพลิง และเมื่อนาเครื่ องผลิตไอน้ าไปใช้ในการนึ่งก้อนเชื้อเห็ด
แบบถังและเปรี ยบเทียบกับการนึ่งก้อนเห็ดแบบดั้งเดิม พบว่า สามารถประหยัดพลังงานมากกว่า 35%
สาธิ ต รุ่ งฤดี สมบัติกิจ และ อุบลรั ตน์ วาริ ชวัฒนะ ทาการทดสอบสมรรถนะหม้อไอน้ าร้ อนยิ่ง ยวด
โดยใช้ LPG เป็ นเชื้ อเพลิ งสาหรั บการนึ่ งฆ่าเชื้ อก้อนเชื้ อเห็ ด หลักการของหม้อไอน้ านี้ จะอาศัยการต้มน้ าใน
ปริ มาณน้อย เพื่อทาให้เกิดไอน้ าร้อนยิ่งยวด อุณหภูมิ 150 °C อัตราการผลิตไอน้ า 10 kg/hr ประสิ ทธิภาพ 42.2 %
เมื่อทดลองนาก้อนเชื้อเห็ดที่ได้จากหม้อไอน้ าร้อนยิ่งยวด ไปเปิ ดดอกเห็ดและรดน้ าในโรงเรื อนที่เตรี ยมไว้ พบว่า
ก้อนเชื้อเห็ดออกดอกทุกก้อน หรื อ ก้อนเชื้อเห็ดเสี ยหาย 0%
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผา่ นมา พบว่า มีการศึกษา ออกแบบ สร้าง และทดสอบ ในห้องปฏิบตั ิการ
เท่านั้น ซึ่งยังไม่ได้ทาการศึกษาใช้งานจริ ง ผูว้ ิจยั จึงได้เกิดความสนใจที่จะศึกษา แนวทางการเพิม่ ประสิ ทธิภาพเชิง
ความร้อนของเครื่ องกาเนิดไอน้ าที่ใช้งานจริ งสาหรับวิสาหกิจชุมชนเพื่อเกิดเป็ นประโยชน์กบั ชุมชนอย่างแท้จริ ง
3.2 การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องกาเนิดไอน้า
สาหรับการทดสอบด้วยวิธีทางตรง(direct method) เป็ นการนาเอาพลังงานที่ผลิตได้หารด้วยพลังงานที่
ใช้ ซึ่งสามารถคานวนได้ดงั สมการที่ 1 (เสรี และ พรประสิ ทธิ์, 2558)
th =

เมื่อ

ms ( hs − hw )
m f  LHV

 th

คือ ประสิ ทธิภาพเชิงความร้อน, %

hs

คือ เอนทาลปี ของไอน้ า, kJ/kg

hw

คือ เอนทาลปี ของน้ าป้อน, kJ/kg
คือ ค่าความร้อนเชื้อเพลิง, kJ/kg

LHV

mf

คือ อัตราการใช้เชื้อเพลิง, kg/hr

ms

คือ อัตราการผลิตไอน้ า, kg/hr

(1)

3.3 ประเมินการประหยัดพลังงานความร้ อนของเครื่ องกาเนิดไอน้าเมื่อหุ้มฉนวน
การสู ญเสี ยโดยการนาความร้อนนั้นจะเป็ นการพิจารณาการนาความร้อนจากตัวเครื่ องกาเนิดไอน้ าผ่าน
ฉนวนกันความร้ อนไปยังผิวนอกของฉนวนซึ่ งขึ้นอยู่กับความหนาและค่า การน าความร้ อนของฉนวน และ
สามารถคานวนได้ดงั สมการที่ 2-4 (Y.A. Cengel., 1998)

1606

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563
Qconduc =

Rin =

(Tsi 2 − Tso 2 )
Rin

(2)

ln( D2 / Db )
2 kin

(3)

D2 = Db + 2tin

เมื่อ
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(4)

Qconduc

คือ การนาความร้อนผ่านฉนวน, W

Tsi 2

คือ อุณหภูมิผิวเครื่ องกาเนิดไอน้ า, °C

Tso 2

คือ อุณหภูมิผิวนอกของฉนวนหุ้มเครื่ องกาเนิดไอน้ า, °C

Rin

คือ ค่าความต้านทานความร้อนของฉนวน, °C/W

D2

คือ เส้นผ่าศูนย์กลางรวมเครื่ องกาเนิดไอน้ าและฉนวน, m

Db

kin

คือ เส้นผ่าศูนย์กลางของเครื่ องกาเนิดไอน้ า, m
คือ ค่าการนาความร้อนของฉนวน, W/(m- °C)

tin

คือ ความหนาของฉนวน, m

การสู ญเสี ยโดยการพาความร้อนนั้นจะเป็ นการพิจารณาความร้อนสู ญเสี ยที่ผิวนอกของเครื่ องกาเนิด
ไอน้ าไปยังอากาศแวดล้อมโดยมีอากาศเป็ นตัวพาความร้อน สามารถคานวนดังสมการที่ 5 (Y.A. Cengel., 1998)
Qconvec = hc D2 (Tso 2 − Tair )

เมื่อ

(5)

Qconvec

คือ การพาความร้อนสู่อากาศ, W

hc

คือ สัมประสิ ทธิ์การพาความร้อน, W/m2-°C

Tair

คือ อุณหภูมิอากาศ, °C

การสู ญ เสี ย โดยการแพร่ รั งสี ค วามร้ อ นนั้น ขึ้ น อยู่กับ อุ ณ หภู มิ สั ม บูร ณ์ และลัก ษณะของผิว โดยไม่
จาเป็ นต้องมีตวั กลาง สามารถคานวนดังสมการที่ 6 (Y.A. Cengel., 1998)
Qrad = (5.67  10−8 )( D2 )[(Tair + 273) 4 − (Tso 2 + 273) 4 ]

เมื่อ

Qrad



(6)

คือ การแพร่ รังสี ความร้อนสู่อากาศ, W
คือ สัมประสิ ทธิ์การแพร่ รังสี ความร้อน

อัตราการสู ญเสี ยความร้อนรวม เป็ นการพิจารณา การสู ญเสี ยความร้อน 3 รู ปแบบ คือ การนาความร้อน
การพาความร้อน และการแผ่รังสี ความร้อน ซึ่งสามารถคานวนดังสมการที่ 7-8 (Y.A. Cengel., 1998)
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Qloss ,insul =

(Qsur + Qconduc )
2

Qsur = Qconvec + Qrad

เมื่อ

Qloss ,insul
Qsur
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(7)
(8)

คือ อัตราการสู ญเสี ยความร้อนเครื่ องกาเนิดไอน้ าเมื่อหุ้มฉนวน, W
คือ การสู ญเสี ยความร้อนที่ผิวนอก, W

3.4 ระยะเวลาคืนทุน
การคานวนระยะเวลาคืนทุนสามารถหาได้จากสมการที่ 9 (เริ งรัก, 2544)
PB =

เมื่อ

PB
I
SC

I
SC

(9)

คือ ระยะเวลาคืนทุน, ปี
คือ มูลค่าเงินลงทุน, บาท
คือ มูลค่าเงินที่ประหยัดได้, บาท/ปี

4. วิธีการศึกษา
ทาการทดสอบประสิ ทธิ ภาพเครื่ องกาเนิดไอน้ าด้วยวิธีทางตรง สาหรับเครื่ องกาเนิดไอน้ าที่ใช้ไม้ฟืน
เป็ นเชื้อเพลิง ของวิสาหกิจชุมชนบ้านนางามโมเดล ใช้ไม้มะม่วงมีความชื้นอยู่ในช่วง 20-30% เป็ นเชื้อเพลิง และ
ทดสอบด้วยวิธีทางตรง ดังสมการที่ 1 โดยทาการนึ่งก้อนเชื้อเห็ดจานวน 2,500 ก้อน ใช้เวลานึ่ง 8 ชัว่ โมง ดังแสดง
ในภาพที่ 2-6 สาหรับเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ ดังแสดงในตารางที่ 1 และทาการประเมินการ
ประหยัดพลังงานกรณี หุ้มฉนวนหนา 2 นิ้ว ที่ตวั เครื่ องกาเนิดไอน้ า ตามสมการที่ 2-8 จากนั้นประเมิณระยะเวลา
คืนทุนตามสมการที่ 9
ตารางที่ 1 เครื่ องมือที่ใช้ในการทดสอบ
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ภาพที่ 2 แสดงการวัดปริ มาตรและอุณหภูมิน้ าป้อนน

ภาพที่ 3 แสดงการวัดอุณหภูมิไอน้ าในห้องนึ่ง

ภาพที่ 4 แสดงการบัณทึกอุณหภูมิจุดต่างๆ
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ภาพที่ 5 แสดงการวัดอุณหภูมิผิวเครื่ องกาเนิดไอน้ า

ภาพที่ 6 ชัง่ น้ าหนักไม้ฟืนที่เครื่ องกาเนิดไอน้ าใช้

5. ผลการศึกษา
5.1 ประสิทธิภาพเชิงความร้ อนของเครื่ องกาเนิดไอน้า
ทดสอบและเก็บข้อมูลการทดสอบได้ผลลัพธ์แสดงดังในตารางที่ 2 เมื่อนามาคานวนหาประสิ ทธิ ภาพ
เชิงความร้อนของเครื่ องกาเนิดไอน้ าที่ยงั ไม่หุ้มฉนวนได้เท่ากับ 14.5 %
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบเครื่ องกาเนิดไอน้ าใช้ไม้ฟืน
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5.2 ผลการประหยัดพลังงานความร้ อนเมื่อมีการหุ้มฉนวนเครื่ องกาเนิดไอน้า
เครื่ องกาเนิดไอน้ าที่ใช้ในการทดลองนี้ เป็ นแบบท่อไฟนอน ทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 cm
ความยาว 92 cm ผลการประเมินการสู ญเสี ยความร้อนกรณี เครื่ องกาเนิดไอน้ าไม่หุ้มฉนวน และผลการประเมิน
กรณี ที่เครื่ องกาเนิดไอน้ ามีฉนวนหนา 2 นิ้ วหุ้ม ค่า k ของฉนวนเท่ากับ 0.042 W/m-°C พบว่าความร้อนสู ญเสี ย
เมื่อไม่หุ้มฉนวนเท่ากับ 834 W และ ความร้อนสู ญเสี ยเมื่อหุ้มฉนวนเท่ากับ 124 W ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการประเมินด้านพลังงานความร้อน

5.3 ผลประเมินระยะเวลาคืนทุน
จากการผลการประเมิ น พบว่ า เมื่ อ หุ้ ม ฉนวนแล้วสามมารถประหยัด พลัง งานได้ 710 W ลดอัต รา
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงได้ปีละ 1.34 ตัน ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการคานวณระยะเวลาคืนทุนจากการหุ้มฉนวน

6. อภิปรายและสรุปผล
จากการทดสอบประสิ ทธิ ภาพเครื่ องกาเนิ ดไอน้ านึ่ งก้อนเชื้ อเห็ดของวิสาหกิ จชุ มชนตัวอย่าง พบว่า
มีอตั ราการผลิตไอน้ า 50 kg/hr ประสิ ทธิ ภาพ 14.5% การสู ญเสี ยความร้อนกรณี ไม่หุ้มฉนวนถึง 834 W และเมื่อ
ฉนวนหุ้มความร้อนสู ญเสี ยลดลงเหลือ 124 W ประหยัดพลังงานความร้อนได้ถึง 710 W ประหยัดไม้ฟืนได้ถึง 1.3
ตันต่อปี เมื่อเปรี ยบเทียบกับงานวิจยั ที่ผา่ นมา พบว่า บัญชา ใต้ศรี โคตร และ คณะ มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 31.82 %
เสรี ทองชุม และ พรประสิ ทธิ์ คงบุญ มีประสิ ทธิ ภาพ อยู่ในช่วงประมาณ 65 – 75% สาธิ ต รุ่ งฤดีสมบัติกิจ และ
อุบลรั ตน์ วาริ ชวัฒนะ มี ประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 42.2 % จะเห็ นได้ว่าประสิ ทธภาพของเครื่ องกาเนิ ดไอน้ าของ

1611

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ต่ากว่า เนื่องจากเป็ นเครื่ องที่ใช้งานจริ ง และมีอตั ราการผลิตไอน้ ามากกว่าในงานวิจยั ที่ผา่ น
มาถึง 5-6 เท่า ซึ่งงานวิจยั ที่ผา่ นมาเป็ นการทดลองในห้องปฏิบตั ิการเท่านั้น
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ใช้แผ่นตรวจสอบในการเก็บข้อ มูล การผลิ ต ระยะที่ 2 ใช้กราฟและผังพาเรโตในการเลื อ กปั ญหาที่ จะน ามา
ปรั บปรุ ง พบว่าของเสี ยประเภทระยะสปริ งต่ ากว่ามาตรฐานมีสัดส่ วนมากที่สุดถึงร้ อยละ 66.29 ของของเสี ย
ทั้งหมด ระยะที่ 3 ทาการระดมสมองร่ วมกับหลักการ 5W2H และการวิเคราะห์ตน้ ไม้แห่ งความล้มเหลว ทาให้
ทราบว่าเกณฑ์ในการตรวจสอบถูกกาหนดไว้เข้มงวดเกินไป และแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่ มีคุณลักษณะใกล้เคียง
กัน ซึ่ งถือว่าเป็ นความผิดพลาดประเภทที่ 1 ที่ผูผ้ ลิตเป็ นผูร้ ับผิดชอบความเสี่ ยง ระยะที่ 4 ทดลองปรับเปลี่ยน
เกณฑ์การตรวจสอบระยะสปริ งจาก 0.2 – 0.6 มม. เป็ น 0.1 - 0.7 มม. พร้อมกับทดสอบเสี ยงรบกวนจากการเปิ ดปิ ดที่
เกิดจากระยะสปริ งที่เปลี่ยนไป ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ของเสี ยลดลงเหลือเพียงร้อยละ 14.58 และระดับ
เสี ยงรบกวนอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ หรื อลดต้นทุนได้ 1,046,880 บาทต่อเดือน
คาสาคัญ: การควบคุมคุณภาพ คอมเพรสเซอร์ อาร์เมเจอร์ การวิเคราะห์ตน้ ไม้แห่งความล้มเหลว ความผิดพลาด
ประเภทที่ 1
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ABSTRACT
This research solves the defect problem in the product development process of the armature SB model
that the total defect ratio is up to 76.84 percent. It affects the delay of the proposes a new product to the customer,
including effects on the production cost and product confidence. The research is executed in 4 phases. The first
phase uses the check sheet to collect the production data. Phase 2 uses the graph and the Pareto diagram to select
the problem to be improved. The spring distance is lower (Spring min) than the standard is the highest defect
ratio at 66.29% of the total defect. In phase 3, we brainstorm with 5W2H and the fault tree analysis (FTA) to
find out the root cause. It shows that the inspection criteria are set too strict. It is the type I error that the
manufacturer is responsible for the risk. In the final phase, we adjust the spring distance checking criteria from
0.2 – 0.6 mm to 0.1 - 0.7 mm, as well as test the noise from the opening-closing that cause by the spring distance
changing. The results of the experiment show that the defect ratio is reduced to only 14.58 percent and the noise
level is acceptable too. The cost can be reduced by 1,046,880 baht per month.
Keywords: Quality control, Compressor, Armature, Fault tree analysis, Type I error.

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ในปั จจุบนั ของประเทศไทย มีการแข่งขันในด้านนวัตกรรมของตลาดยาน
ยนต์ที่ค่อนข้างสู ง จึงมีความจาเป็ นที่อุตสาหกรรมชิ้นส่ วนยานยนต์ภายในประเทศต้องมีศกั ยภาพสู งตามไปด้วย
เพื่ อ ที่ จ ะสามารถแข่ ง ขัน ในตลาดโลก บริ ษัท กรณี ศึ ก ษาเป็ นโรงงานผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ ข นาดใหญ่
เปิ ดดาเนินการมากว่า 24 ปี และมีพนักงานกว่า 1,100 คน มีผลิตภัณฑ์หลักอยู่ 2 ประเภท คือ คอมเพรสเซอร์ แอร์
(Compressor) และคลัท ช์ แ ม่ เ หล็ ก (Magnetic Clutch) ซึ่ งมี ย อดการผลิ ต สู ง ถึ ง 2.3 ล้า นชิ้ น และ 4.7 ล้า นชิ้ น
ตามล าดับ จากการศึ กษาคลัทช์ แ ม่เหล็กรุ่ น SB ที่ อ ยู่ร ะหว่า งพัฒนาก่ อ นการผลิ ตจริ ง พบการเกิ ด ของเสี ยใน
กระบวนการผลิตสู งถึงร้อยละ 76.84 ส่ งผลต่อการเสี ยโอกาสในการขายและทาให้ตน้ ทุนการผลิตสู งขึ้นอีกด้วย
ชิ้นส่ วนสาคัญที่เกิดของเสี ยระหว่างกระบวนการพัฒนาคือ คือ อาร์ เมเจอร์ (Armature) รุ่ น SB ซึ่ งพบว่า เกิดของ
เสี ยในลักษณะ Spring Min ในสัดส่ วนร้อยละ 66.29 จากประมาณของเสี ยทั้งหมด ดังนั้นงานวิจยั นี้จึงดาเนินการ
ปรับปรุ งกระบวนการผลิตในช่วงพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อลดของเสี ยในกระบวนการผลิตอาร์เมเจอร์ให้อยูใ่ นระดับที่
ยอมรั บ ได้ ก่ อ นที่ จ ะเสนออนุ มัติใ ห้เ ริ่ ม ผลิ ต อาร์ เ มเจอร์ รุ่น SB ออกสู่ ต ลาดต่ อ ไป โดยจะประยุกต์ใ ช้ แผ่น
ตรวจสอบ (Check sheet) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของเสี ยที่เกิดขึ้น แสดงและจัดลาดับสาคัญของปัญหาของเสี ย
ด้วยแผนผังพาเรโต้ (Parato Diagram) และใช้หลักการ 5W2H ร่ วมกับการวิเคราะห์ต้นไม้แห่ งความล้ม เหลว
(Fault Tree Analysis: FTA) ในการวิ เ คราะห์ ส าเหตุ ข องปั ญหาของเสี ย และเทคนิ ค การระดมสมอง
(Brainstorming) มาช่วยในการแก้ปัญหาในด้านการปรับปรุ งกระบวนการผลิต และควบคุมกระบวนการ

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อลดของเสี ยในการผลิตอาร์เมเจอร์ให้ต่ากว่า 15% ก่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนต่อไป

1614

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 เครื่ องมือในการศึกษากระบวนการ
แผนภาพการไหล (Flow Chart) เป็ นเครื่ องมือเริ่ มต้นที่ใช้ศึกษาขั้นตอนและกระบวนการทางานของ
ระบบที่สนใจ มีสัญลักษณ์แสดงลาดับการทางานของระบบ (จุฑาทิพย์, 2551)
3.2 เครื่ องมือในการเก็บข้ อมูลและระบุปัญหา
ในการแก้ไขปัญหาทางด้านคุณภาพของกระบวนการผลิต มีตวั อย่างการประยุกต์ใช้เครื่ องมือในการเก็บ
ข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาในหลายงานวิจยั เช่น การลดของเสี ยในโรงงานผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก (จุฑาทิพย์
ทะประสพ, 2551) การลดของเสี ยที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ (ฐาปนันดร์ เขียวสังข์ และศุภรัชชัย
วรรั ต น์ , 2555) และการลดของเสี ย ในกระบวนการเชื่ อ มภายในแผนก Welding กรณี ศึ ก ษา : โรงงานผลิ ต
คอมเพรสเซอร์ (อุษาวดี อินทร์ คล้าย, 2555) เป็ นต้น โดยมีการใช้งานเครื่ องมือ 3 ชนิ ด คือ คือ แผ่นตรวจสอบ
(Check Sheet) คือ ตารางแผนผังหรื อ รายการที่ ออกแบบไว้ในการบันทึกข้อมูลหรื อตัวเลขแต่เพื่อความสะดวก
มักจะออกแบบเพื่อให้สามารถใช้การ “ขีด” (/) ลงในใบตรวจสอบ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตที่มีต่อ
ปั ญหาใดปั ญหาหนึ่ ง เป็ นพื้นฐานสาคัญของการควบคุมกระบวนการและการแก้ไขปั ญหา ผังพาเรโต (Pareto
Diagram) เป็ นแผนภูมิที่ใช้สาหรับลาดับความสาคัญของปั ญหา ควบคู่กบั หลักการ 80:20 เพื่อแสดงให้เห็นว่าแต่
ละปั ญหามีอตั ราส่ วนเท่าใด เมื่อเทียบกับปั ญหาทั้งหมด และทาให้เน้นหรื อเลือกปั ญหาหลักมาแก้ไขได้อย่าง
เหมาะสม และกราฟ (Graph) ซึ่ งแสดงภาพในการตรวจติ ดตาม นาเสนอข้อมูล และวิเคราะห์ผลของข้อมู ล
ดังกล่าว เพื่อทาให้ง่ายและรวดเร็ วต่อการทาความเข้าใจ (Montgomery Douglas C., 2012)
3.3 เครื่ องมือในการวิเคราะห์ ปัญหาและสาเหตุ
หลักการ 5W2H เป็ นการตั้งคาถามในการสารวจปัญหาและแนวทางการแก้ไขโดยการท้าทายด้วยคาถาม
What, When, Where, Who, Why, How Many และ How Detect สามารถใช้ใ นการวิ เ คราะห์ข้อ มู ล หรื อปั ญหา
ได้เกือบทุกรู ปแบบ ถูกนามาหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ เหล่านั้นเพื่อค้นหาคาตอบที่
เป็ นความเป็ นจริ ง และนามาเรี ยบเรี ยงใหม่ให้ง่ายแก่ ต่อการทาความเข้าใจ โดยบริ ษทั กรณี ศึกษาประยุกต์ใช้
หลัก การนี้ ในชื่ อ เรี ย ก “QRQC Escalation report (Quick Response Quality Control)” (ชวลิ ต มณี ศ รี แ ละคณะ,
2562)
3.4 การวิเคราะห์ ต้นไม้ แห่ งความล้มเหลว (Fault Tree Analysis: FTA)
เป็ นเครื่ องมือหนึ่งที่นิยมใช้ช้ ีบ่งและประเมินความเสี่ ยง นอกจากนั้นยังใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปั ญหาได้เช่นเดียวกับแผนผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง (Effect) กับสาเหตุ
(Causes) ที่ทาให้เกิดผลลัพธ์น้ นั ๆ เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ทาความเข้าใจและการหาแนวทางแก้ปัญหาให้ตรง
ประเด็น (อุมารักษ์ ศิริจรู ญวงศ์, 2555) โดยบริ ษทั กรณี ศึกษาประยุกต์ FTA ในชื่อเรี ยกภายในองค์กรว่า “Factor
Tree Analysis” ซึ่งวิเคราะห์ในปัจจัยหลักคือ Materials, Man, Method และ Machine
3.5 เทคนิคการระดมสมอง (Brainstorming)
เป็ นเครื่ องมือที่ถูกนามาใช้ในการพัฒนางาน ตั้งแต่ระดับการวางแผน การค้นหาปั ญหา การหาทางออก
ของปั ญหา เป็ นการแสดงความคิดเห็นร่ วมกันระหว่างสมาชิ กในกลุ่มผูเ้ กี่ยวข้องหรื อมีส่วนได้ส่วนเสี ย เพื่อให้
สมาชิ กในกลุ่มเสนอแนวความคิดใหม่ๆ ขึ้นมาเปิ ดโอกาสให้ทุกคนแสดงและรับฟั งความคิดเห็น (ธานิ กานต์
มาฆะศิรานนท์ และณัฐพงศ์ เกศมาริ ษ, 2553)
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
การด าเนิ น งานเพื่ อ ลดของเสี ย ในกระบวนการผลิ ต ระหว่ า งการพัฒ นาอาร์ เ มเจอร์ รุ่ น SB เป็ น
การประยุกต์ใช้ทฤษฏีและเครื่ องมือ ตามลาดับต่อไปนี้
4.1 ศึกษาข้ อมูลพื้นฐาน เช่น กระบวนการผลิต และเกณฑ์ควบคุมคุณภาพอาร์ เมเจอร์โดยทัว่ ไป โดยใช้
Flow Chart เป็ นหลักในการบันทึกข้อมูล
4.2 เก็บรวบรวมข้ อมูล ลาดับพัฒนาอาร์เมเจอร์รุ่น SB ในระยะเวลาย้อนหลัง 8 เดือนตั้งแต่ กุมภาพันธ์ –
กันยายน 2562 เช่น ของเสี ย ปัญหาในกระบวนการผลิต ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริ มาณของเสี ย โดยใช้ Check Sheet และ
ลาดับความสาคัญของปัญหาด้วย Pareto Diagram เพื่อเลือกปัญหามาวิเคราะห์และปรับปรุ ง เป็ นต้น
4.3 วิ เ คราะห์ ส าเหตุ ข องปั ญ หา ท าการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ของปั ญ หา QRQC Escalation Report และ
วิเคราะห์สาเหตุของแต่ละปั ญหา เพื่อให้ทราบถึ งปั จจัยหรื อสาเหตุที่ก่อให้เ กิ ดปั ญหานั้นๆ ด้วย Factor Tree
Analysis ซึ่งจาแนกตามประเภทของที่เกิดจาก 4M คือ Man, Machine, Method และ Materials
4.4 เสนอแนวทางปรับปรุง โดยใช้เทคนิคการระดมสมองเพื่อเสนอแนวทางที่สอดคล้องกับสาเหตุของ
การเกิดปัญหาของเสี ย และกาหนดตัวชี้วดั ความสาเร็ จของการปรับปรุ ง
4.5 ทดลอง ดาเนิ นการทดลองใช้แนวทางการปรั บปรุ งแก้ไขที่ทาภายใต้ระยะเวลา 1 เดื อน ในเดือน
พฤศจิกายน 2562
4.6 สรุ ปผลดาเนิน การเปรี ยบเที ยบผลระหว่างก่ อนและหลังการทดลอง ด้วยกราฟ (Graph) รวมถึ ง
อภิปรายในเกณฑ์หรื อปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อยืนยันผลการปรับปรุ งให้รอบด้าน

5. ผลการวิจัย
5.1 ศึกษาข้ อมูลพื้นฐาน
จากการศึ กษาองค์ป ระกอบของครั ท ช์ แ ม่ เ หล็ก ได้แ ก่ ฟิ วส์ ค อยล์ (Filed Coil) พู เ ล่ ย ์ (Pulley) และ
อาร์ เมเจอร์ (Armature) ดังแผนภาพที่ 1 รวมถึงกระบวนการผลิตอาร์ เมเจอร์ ที่ได้รับมอบหมาย ดัง แผนภาพที่ 2
โดยกระบวนการตรวจสอบจะเกิดขึ้นใน 3 ขั้นตอน คือ Concave Checking เป็ นการตรวจสอบการแอ่นของ Plate
ที่ส่งผลต่อการดูดระหว่างอาร์ เมเจอร์ กับตัวพูเล่ย ์ และทาให้คลัทช์แม่เหล็ก กับคอมเพรสเซอร์ มีระยะห่ างกัน
Stopper High and Run Out Checking เป็ นการตรวจสอบความสู ง ของ Stopper หากกดลงไม่ สุ ด จะส่ ง ผลต่ อ
การคดงอของชิ้นส่ วนประกอบ และตรวจสอบการกวัดแกว่ง หรื อการเหวี่ยงของชิ้นงาน หากมีค่า Run out มาก
เกินไปจะส่งทาให้ตวั อาร์เมเจอร์มีเสี ยงดังเวลาทางาน สุ ดท้ายการตรวจสอบ Spring Checking เป็ นการตรวจสอบ
ว่า Spring ว่ามี ค่าสู ง หรื อต่ ากว่า Plate ซึ่ งทาให้เมื่อนาอาร์ เมเจอร์ ไปประกอบกับพู่เลย์จะมี การกวัดแกว่งของ
ตัวชิ้นงานสู งหรื อต่ากว่ามาตรฐาน ส่งผลทาให้มีเสี ยงเวลาทางาน
5.2 เก็บรวบรวมข้ อมูล
ชิ้ นส่ วนอาร์ เมเจอร์ รุ่น SB มี ทดลองผลิตและปรั บปรุ งมา 5 ครั้ งตั้งแต่เดือนมี นาคม – กันยายน 2562
โดยมีผลการทดลองจาแนกเป็ นชิ้นงานดี และชิ้นงานเสี ย (แยกชนิดของเสี ย) ดังตารางที่ 1 ซึ่ งข้อมูลดังกล่าวถูก
นามาวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเลือกปั ญหาในการดาเนินโครงงานด้วยผังพาเรโต (Pareto Diagram) และตัดสิ นใจเลือก
ปัญหาตามหลัก 80:20 ซึ่งพบว่า ปัญหา Spring Min เป็ นปัญหาที่นามาแก้ไขต่อไปจากการมีสัดส่วนของเสี ยสู งถึง
66.29% ดังแผนภาพที่ 3
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อาร์ เมเจอร์

แผนภาพที่ 1 คลัทช์แม่เหล็ก (Magnetic Clutch)

แผนภาพที่ 2 กระบวนการผลิตอาร์เมเจอร์
ตารางที่ 1 Check Sheet การทดลองผลิตอาร์เมเจอร์รุ่น SB
Date
(2019)

Input
(Piece)

26/3
95
2/4
295
29/4
218
24/7
95
2/9
100
Total
803
NG (%)

Spring Min

Defect Type
Stopper High

17
122
99
90
81
409
50.93

68
68
8.47
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Output (%)
Other/MC
Setting
69
71
140
17.44

FG
10.53
35.25
22.01
5.26
19.00
23.16

NG
89.47
64.75
77.98
94.74
81.00
76.84
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ปริมาณของเสีย (ชิ้น)

400

88.98%

100.00%

66.29%

80.00%
60.00%

300
40.00%

200

20.00%

100
0

ร้ อยละของเสียสะสม (%)

100.00%

600
500
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0.00%
Spring Min

Other/MC Setting

Stopper High

ชนิดของเสีย
แผนภาพที่ 3 Pareto ของปัญหาของเสี ยในอาร์เมเจอร์ รุ่ น SB
5.3 วิเคราะห์ สาเหตุของปัญหา
การวิเคราะห์สาเหตุตามขั้นตอนของบริ ษทั จะนาหัวข้อที่เลือกจาก Pareto มาประชุมและวิเคราะห์ดว้ ย
QRQC Escalation Report ดังแสดงในตารางที่ 2 โดยข้อมูลที่ได้เพิ่มเติมคือ หลักการตัดสิ นระหว่างชิ้นงานดี (FG)
และชิ้นงานเสี ย (NG) สาหรับกรณี Spring Min คือ ค่าตรวจวัดสปริ งตามมาตรฐานจะมีค่าระหว่าง 0.2 – 0.6 mm.
โดยวัดค่า 3 ขาจากจุด Spring Checking ดังแผนภาพที่ 4 การตรวจสอบจะวัดระยะจากขาสปริ งด้านหลังจุด Rivet1
ทั้ง 3 จุดจนถึง Plate โดยที่ขาสปริ งทั้ง 3 ขาจะต้องอยู่ในค่ามาตรฐานทั้งหมด หากมีขาใดขาหนึ่งมีค่าต่า หรื อสู ง
กว่าค่ามาตรฐานจะตัดสิ นเป็ น NG ทันที
ตารางที่ 2 QRQC Escalation report: Spring Min
Gemba (สถานที่จริง)
1. What happen
2. Why is it a problem
3. When it happen
4. Who detected
5. Where detected
1. How detected
2. How many

QRQC Escalation Report
Problem description by 5W2H
Armature assy has spring department lower than standard
High TLR which to productivity and FDPR result.
2-Sep-2019
Wipawee p.
Armature assy Line A / Spring Min checking process.
Spring Min checking by machine
74/100

1618

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

แผนภาพที่ 4 ตาแหน่งของ Spring Checking 3 จุด (รู ปแทนของจริ ง)
ในการระดมสมองมีขอ้ เสนอให้เปรี ยบเทียบกับ Best Model ที่ผลิตอยู่ในปั จจุบนั คือ รุ่ น DM และ CL
โดยเปรี ยบเทียบในส่ วนประกอบ ขนาด และเกณฑ์มาตรฐานพบว่าองค์ประกอบข้างต้นเกือบทั้งหมดเหมือนกัน
แตกต่ างกัน เพี ย ง Hub Length ดัง แผนภาพที่ 5 และค่ าตรวจวัด สปริ งที่ มี ม าตรฐานเป็ น 0.1 – 0.7 mm. จึ ง นา
ประเด็นดังกล่าวมาวิเคราะห์หาสาเหตุดว้ ย Factor Tree Analysis ด้วยปั จจัย 4M ดังแผนภาพที่ 6 ซึ่ ง Hub Length
และค่าตรวจสอบความสู งของ Spring เป็ นส่วนที่ถูกนาเสนอให้หาแนวทางแก้ไขต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
- M1 = Material (Hub Length) มีค่าจุดควบคุมตามการออกแบบที่แตกต่างออกไปจาก Best Model โดย
ที่ค่าควบคุมของ SB คือ 17.0 – 17.0 แต่ตวั Best Model จุดควบคุมคือ 17.2 – 17.4
- M2 = Method (วิธีการทางาน) = ค่าพารามิเตอร์ ในการตรวจสอบความสู งของ Spring ไม่เหมือนกับ
ตัว Best Model ส่งผลให้ควบคุมการผลิต แตกต่างจาก Best Model
- M3 = Machine (เครื่ องจักร) = เหมือนกับ Best Model
- M4 = Man (พนักงาน) = เหมือนกับ Best Model

แผนภาพที่ 5 การเปรี ยบเทียบองค์ประกอบระหว่างรุ่ น DM, CL และ SB
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แผนภาพที่ 6 การวิเคราะห์สาเหตุดว้ ย Factor Tree Analysis
5.4 เสนอแนวทางปรับปรุง
ทีมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาร์เมเจอร์ รุ่ น SB ได้เสนอแนวทางที่จะนามาทดลองผลใน 2 แนวทางดังนี้
5.4.1 ปรับ Hub Length โดยการทดลองผลิตอาร์ เมเจอร์ รุ่ น SB 30 ชิ้น ที่มีการปรับความยาวของ
Hub (โดยคงค่าขององค์ประกอบอื่นเท่าเดิม) พบว่า ยังเกิดของเสี ยไม่แตกต่างจากเดิม คือ เมื่อวัดระยะความสู งของ
Spring ในตาแหน่งของ Spring Checking 3 จุด จะมีอย่างน้อย 1 จุด ที่ไม่ผา่ นเกณฑ์การตรวจสอบ ดังแผนภาพที่ 7
ดังนั้นจึงได้สรุ ปได้ว่า Hub Length ไม่มีผลต่อปริ มาณของเสี ย

แผนภาพที่ 7 ผลการทดลองเปลี่ยน Hub Length
5.4.2 เกณฑ์ตดั สิ นความสู ง Spring มีขอ้ สังเกตว่าเกณฑ์การตัดสิ นความสู ง Spring มีความแตกต่าง
กัน คือ 0.2 – 0.6 mm. และ 0.1 – 0.7 mm. ทั้งที่องค์ประกอบไม่แตกต่างกัน จึงวิเคราะห์ได้ว่า การกาหนดเกณฑ์
การวัดดังกล่าวที่มีช่วงแคบหรื อเข้มงวดเกินไป อาจเป็ นการตัดสิ นใจผิดพลาดประเภท 1 (Error Type I) หรื อเป็ น
ความผิดพลาดที่ผผู ้ ลิตที่ตดั สิ นใจปฏิเสธ (Reject) สิ นค้ารุ่ น (Lot) นั้น ทั้งที่สินค้ารุ่ นนั้นเป็ นของดี (FG) เป็ นความ
รับผิดชอบในการรับผลกระทบของผูผ้ ลิตเอง เกณฑ์ดงั กล่าวบริ ษทั เป็ นผูก้ าหนดเองไม่อยูใ่ นข้อกาหนดของลูกค้า
และโดยปกติแล้วความสู งของ Spring จะส่งผลต่อเสี ยงรบกวน (Noise) ระหว่างการใช้งาน ซึ่งเป็ นข้อกาหนดของ
ลูกค้าที่กาหนดไว้ตอ้ งไม่เกิน 100 db(A) และตลอดการทดสอบพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผา่ นมามีค่าอยู่ระหว่าง 75 – 78
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db(A) ดังแผนภาพที่ 8 ดังนั้นจึงเสนอให้มีการทดลองผลิตอาร์ เมเจอร์ รุ่น SB อีกครั้งโดยใช้เกณฑ์ตดั สิ นความสู ง
ของ Spring ที่ 0.1 – 0.7 mm. เหมือนกับ Best Model ซึ่งเป็ นการผ่อนคลายการตรวจวัดลง และทดลองผลกระทบ
ที่มีต่อ Noise ควบคู่กนั ไป

แผนภาพที่ 8 การเปรี ยบเทียบ Noise
5.5 ผลการปรับปรุง
การทดลองเปรี ยบเทียบระหว่างเกณฑ์ตดั สิ นความสู ง Spring แบบเดิมของรุ่ น SB กับเกณฑ์ใหม่ที่ใช้
พื้นฐานของ Best Model โดยทดลองผลิตกลุ่มละ 30 ชิ้น ซึ่ งพบว่า เมื่อทดลองผลิตและทดสอบด้วยเกณฑ์ของ
Best Model แล้วพบว่า มีเพียง 1 ชิ้นงาน และจุดเดียวที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตดั สิ น ดังแสดงในแผนภาพที่ 9 และเมื่อทา
การทดสอบ Noise ได้ผลลัพธ์เช่ นเดี ยวกับ แผนภาพที่ 8 และภายหลังทดสอบตลอดเดื อนพฤศจิกายน พบว่า
การผลิตชิ้นงาน 8 รุ่ น รุ่ นละ 30 ชิ้น รวมทั้งสิ้ น 240 ชิ้น มีของเสี ยประเภท Spring Min เหลือเพียง 35 ชิ้น คิดเป็ น
ร้อยละ 14.58 หรื อลดลงจากร้อยละ 50.93 (ตารางที่ 1) ลงไปร้อยละ 36.35

แผนภาพที่ 9 ผลการวัดค่าความสู ง Spring (เกณฑ์ใหม่ 0.1 – 0.7 mm.)
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6. อภิปรายผล
เกณฑ์น้ ัน เกิ ดจากการตัดสิ นใจผิดพลาดประเภทที่ 1 ซึ่ งตั้งเกณฑ์ที่เข้มงวดเกิ นไป เมื่ อปรั บเกณฑ์
การตัดสิ นใจแล้วทาการทดสอบผลการปรับปรุ ง 8 รุ่ น 240 ชิ้น พบว่าสัดส่วนของเสี ยชนิด Spring Min ลดลงจาก
ร้อยละ 66.29 เหลือเพียงร้อยละ 14.58 ซึ่ งเริ่ มใกล้เคียงกับค่ามาตรฐานก่อนรับรองให้ผลิตจริ งได้แล้ว สามารถ
กาหนดเป็ นมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพในส่วนของ Spring Min ได้ เป็ นลดเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
เป็ นการเพิ่มโอกาสทางการค้า และเมื่อนาสัดส่ วนของเสี ยที่ลดลงไปประเมินกับยอดสั่งซื้ อที่ฝ่ายขายพยากรณ์ไว้
24,000 ชิ้นต่อเดือนหากมีการผลิตจริ ง จะลดของเสี ยได้ถึง 8,724 ชิ้นต่อเดือน ทาให้บริ ษทั กรณี ศึกษาลดต้นทุนจาก
การลดของเสี ยลงได้ 1,046,880 บาทต่อเดือน หากอาร์เมเจอร์รุ่น SB มีมูลค่าประมาณ 120 บาทต่อชิ้น

7. ข้อเสนอแนะ
ในอนาคตควรน าปั ญ หา “Other & Mc Setting” มาวิ เ คราะห์ สาเหตุ ใ นการเกิ ด ของเสี ย เพื่ อ น าไปสู่
แนวทางการแก้ไขต่อไป และควรเพิ่มจุดตรวจสอบในขั้นตอน 1St Rivet และ 2nd Rivet เพื่อป้องกันการเกิดปั ญหา
Rivet เสี ยรู ปเนื่องจากการกด
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้นาเสนอแนวทางการปรับปรุ งค่าประสิ ทธิ ผลโดยรวมของกระบวนการปั๊ มขึ้นรู ป กรณี ศึกษา
ชิ้นส่วนยานยนต์ เนื่องจากมีความสู ญเสี ยความเร็ วของเครื่ องจักรจากการทางาน จึงได้ประยุกต์ใช้แผนภูมิการไหล
ของกระบวนการ การประเมินความเสี่ ยงของท่าทางการทางานส่ วนบน การประยุกต์ใช้เทคนิค ทาไม-ทาไม ใน
การวิเคราะห์ผลกระทบ สาเหตุของปัญหา สาหรับ การดาเนินการปรับปรุ งได้มุ่งเน้นไปที่การลดความสู ญเปล่าที่
เกิดขึ้นจากจากการเคลื่อนไหวที่ไร้ค่า การขนย้ายที่ไร้ค่า และการรอคอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งลดความเสี่ ยงจาก
ท่าทางการทางานบริ เวณลาตัวที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ค่าเฉลี่ย OEE เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 33.29 เป็ นร้อยละ 48.92
คาสาคัญ: กระบวนการปั๊มขึ้นรู ปชิ้นส่วนยานยนต์ ค่าประสิ ทธิผลโดยรวมของเครื่ องจักร แผนภูมิการไหลของ
กระบวนการ การประเมินความเสี่ ยงของท่าทางการทางานส่วนบน การวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค
ทาไม-ทาไม

ABSTRACT
This research propose a guideline to improve the overall equipment effectiveness (OEE) of the
automotive parts stamping process. The speed loss of machine is a main problem that impact on the overall
equipment effectiveness (OEE). Thus, we applied the flow process chart, the rapid upper limb assessment –
RULA and Why Why Analysis to analysis for helping us to reduce non-valued adding activities i.e. unnecessary
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motion of worker, unnecessary movement or transportation and wasted time waiting for transportation of forklift.
The result of improvement can increase the average of OEE from 33.29 to 48.92%.
Keywords: Automotive Parts Stamping Process, Overall Equipment Effectiveness – OEE, Flow Process Chart,
Rapid Upper Limb Assessment – RULA, Why-Why Analysis

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
เป้าหมายในการดาเนินธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรม คือ ผลิตสิ นค้าให้ทนั ความต้องการ ส่งมอบสิ นค้า
ตามเวลาที่กาหนด ด้วยสิ นค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด ด้วยต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม กระบวนการ
ผลิ ต ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป็ นปั จ จัย หนึ่ งที่ จ ะส่ ง ผลให้ อ งค์ก รบรรลุ ต ามเป้ า หมายดัง กล่ า ว ปั จ จุ บัน การวัด ค่ า
ประสิ ท ธิ ผ ลโดยรวมของเครื่ อ งจัก ร (Overall Equipment Effectiveness - OEE) จึ ง นิ ย มใช้ใ นการเฝ้ า ติ ด ตาม
วัดประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการผลิ ตโดยพิจารณาจากค่าทางด้านความพร้ อมของเครื่ องจักรในการทางาน
ค่ า สมรรถนะของการเดิ น เครื่ อ งจัก ร และค่ า อัต ราคุ ณภาพตามล าดับ เพื่ อ ใช้เ ป็ นแนวทางในการปรั บ ปรุ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการผลิ ต หรื อเครื่ องจัก ร สอดคล้ อ งกั บ Garza-Reyes (2010) ที่ ก ล่ า วถึ ง OEE
ถูกประยุกต์ใช้แสดงให้เห็ น ถึ ง ความสู ญเสี ยซึ่ งเป็ นต้นทุนการผลิ ตแฝงของการผลิ ต เพื่อใช้ในการปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิภาพของกระบวนการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่ องจักรให้มีความพร้อม และมีประสิ ทธิภาพในสามารถ
ทางานได้อย่างสม่าเสมอ ดังนั้นค่า OEE จึงเป็ นค่าตัวชี้ วดั ที่สามารถชี้ บ่งถึงความสามารถของกระบวนการผลิต
ขององค์กรในมิติทางด้านสมรรถนะของเครื่ องจักรจากผลผลิตที่ได้ และคุณภาพของสิ นค้าได้เป็ นอย่างดี

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาและปรับปรุ งค่าประสิ ทธิผลโดยรวมของเครื่ องจักรปั๊มขึ้นโลหะของกรณี ศึกษา
(2) เพื่อลดความสู ญเสี ยที่เกิดขึ้นของการทางานในการปั๊มขึ้นโลหะของกรณี ศึกษา

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่ องจักร (OEE)
ค่าประสิ ทธิ ผลโดยรวมของเครื่ องจักรหรื อ OEE เป็ นตัวชี้วดั ตัวหนึ่งที่ถูกนาใช้ในการดาเนินกิจกรรม
การบารุ งรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่ วม (Total Productivity Management : TPM) ประยุกต์ใช้ครั้งแรกโดย
Nakajima (1988) เพื่อใช้เป็ นดัชนีชีวดั ประสิ ทธิ ภาพการทางานของเครื่ องจักรหรื อของกระบวนการ ประกอบไป
ด้วย 3 ปั จจัย คือ ความพร้อมของเครื่ องจักรที่ใช้ในการทางาน (Availability Rate: A) ส่ งผลทาให้เครื่ องจักรต้อง
หยุดทางาน (Downtime losses) อาจมีสาเหตุมาจากเครื่ องจักรขัดข้อง หรื อการปรับตั้งหรื อปรับแต่งเครื่ องจักรเมื่อ
มี การเปลี่ ย นรุ่ น ส่ วนประสิ ท ธิ ภาพการเดิ น เครื่ อ งจักร (Performance Rate: P) คื อ สมรรถนะการท างานของ
เครื่ องจักร โดยทัว่ ไปความสู ญเสี ยที่เกิดขึ้นจากการที่สมรรถนะการทางานของเครื่ องจักรต่าเนื่องจากความเร็ วของ
เครื่ องจักรลดลงขณะทางาน (Speed losses) เช่น มีชิ้นงานร่ วงหล่นทางด้านข้างของสายพานลาเลียง พนักงาน
ประจาเครื่ องจักรจาเป็ นต้องลดความเร็ วของเครื่ องจักรเพื่อหยิบชิ้นงานดังกล่าวออกจากสายพานลาเลียง เป็ นต้น

1624

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

และอัตราคุณภาพ (Quality Rate: Q) สะท้อนถึงความสามารถในการผลิต สิ นค้าให้ได้ตามคุณภาพที่กาหนดไว้
เปรี ยบเทียบกับปริ มาณการผลิตได้ท้งั หมด ดังนั้น ในการคานวณค่า OEE สามารถเขียนคานวณได้ ดังนี้
OEE = A x P x Q
การวิเคราะห์ค่า OEE ควรต้องพิจารณาค่าของทั้ง 3 ปั จจัย คือ ค่า A, P และ Q ว่าค่าใดที่มีผลต่อค่า OEE
มากหรื อน้อยเพื่อช่วยในดาเนินการปรับปรุ งค่า OEE สาหรับการกาหนดค่าเป้าหมาย OEE ของกระบวนการนั้น
Wauters F. et al. (2002) ได้ให้คาแนะนาว่าองค์กรต่างๆ ควรต้องกาหนดค่าเป้าหมายของ OEE ที่ระดับร้อยละ 85
สอดคล้องกับอุเทน เฉลยโฉม และคณะ (2558)
ภาคินัย มนปราณี ต และคณะ (2555) ได้ศึกษาแนวทางการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องจักรใน
กระบวนการผลิ ต อาหารทะเลแปรรู ป เพื่ อ การเพิ่ ม ค่ า OEE การเพิ่ ม ค่ า MTBF และการลดค่ า MTTR โดย
ประยุกต์ใช้เครื่ องมือ P-M Analysis, New QC 7 tools และ 6W1H เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาที่
ทาให้เกิดความสู ญเสี ยเวลาที่ทาให้เครื่ องจักรไม่ได้ทางาน (Downtime) จากผลการดาเนินงานปรับปรุ งสามารถ
เพิ่มค่า OEE จากร้อยละ 52.28 เป็ นร้อยละ 56.86 งานวิจยั นี้ประยุกต์ใช้กิจกรรมหนึ่งบทเรี ยน (One Point Lesson OPL) เท่านั้น เพื่อเข้ามาช่วยฝึ กอบรมการตรวจสอบสภาพเครื่ องจักรของพนักงานฝ่ ายผลิตที่มีบทบาทการมีส่วน
ร่ วมในกิ จ กรรมบ ารุ ง รั กษาตามแนวคิ ด ของ TPM มิ ไ ด้ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ ส าเหตุ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง การเพิ่ ม ค่ า
Available Rate และ Performance Rate ซึ่ งมีค่าเพียงร้อยละ 77.63 และร้อยละ 67.63 ตามลาดับ จะพบว่าค่า OEE
หลัง การปรั บ ปรุ ง จึ ง มี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น เพี ย งร้ อ ยละ 4.58 เท่ า นั้น ส าหรั บ อัม ริ น ทร์ วงศ์เ ศรษฐี และคณะ (2561)
ได้ทาการศึกษาและปรับปรุ งค่า OEE กระบวนการฉีดพลาสติกของบรรจุภณ
ั ฑ์กล้วยไม้ ซึ่งมีค่าต่ามากเพียงร้อยละ
28.6 เท่านั้น จากการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่า Availability Rate มีค่าเพียงร้อยละ 50.9 เนื่องจากมีความสู ญเสี ยเวลา
จากการต้องหยุดเครื่ องจักรบ่อยเพื่อการปรับตั้งเครื่ องจักร ส่ วน Performance Rate มี ค่าร้ อยละ 84.6 ขณะที่ค่า
Quality Rate มีค่าเพียงร้อยละ 66.3 เนื่องจากมีของเสี ยประเภทครี บบนชิ้นงาน รู บนชิ้นงาน และชิ้นงานฉีดไม่เต็ม
หรื อแหว่งเป็ นจานวนมาก จากการวิเคราะห์ด้วย Why Why Analysis พบว่าชิ้ นส่ วนโอริ งในแหล่งจ่ายน้ ามัน
ไฮโดรลิคชารุ ดเสื่ อมสภาพตามอายุการใช้งานที่เป็ นสาเหตุหลักที่ตอ้ งหยุดเครื่ องจักร และเครื่ องจักรผลิตของเสี ย
เป็ นจ านวนมาก จึ ง ได้ด าเนิ น การเปลี่ ย นชิ้ น ส่ ว นที่ ช ารุ ด ส่ ง ผลให้ ค่ า OEE เพิ่ ม ขึ้ น เป็ นร้ อ ยละ 82.4 ขณะที่
Available Rate, Performance Rate และ Quality Rate มีค่าเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 90.3, 91.6 และ 98.9 ตามลาดับส่ วน
แผนระยะยาวของปรับปรุ ง มิ ได้กล่าวถึงการดาเนิ นการบารุ งรักษาเชิ งป้องกัน (Preventive Maintenance) (SelfMaintenance) ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยป้องกันการเกิดปัญหาซ้ าได้ในอนาคต
3.2 การประเมินความเสี่ยงของท่ าทางการทางานส่ วนบน (Rapid Upper Limb Assessment - RULA)
เทคนิ ค RULA มี ว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ช่ ว ยประเมิ น ความเสี่ ย งทางการยศาสตร์ ข องร่ า งกายส่ ว นบน
โดยพิจารณาตาแหน่งและลักษณะการเคลื่อนไหวออกจากแนวแกนกลางลาตัวของร่ างกาย และท่าทางการทางาน
ที่ ฝืนสภาพร่ างกาย ความถี่ และน้ าหนักในการยกเคลื่ อนย้ายสิ่ งของ รวมทั้งความสมดุลของการเคลื่ อนที่ของ
อวัย วะส่ วนคอ ล าตัว สาหรั บ การวิ เ คราะห์ จ ะแบ่ ง การพิ จ ารณาออกเป็ น 2 ส่ วน คื อ ส่ วนแรกเกี่ ย วข้อ งกับ
การเคลื่อนไหวของข้อมือ (Wrist) แขนส่ วนบนและส่ วนล่าง (Upper Arm and Forearm Lower Arm) และหัวไหล่
(Shoulder) ส่ วนที่สอง คือ ส่ วนการเคลื่อนไหวของอวัยวะของศีรษะ คอ ลาตัว และขาทั้งสองข้าง ดังนั้น เทคนิค
RULA จะเหมาะสาหรับการประเมินความเสี่ ยงของการท่าทางการทางานที่เกี่ ยวข้องกับร่ างกายส่ วนบน อาทิ
งานยกของ สอดคล้องกับงานวิจยั ของไวยวิทย์ ไวยกาญจน์ และคณะ (2555) ได้ประยุกต์ใช้ RULA เพื่อประเมิน
ความเสี่ ย งทางการยศาสตร์ ที่ ส่ง ผลต่ อ การท างานของพนัก งานในการยกของโรงงานผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นรถยนต์
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เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ พงศกร สุ รินทร์ และคณะ (2559) ศึกษาการประเมินความเสี่ ยงของท่าทางการทางานด้วย
วิธีการของ RULA ของคนงานในการยกย้ายสิ่ งของในกระบวนการผลิตเส้นขนมจีนและมีการทางานแบบซ้ าซาก
พนักงานมีความเมื่อยล้าได้เร็ ว ซึ่ งจะส่ งผลต่อปริ มาณการผลิตโดยรวมของการทางานในกระบวนการ อย่างไรก้
ตามงานวิจัยข้างต้น มุ่งเน้น ในเรื่ องการปรั บปรุ งความปลอดภัยเพื่อ ลดอาการบาดเจ็บจากการท างานเท่ า นั้น
นอกจากนี้การปรับปรุ งลักษณะท่าทางการทางานพนักงานยังช่วยเพิ่มผลผลิตของกระบวนการผลิตได้ ได้แก่ การ
ปรับปรุ งออกแบบอุปกรณ์ในการจัดเก็บ หรื อขนย้ายเพื่อช่วยลดเวลาสู ญเปล่าจากท่าทางหรื อการเคลื่อนไหวที่ไม่
จาเป็ นตามแนวคิดของการจัดการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing)

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ศึกษาสภาพปัญหาและสภาพการทางานปัจจุบัน
กระบวนการปั๊ มขึ้นรู ป กรณี ศึกษาประกอบด้วยพนักงานจานวน 3 คน จากการเก็บรวบรวมข้อ มู ล
เบื้ องต้น 12 เดื อนย้อนหลัง พบว่า มี ค่า OEE โดยเฉลี่ ยเพียงร้ อยละ 33.29 ค่า Available Rate: A โดยเฉลี่ ยอยู่ที่
ร้อยละ 81.75 ค่า Performance Rate โดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 41.27 และค่า Quality Rate โดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 99.38
ดังแสดงในภาพที่ 1

99.38%
81.75%
41.27%
33.29%

ภาพที่ 1 กราพแสดงเปรี ยบเทียบค่าประสิ ทธิผลโดยรวม (OEE) ของกระบวนการปั๊มขึ้นรู ป
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จากพาเรโตพบว่าปั ญหาที่สาคัญเกิดความสู ญเสี ยความเร็ วของเครื่ องจักรอยู่ บ่อยครั้ง คือ การจัดเรี ยง
ชิ้นงานขึ้นพาเลทและการเปลี่ยนภาชนะบรรจุชิ้นงานซึ่ งต้องใช้เวลาโดยเฉลี่ย 16.20 และ 9.54 นาทีต่อครั้ง ทาให้
ค่า Performance Rate มี ค่าต่ าเมื่ อเปรี ยบเทียบกับค่า Available Rate และค่า Quality Rate ส่ งผลทาให้เครื่ องปั๊ ม
โลหะกรณี ศึกษามีค่า OEE โดยเฉลี่ยต่าเพียงร้อยละ 33.29 จากภาพแสดงลักษณะท่าทางการทางานของพนักงาน
ในการจัดเรี ยงชิ้นงานขึ้นพาเลทและเปลี่ยนภาชนะบรรจุชิ้นงานและ รวมทั้งภาชนะบรรจุชิ้นงานมีขนาดน้ าหนัก
มากถึง 500 กิโลกรัม ต้องใช้รถโฟล์คลิฟท์ในการเคลื่ อนย้ายซึ่ งรถมีเพียง 1 คันต้องรับผิดชอบหลายจุดจึงเกิ ด
การรอคอยรถเพื่อเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ถึงจะสามารถเปลี่ยนภาชนะบรรจุชิ้นงานเปล่าเข้ามาแทนที่ได้

ภาพที่ 2 แสดงพาเรโตของประเภทงานที่ส่งผลให้เกิดการสู ญเสี ยด้านประสิ ทธิภาพการเดินเครื่ องจักร

ภาพที่ 3 แสดงแผนภูมิกระบวนการไหลและแผนภาพการไหลของการจัดเรี ยงชิ้นงานเข้าภาชนะ
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ภาพที่ 4 แสดงแผนภูมิกระบวนการไหลและแผนภาพการไหลของการเปลี่ยนภาชนะบรรจุชิ้นงาน
4.2 การวิเคราะห์ ปัญหาและสาเหตุของปัญหา
จากแผนภูมิการไหลของกระบวนการและแผนภาพการไหลของทั้งสองกิจกรรม พบว่า งานการจัดเรี ยง
ชิ้นงานเข้าภาชนะนั้น มีความสู ญเปล่าจากการที่พนักงานต้องเอี้ยวตัว และก้มตัวเพื่อจัดเรี ยงชิ้นงาน เป็ นเวลาถึง
212 วินาที หรื อ 3.53 นาทีต่อครั้ง สาหรับงานการเปลี่ยนภาชนะบรรจุชิ้นงานมีเวลาจากความสู ญเปล่าจากการต้อง
รอคอยรถโฟล์คลิฟท์มาขนชิ้นงาน และความสู ญเปล่าจากการขนย้ายที่ไร้ค่านานถึง 487 วินาที หรื อ 8.12 นาที
ต่อครั้ง

ภาพที่ 5 แสดงประเมินความเสี่ ยงในการทางานด้วย RULA
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จากลักษณะท่าทางการทางานที่ตอ้ งหมุนตัวแบบเอี้ยว ก้มตัวเพื่อจัดเรี ยงชิ้นงานซึ่ งถือว่าเป็ นความสู ญ
เปล่าประเภทความเคลื่อนไหวที่ไร้ค่า ส่ งผลให้เกิดมีเวลาที่สูญเปล่าขึ้น นอกจากท่าทางการทางานดังกล่าวไม่
เหมาะสมตามหลักการยศาสตร์ ส่งผลให้เกิดความเมื่อยล้ามากและความเสี่ ยงจากการบาดเจ็บจากการทางาน จึงได้
ประยุกต์ใช้เทคนิ ค RULA เข้ามาช่วยการวิเคราะห์ท่าทางที่ไม่เหมาะสมของการกิจกรรมต่างๆ ในการจัดเรี ยง
ชิ้นงาน ดังแสดงในภาพที่ 5 จากผลการประเมินพบว่าภาระงานอยูใ่ นระดับ 4 แสดงว่าลักษณะท่าทางการทางานมี
ปัญหาทางด้านการยศาสตร์โดยเฉพาะบริ เวณลาตัวมีความเสี่ ยงมากที่สุด ต้องการรับการปรับปรุ งแก้ไขโดยทันที
เช่นเดียวกันได้ประยุกต์ใช้ Why Why Analysis ดังแสดงในภาพที่ 6 ช่วยในการวิเคราะห์หาสาเหตุของ
การเปลี่ยนภาชนะการบรรจุชิ้นงาน พบว่า ไม่มีอุปกรณ์ช่วยในขนย้ายภาชนะในระยะทางสั้นเนื่องจากมีน้ าหนัก
มากจึงต้องพึ่งพารถโฟล์คลิฟท์ รวมทั้งไม่มีการกาหนดพื้นที่แน่นอนในการวางภาชนะ จึงเสนอแนวทางแก้ไขที่
สามารถดาเนินการได้ทนั ที คือ การเปลี่ยนวิธีการปฏิบตั ิงาน โดยนารถยกลาก (Hand Pallet truck) เข้ามาช่วย และ
การกาหนดพื้นที่วางภาชนะบรรจุชิ้นงานที่เต็มไว้รอรถโฟล์คลิฟท์
แนวทางการแก้ไข

Why 3

Why 2

Why 1

NG

OK

NG

NG

NG

NG

Folk lift
NG

ภาพที่ 6 แสดงการวิเคราะห์สาเหตุดว้ ย Why Why Analysis
4.3 ผลการดาเนินการปรับปรุง
จากการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค Rula และ Why Why Analysis สามารถสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
4.3.1 ออกแบบอุปกรณ์ จิ๊กฟิ กเชอร์ เพื่อช่ วยลดความสู ญเปล่าในการจัดเรียงชิ้นงาน

ภาพที่ 7 แสดงการปรับปรุ งการจัดเรี ยงชิ้นงาน
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จากสาเหตุที่ชิ้นงานมีน้ าหนักมากทาให้พนักงานต้องก้มเอี้ยวตัวและก้มยกชิ้นงานส่ งผลทาให้ใช้
เวลาในการทางานนาน และมีความเสี่ ยงการบาดเจ็บจากท่าทางการทางาน จึงดาเนินการออกแบบอุปกรณ์จิ๊กฟิ ก
เชอร์ ให้สอดคล้องกับรู ปร่ างของชิ้นงานเพื่อให้ชิ้นงานไหลลงภาชนะบรรจุได้พอดี ช่วยลดเวลาการเคลื่อนไหว
และลดขั้นตอนการทางานในการจัดเรี ยงชิ้นงาน และดาเนินการประเมินค่าของ Rula พบว่าความเสี่ ยงจากท่าทาง
บริ เวณลาตัวลดลงจากระดับ 4 เหลือระดับ 2 ดังแสดงในภาพที่ 7
4.3.2 การลดเวลาสู ญเปล่าในการเปลี่ยนภาชนะการบรรจุชิ้นงาน
ด าเนิ น การเปลี่ ย นวิ ธี ก ารปฏิ บัติ ง าน โดยน ารถยกลาก ( Hand Pallet truck) เข้า มาช่ ว ย และ
การกาหนดพื้นที่วางภาชนะบรรจุชิ้นงานที่เต็มไว้รอรถโฟล์คลิฟท์

ภาพที่ 8 แสดงการปรับปรุ งการจัดเรี ยงชิ้นงาน
จากผลการดาเนินการสามารถสรุ ปผลการปรับปรุ งได้ดงั ในตารางที่ 1 และตารางที่ 2
ตารางที่ 1 แสดงผลการลดความสู ญเปล่าในการจัดเรี ยงชิ้นงาน
หัวข้อ
ขั้นตอนในการปฏิบตั ิงาน
จานวนชิ้นงาน (ชิ้น)
เวลาในการทางาน (วินาที/ครั้ง)
คะแนนความเสี่ ยงในการทางาน

ก่อนการปรับปรุง
10
360
981
7
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ตารางที่ 2 แสดงผลการลดเวลาสู ญเปล่าในการเปลี่ยนภาชนะการบรรจุชิ้นงาน
หัวข้อ
ขั้นตอนในการปฏิบตั ิงาน
เวลาในการรอคอย (วินาที)
เวลาในการขนย้าย (วินาที/ครั้ง)

ก่อนการปรับปรุง
6
407
511

หลังการปรับปรุง
6
0
135

หลังจากดาเนิ นการปรับปรุ งได้ดาเนิ นการเก็บข้อมูล 2 เดือน มาหาค่าเฉลี่ย ประสิ ทธิ ผลโดยรวมของ
เครื่ องจักร (OEE) สามารถเพิม่ ค่าเฉลี่ยประสิ ทธิผลโดยรวมของกระบวนปั๊มขึ้นรู ปได้ร้อยละ 15.63
99.76
83.43%
58.77
48.92

ภาพที่ 9 แสดงค่าประสิ ทธิผลโดยรวมของกระบวนการปั๊มขึ้นรู ปก่อน-หลังการปรับปรุ ง

5. สรุปผลการวิจัย
จากการดาเนินการวิจยั และศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุ งค่าประสิ ทธิ ผลโดยรวมของกระบวนการปั๊ มขึ้น
รู ป กรณี ศึกษาชิ้นส่ วนยานยนต์ พบว่า ค่าประสิ ทธิ ภาพการเดินเครื่ องจักรที่ต่า เนื่องจากมีความสู ญเสี ยความเร็ ว
ของเครื่ องจักรจากความสู ญเปล่าจากการเคลื่อนไหวที่ไร้ค่า อาทิ เช่น กิจกรรมที่ไม่มีคุณค่าจากต้องเอี้ยวตัว ก้มตัว
ในงานการจัดเรี ยงชิ้ นงาน และความสู ญเปล่าจากการรอคอยรถขน และการขนย้ายที่ไร้ ค่าในงานการเปลี่ยน
ภาชนะการบรรจุชิ้นงาน จึงได้ดาเนินการปรับปรุ งด้วยการออกแบบจิ๊กฟิ กเชอร์ กล่องช่วยในการใส่ เรี ยงชิ้นงาน
ซึ่งช่วยลดความเสี่ ยงบริ เวณลาตัวจากท่าทางการทางานที่ไม่เหมาะสม และการเปลี่ยนวิธีการทางานโดยใช้อุปกรณ์
การขนย้าย และกาหนดพื้นที่ในการจัดวางเพิ่มเติม หลังจากดาเนินการปรับปรุ ง 2 เดือนสามารถลดความสู ญเสี ย
ความเร็ วของเครื่ องจักรทาให้ค่าเฉลี่ยของอัตราความพร้อมของเครื่ องจักรที่ใช้ในการทางาน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ
81.75 เป็ นร้ อ ยละ 83.43 ขณะที่ อ ัต ราค่ าเฉลี่ ย ของประสิ ท ธิ ภาพการเดิ น เครื่ อ งจักรเพิ่ ม ขึ้ น จากร้ อ ยละ 41.27
เป็ นร้อยละ 58.77 และค่าเฉลี่ยของอัตราคุณภาพเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 99.38 เป็ นร้อยละ 99.76 ทาให้ค่าเฉลี่ย OEE
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 33.29 เป็ นร้อยละ 48.92 อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ ยงจากท่าทางการทางานที่เหมาะสมโดยเฉพาะ
บริ เ วณล าตัว สุ ด ท้า ยการด าเนิ น การปรั บปรุ ง ของงานวิ จัย นี้ ยัง ช่ ว ยเพิ่ ม ปริ ม าณการผลิ ตจากการใช้ง านของ
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เครื่ องจักรและการทางานของพนักงานที่ไม่เต็มประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ ทางองค์กรควรต้องดาเนิ นการฟื้ นฟู
สมรรถภาพของเครื่ องจักรเนื่ องจากมีอายุการใช้งานที่ยาวนานซึ่ งจะการเพิ่มค่าประสิ ทธิ ภาพการเดินเครื่ องจักร
อย่างมาก ส่งผลทาให้ค่าเฉลี่ย OEE เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน
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บทคัดย่อ
ภาชนะในปั จจุบันที่ เราเอาไว้ใส่ อาหารนั้นส่ วนใหญ่จะทามาจากพลาสติ กหรื อกล่องโฟม หลังจาก
การใช้งานเสร็ จแล้วจากภาชนะก็กลายเป็ นขยะและจะส่ งผลต่อสภาพแวดล้อมอย่างมาก เนื่องจากการย่อยสลาย
ทาได้ชา้ บวกกับการทิ้งอย่างไม่เป็ นที่เป็ นทาง และปริ มาณการใช้ที่สูงขึ้น ความนิยมการใช้ของจากธรรมชาติเรี ยก
ได้ว่าเป็ นที่ตอ้ งการเป็ นอย่างมาก เพราะมีความสวยงามและดูเป็ นธรรมชาติถูกใจผูบ้ ริ โภค จึงได้ทาการศึกษา
กระบวนการพื้นฐานรู ปแบบการขึ้นรู ปด้วยเทคนิ คการขึ้นรู ป ผลิตภัณฑ์ยาง กาหนดวัสดุที่จะนามาขึ้นรู ปเป็ น
ตัวอย่างภาชนะ ออกแบบและสร้างชุดขึ้นรู ปขนาดเล็ก จัดหาตัวประสานที่ใช้ในการคงตัวของวัสดุ ธรรมชาติ
ทดลองการขึ้นรู ป และสรุ ปผลการทดลอง
จากผลการดาเนิ นงาน และการทดลอง พบว่า การศึ กษาแนวทางสร้ างชุ ดอัดขึ้นรู ปต้นแบบ โดยใช้
แนวทางเทคนิ คการขึ้นรู ปยาง สามารถประยุกต์ ใช้งานได้ โดยองค์ประกอบต่างๆ ของการขึ้นรู ปยาง สามารถ
มาใช้ในการพัฒนา ขึ้นรู ป ภาชนะจากธรรมชาติได้อย่างมีนัยยะ เป็ นไปได้ มีพารามิเตอร์ ที่ ใบตอง 10-15 ชั้น
อุ ณหภู มิ 80 องศาเซลเซี ย ส และ เวลาในการขึ้ นรู ป 90 วิ น าที และใบตองที่ ตากแห้ง ใช้เ วลา 60 วิ น าที และ
กระบวนการดังกล่าวนี้สามารถผลิตภาชนะต้นแบบจากวัสดุธรรมชาติได้ ภายใต้แม่พิมพ์ ที่มีขนาด เหมาะสมโดย
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มีขนาดพื้นที่ของแม่พิมพิ์เล็กกว่าพื้นที่แผ่นยึดแม่พิมพ์ของเครื่ อง หรื อ ขนาดพื้นที่ แม่พิมพ์ มีพ้ืนที่ขนาดไม่เกิน
ร้อยละ 60-70 ของแผ่นยึดแม่พิมพ์
คาสาคัญ: กระบวนการขึ้นรู ปยาง, ภาชนะ, วัสดุธรรมชาติ

ABSTRACT
Most of the current containers that we put food are made of plastic or foam boxes. After the use is
finished, the container becomes rubbish and will greatly affect the environment. Due to slow degradation Plus
informal disposal and higher consumption, The use of natural products is in great demand. Because it is beautiful
and natural-looking, pleasing to consumers Therefore, the basic processes, forming patterns, were studied by
rubber product molding techniques. Determine the material to be molded into the sample container. Design and
build a small molding set. Provide binders used for the stabilization of natural materials. Experiment for forming
and the Conclusion of the experiment
From the results of the operation and the experiments, it was found that the study of the prototype
extrusion set Using a rubber molding technique Can be applied by various elements It is possible to have a
parameter of 10-15 layers of banana leaves, a temperature of 80 ° C and a molding time of 90 seconds, and a
dried banana leaf. It takes 60 seconds, and this process can produce prototype containers from natural materials.
Under the suitable size of the mold, the area of the mold is smaller than the mold plate area of the machine or the
size of the mold area, there is an area of no more than 60-70% of the mold holder plate.
Keywords: Rubber Molding, Kitchen product, Natural material

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ภาชนะ ในปั จจุบนั ที่เราเอาไว้ใส่ อาหารนั้นส่ วนใหญ่จะทามาจากพลาสติ กหรื อกล่องโฟม หลังจาก
การใช้งานเสร็ จแล้วจากภาชนะก็กลายเป็ นขยะและจะส่งผลต่อสภาพแวดล้อมอย่างมาก เนื่องจากการย่อยสลายทา
ได้ชา้ บวกกับการทิ้งอย่างไม่เป็ นที่เป็ นทาง และปริ มาณการใช้ที่สูงขึ้น จึงตามมาด้วยปัญหามากมายทั้งแต่คนและ
สัตว์ต่าง ๆ นอกจากนี้ยงั มีผลกระทบจากกระบวนการกาจัดผลิตภัณฑ์จาพวกพลาสติกและโฟม ที่ทาให้เกิดภาวะ
โลกร้อนตามมาอีกด้วย ปัจจุบนั ความนิยมการใช้ของจากธรรมชาติเรี ยกได้ว่าเป็ นที่ตอ้ งการเป็ นอย่างมาก เพราะมี
ความสวยงามและดูเป็ นธรรมชาติถูกใจผูบ้ ริ โภค คงเป็ นเพราะประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการรักษ์
โลกมากยิ่งขึ้นจึงทาให้เกิดสิ่ งใหม่ข้ นึ ได้ทุกวัน อย่างเช่นการนาใบเล็บบครุ ฑ มาเป็ นภาชนะไว้รองอาหารไม่ว่าจะ
เป็ นของทอด ของนึ่ง และของทานเล่นก็ใส่ ได้ ซึ่ งดูแล้วก็ไม่ได้ยุ่งยาก กินเสร็ จก็สามารถทิ้งได้เลย ใบเล็บครุ ฑก็
จะย่อยสลายเองไปตามธรรมชาติ แต่สิ่งสาคัญอยู่ตรงที่ความคิดสร้างสร้างสรรค์และการใส่ ใจสิ่ งแวดล้อม ถือว่า
เป็ นไอเดียที่ดีมากสาหรับยุคสมัยนี้ เพราะช่วยในการลดใช้ถุงพลาสติ กและโฟมได้ดี สาหรับร้านอาหารใดที่
สนใจก็สามารถนามาประยุกต์ใช้หรื ออาจจะเป็ นใบอื่นที่สามารถนามารองอาหารได้ [1]
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) ศึกษาการสร้างชุดอัดขึ้นรู ปต้นแบบ โดยใช้พารามิเตอร์เทคนิคการขึ้นรู ปยาง
(2) ผลิตภาชนะต้นแบบจากวัสดุธรรมชาติได้คงรู ปตามแม่พิมพ์ได้

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
วัสดุที่ใช้ทาบรรจุภณั ฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
วัสดุธรรมชาติที่นามาใช้ทาบรรจุภณั ฑ์ได้มีดงั นี้
1. วัสดุธรรมชาติประเภทเส้นใย เช่นกล้วย หวาย เตยปาหนัน กก กระจูด ผักตบชวา หญ้าแฝก
หญ้าสามเหลี่ยม เถาวัลย์ ย่าลิเภา ปอสา ป่ านศรนารายณ์ โดยวัสดุเหล่านี้บางชนิดต้องนามาแปรสภาพก่อน เช่น
ผักตบชวา เตยปาหนัน กระจูด กล้วย ต้องนามาตากแห้ง ฟอกขาว อบกามะถัน ฟั่นเกลียวก่อนสานขึ้นรู ปเป็ น
ตะกร้าใส่สินค้า ส่วนเส้นใยไหม ฝ้ายต้องนามาทอก่อนแล้วจึงนาไปตัดเย็บเป็ นถุงผ้า
2. วัส ดุ ธ รรมชาติ ที่ แ ปรรู ป เป็ นแผ่ น และรู ป ทรงต่ า ง ๆ เช่ น กระดาษแปรรู ป มาจากเยื่ อ ไม้
ไม้ยูคาลิ ปตัสหรื อต้นสา นามาประดิษฐ์เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทถุงกระดาษ กล่องกระดาษ กระป๋ องกระดาษ
กระดาษเป็ นวัสดุ ที่นิยมนามาประดิ ษฐ์เป็ นบรรจุ ภณ
ั ฑ์ม ากที่ สุดเพราะออกแบบเป็ นหี บห่ อได้หลายรู ป แบบ
ตัดและพับได้ง่าย มีความคงรู ป น้ าหนักเบา นอกจากนี้ยงั มีราคาถูกสามารถแปรรู ปนากลับมาใช้ใหม่ได้อีก ทาลาย
ได้ง่ายและปรับปรุ งคุณภาพให้เหมาะสมกับการใช้งานได้หลายรู ปแบบ
3. วัสดุธรรมชาติประเภทไม้ ส่ วนใหญ่นิยมนามาทาบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อการขนส่ ง เช่น กล่องใส่ ขนม
สุ รา เบียร์ เครื่ องปั้นดินเผา แก้ว ส่วนไม้ไผ่ชนิดต่าง ๆ นามาจักเป็ นเส้นเล็ก ๆ แล้วสานขึ้นรู ปเป้นชะลอม กระจาด
เข่ง หรื อกล่องขนาดต่าง ๆ บรรจุสินค้าหรื อผลิคภัณฑ์ประเภทอาหาร [2]
ตัวประสาน ตัวประสานที่ใช้เป็ นส่ วนผสมนั้นในธรรมชาติมีอยู่มากมายแต่ที่ตอ้ งคานึงคือตัวประสาน
ต้องมาจากวัสดุ ธรรมชาติ เท่านั้นเพื่อไม่ส่งผลเสี ยต่อสิ่ งแวดล้อมและธรรมชาติ ในที่น้ ี ตวั อย่างตัวประสานมา
2 ตัวอย่าง คือ มันสาปะหลัง และน้ ายาซิลิโคน
1. มัน ส าปะหลัง มี ชื่ อ สามัญ ว่ า Cassava หรื อ Tapioca หรื อ Manioc มี ชื่ อ ทางวิ ท ยาศาสตร์ ว่ า
ManihoesculentaCrantz มีถิ่นกาเนิดในแถบเขตร้อนพบในแถบอเมริ กาใต้ ในปี พ.ศ. 2549 พื้นที่ปลูกมันสาปะหลัง
ทัว่ โลกประมาณ 113.8 ล้านไร่ และมีผลผลิตเฉลี่ย 1.92 ตัน/ไร่ โดยที่อินเดียเป็ นประเทศที่มีผลผลิตต่อพื้นที่สูงสุ ด
5 ตัน/ไร่ ด้วยเหตุผลสาคัญ คือ มีการพัฒนาพันธุ์มนั สาปะหลังสายพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตสู ง มีระบบการจัดการ
แปลงและชลประทานที่ ดี ทั้ง นี้ พัน ธุ์ ดังกล่ าวเกิ ดขึ้น ได้เ นื่ องจากอิ นเดี ย มี ความหลากหลายของสายพันธุ์มัน
สาปะหลังสู ง จึ ง เป็ นข้อ ได้เปรี ยบ ปั จ จุ บันอิน เดี ย มี การกาหนดเป้ าหมายการพัฒนามันสาปะหลังที่ เรี ยกว่า
"2020Strategy" เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่เป็ น 6 ตัน/ไร่ ในขณะเดียวกัน ประเทศไนจีเรี ยผลิตมันสาปะหลังมากเป็ น
อันดับหนึ่ งของโลกตามด้วยบราซิ ลและประเทศไทย เนื่ องจากมี ความได้เปรี ยบด้านพื้นที่มีโครงการวิจัยเน้น
การเพิ่มผลผลิตแต่ท้ งั นี้ ผลผลิตที่มากเป็ นอันดับต้นของไนจีเรี ยและบราซิ ลเนื่ องจากพื้นที่เพาะปลูกที่มากกว่า
ประเทศไทยโดยทั้ง 2 ประเทศ ผลผลิตต่อพื้นที่ยงั ต่ากว่าไทย และแม้ไทยไม่ใช่ผผู ้ ลิตมันสาปะหลังอันดับหนึ่ง
ของโลก [2]
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2. น้ายาซิลิโคน
ยางซิ ลิ โ คน (Silicone Rubber) อาจเรี ยกอี ก ชื่ อ ว่ า RTV Silicone ก็ ไ ด้ โดย RTV ย่ อ มาจาก Room
Temperature Vulcanizing หรื อแปลง่ายๆก็คือ ยางซิลิโคนที่สามารถแข็งตัวที่อุณหภูมิห้องได้นนั่ เองโดยไม่ตอ้ งใช้
อุปกรณ์ใดๆมาช่วยนอกเหนือจากการใส่ตวั เร่ ง ยางซิลิโคนซิลิโคนที่ได้จะมีความแข็งแรงและทนทานมาก [3]
กระบวนการอัดขึ้นรู ป (Compression Moulding)
การขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์ยางด้วยวิธีการอัดนั้น เป็ นกระบวนการขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่ างไม่ซับซ้อนมาก
และแม่พิมพ์มีราคาไม่สูง โดยขนาดของแม่พิมพ์จะขึ้นกับชิ้ นงานที่มีต้ ังแต่ขนาดประมาณ 10 กรั ม จนถึ ง 10
กิ โลกรั ม เครื่ องจักรที่ใช้สาหรั บอัดขึ้นรู ปเป็ นเครื่ องอัดด้วยระบบไฮดรอลิ ก(Hydraulic)ซึ่ งส่ วนประกอบของ
แม่พิมพ์ แสดงดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ส่วนประกอบของแม่พิมพ์ยางแบบอัดขึ้นรู ป [4]
กระบวนการอัดขึ้นรู ปนั้นเริ่ มจากนาชิ้นยางที่ยงั ไม่สุกหรื อยางคอมพาวด์ใส่ ลงไปในเบ้าของแม่พิมพ์
จากนั้นทาการปิ ดแม่พิมพ์ที่ใส่เข้าไปในเครื่ องอัด เครื่ องอัดจะใช้แรงดันกดปิ ดแม่พิมพ์จนสนิท โดยก่อนจะกดปิ ด
แม่พิมพ์จะมีการกด-คลาย (Bumping) ก่อนเพื่อไล่อากาศออกให้เนื้อยางไหลได้เต็มเบ้า หลังจากได้รับความร้อน
จากเครื่ องอัดและใช้เวลาระยะหนึ่งจนยางสุ กแล้ว แม่พิมพ์จะถูกเปิ ดออกและผูป้ ฏิบตั ิงานสามารถหยิบชิ้นงาน
ออกจากแม่พิมพ์ และทาความสะอาดแม่พิมพ์ จากนั้นแม่พิมพ์ก็จะพร้อมสาหรับการอัดขึ้นรู ปในรอบต่อไป แสดง
ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการอัดขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์ยาง [5]
ปริ ญญานิพนธ์ [2] ได้พูดถึงการขึ้นรู ปกระถางด้วยวัสดุธรรมชาติจากผักตบชวาตากแห้งและกาบกล้วย
ตากแห้งใช้ส่วนผสมของวัสดุธรรมชาติ 250 กรัม และตัวประสานประเภทกาวแป้งมันสาปะหลังและแกลบ 200
กรัม โดยนามาผสมกันก่อนขึ้นรู ปภาชนะ
วารสาร ออนไลน์ [7] งานนี้ได้ทาการผสมไอโซโทปโพลีโพรพีลีน (PP) และโพลีเอทิลีน - ออกเทนโค
พอลิเมอร์ (POE) และฉี ดขึ้นรู ปเพื่อให้ได้ของแข็งและตัวอย่างโฟมที่มีความหนาแน่นสัมพัทธ์ 0.76 ใช้อุณหภูมิ
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แม่พิมพ์และอุณหภูมิในการฉีดที่แตกต่างกัน วัดความแรงกระแทก สาหรับของแข็งอุณหภูมิของแม่พิ มพ์ที่สูงขึ้น
จะเพิ่มความต้านทานต่อแรงกระแทกในขณะที่ ในฟองพบแนวโน้ม ตรงกันข้าม เพื่อให้เข้าใจถึ งสาเหตุข อง
พฤติกรรมนี้ได้มีการศึกษาสัณฐานวิทยาของระยะอีลาสโตเมอริ กสัณฐานวิทยาของผลึกและโครงสร้างของเซลล์
การปรากฏตัวของอีลาสโตเมอร์ ใกล้ผิวหนังในกรณี ที่อุณหภูมิของแม่ พิมพ์สูงสามารถอธิ บายการปรับปรุ งที่เกิด
จากอุณหภูมิของแม่พิมพ์ในของแข็งสู ง สาหรับฟองลักษณะที่อีลาสโตเมอร์ หยาบขึ้นในแกนกลางของตัวอย่าง
หรื อการมีผิวแข็งหนาขึ้นเป็ นตัวแปรสาคัญที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่ดีข้ นึ ของวัสดุที่ผลิตด้วยอุณหภูมิแม่พิมพ์
ที่ต่ากว่า

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย
4.1.1 ศึกษากระบวนการพื้นฐานรูปแบบการขึน้ รูปด้ วยเทคนิคการขึน้ รูปผลิตภัณฑ์ ยาง
กระบวนการอัดยาง
การขึ้นรู ปโดยใช้แม่พิมพ์แบบกดอัดเป็ นวิธีการขึ้นรู ปที่ใช้กนั มากที่สุดในการผลิตเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับการใช้การขึ้นรู ปแบบอื่นๆ เพราะเป็ นวิธีการที่ง่ายและไม่ตอ้ งลงทุนด้นเครื่ องจักรสู ง เพราะทั้งเครื่ องกดอัดและ
แม่พิมพ์มีราคาไม่สูงนัก เครื่ องกดอัดที่นิยมใช้ ได้แก่ เครื่ องกดอัดระบบไฮดรอลิกส์ เครื่ องกดอัดประกอบด้วย
แผ่นกดอัด (Platen) จานวนอย่างน้อย 2 แผ่น (บนและล่าง) หรื อมากกว่า2 แผ่น ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั การออกแบบเครื่ อง
กดอัดให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิต แม่พิมพ์กดอัด เป็ นแม่พิมพ์แบบง่ายๆและราคาถูก ลักษณะโดยทัว่ ไป
ประกอบด้วยแม่พิมพ์ 2ส่ วนคือ แม่พิมพ์ส่วนบน (Lid) และแม่พิมพ์ส่วนล่าง (Base) เป็ นอย่างน้อย โดยที่แม่พิมพ์
ส่ วนกลางหรื อส่ วนล่างจะมีช่องเป็ นรู ปร่ างของผลิตภัณฑ์เรี ยกว่าเบ้าพิมพ์ (Cavity) ซึ่ งเวลาขึ้นรู ปยาง ก็จะนายาง
คอมปาวด์ใส่ ลงในเป้าพิมพ์น้ ี จากนั้นจึงนาแม่พิมพ์ส่วนบนมาปิ ดทับด้านบน และความร้อนจากแม่พิมพ์ก็จะทา
ให้ยางเกิ ดการคงรู ป (Vulcanization) การขึ้นรู ปด้วยแม่พิมพ์แบบกดอัด จาเป็ นต้องเตรี ยมยางคอมปาวด์ให้มี
ปริ มาณหรื อที่ เหมาะสม เพื่อลดปริ มาณของเสี ยที่เกิ ดขึ้น โดยทั่วไปน้ าหนักของยางคอมปาวด์ที่ใส่ เข้าไปใน
เบ้าพิ ม พ์จ ะสู ง กว่ าน าหนักของผลิ ต ภัณฑ์ย างเล็กน้อ ย (ประมาณ 2-10 เปอร์ เ ซ็ น ต์) ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้แ น่ ใ จว่ ายาง
คอมปาวด์ที่เตรี ยมจะไหลได้เต็มเบ้าแม่พิมพ์และไล่อากาศออกจากแม่พิมพ์ได้ดียิ่งขึ้น
4.12 กาหนดวัสดุที่จะนามาขึน้ รูปเป็ นตัวอย่าง ภาชนะ
ในโครงการ มีทดลองใช้ ผงถ่าน และ ใบตอง เป็ นวัสดุที่ใช้ในการขึ้นรู ป
4.1.3 ออกแบบและสร้ างชุดขึน้ รูปขนาดเล็ก
ส่ วนประกอบแม่พิมพ์ สลักนา สลักจะประกอบด้วยตัวผู ้ (Pin) และตัวเมีย (Bush) เป็ นส่ วนที่ทา
หน้าที่ เป็ นตัวปรั บตาแหน่ งของหน้าสัมผัสแม่พิมพ์เมื่อแม่พิมพ์ปิดในระหว่างขั้นตอนการอัดนอกจากนี้ ยงั ทา
หน้าที่เป็ นสลักบังคับตาแหน่ง (Locating pin) เมื่อประกอบแม่พิมพ์เข้าด้วยกันการวางสลักให้กบั ชุดแม่พิมพ์มี
2 แบบ คือ แบบสลัก 3 ตัวการวางสลักแบบนี้จะใช้ในกรณี ที่เป็ นแม่พิมพ์ขนาดเล็กเช่นมีขนาดไม่เกิน 400 มม.โดย
ตัวอย่างรู ปแบบและระยะการวาง ดังแสดงในภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 การวางสลักแบบ 3 ตัว [6]
แบบสลัก 4 ตัวกรณี ที่เป็ นแม่พิมพ์ขนาดใหญ่เช่นมีขนาดเกิน 400 มิลลิเมตร จะมีการวางสลัก 4 ตัว
เพื่อให้สามารถประคองแม่พิมพ์ได้ตวั อย่างรู ปแบบการวางเป็ น ดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 การวางสลักแบบ 4 ตัว [6]
หู ยกแม่พิมพ์ ในกรณี ที่เป็ นแม่พิมพ์ชนิด 3 แผ่นในกระบวนการอัดขึ้นรู ปนั้นแม่พิมพ์แผ่นล่างจะ
จับยึดอยู่กบั แท่นเครื่ องอัดส่ วนล่างและแม่พิมพ์แผ่นบนจะจับยึดอยู่กบั แท่นเครื่ องอัดส่ วนบนแผ่นกลางนั้นจะยก
เข้าไปวางบนแผ่นล่างเพื่อทาการอัดขึ้นรู ปชิ้นงานและจะยกออกจากแผ่นล่างเพื่อปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ ดัง
แสดงในภาพที่ 5

ภาพที่ 5 ลักษณะของหูยกและการประกอบกับแม่พิมพ์ [6]
จากตัวอย่างของหูยกในภาพที่ 5 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร ส่วนความยาวนั้นจะขึ้นอยู่
กับขนาดของแม่พิมพ์และระยะแขนยกของเครื่ องอัดที่ ใช้การประกอบหู ยกกับแม่พิมพ์และระยะต่าง ๆ เป็ น
ดังแสดงในภาพที่ 6
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ภาพที่ 6 ระยะหูยกและแขนยกแม่พิมพ์ [6]
ผูจ้ ดั ทาได้ทาการออกแบบแม่พิมพ์อดั ขึ้นรู ปร้อนจากชิ้นงานดังแสดงในภาพที่ 7 โดยแบ่งเป็ น 2
แผ่น คือ แม่พิมพ์แผ่นบน และ แม่พิมพ์แผ่นล่าง ซึ่งใช้โปรแกรมทางวิศวกรรม ช่วยในการออกแบบแม่พิมพ์

ภาพที่ 7 แบบแม่พิมพ์ที่ใช้ในการขึ้นรู ป
และหลังจากนั้นได้นาแบบงานในแต่ละชิ้ น ส่ วนไปสร้ างแม่พิ มพ์ข้ ึนรู ปต่อ ไป ด้วยเครื่ องจัก ร
อัตโนมัติ ซีเอ็นซี(CNC) ดังแสดงในภาพที่ 8,9

ภาพที่ 8 แม่พิมพ์แผ่นล่างที่ใช้ในการขึ้นรู ป

ภาพที่ 9 แม่พมิ พ์แผ่นบนที่ใช้ ในการขึน้ รูป
กระบวนการในการสร้ างแม่ พิมพ์ ใช้เครื่ องจักรที่ มีอยู่ในสาขาการผลิ ตเครื่ องมื อ และแม่ พิ ม พ์
ทั้งหมด รวมไปถึงกระบวนการ การทวนสอบขนาดต่างๆ อีกด้วย
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4.1.4 จัดหาตัวประสานที่ใช้ ในการคงตัวของวัสดุธรรมชาติ
ใช้น้ าผสมแป้งมัน และวัสดุตวั ประสานอื่นๆ เป็ นตัวประสาน ในสัดส่วนที่เหมาะสม ดังแสดงในภาพที่ 10

ภาพที่ 10 ตัวประสานที่ใช้ในการขึ้นรู ป
4.1.5 ทดลองการขึน้ รูป
ในขั้นตอนนี้ ทางผูว้ ิจยั มีแนวคิด ที่ตอ้ งการใช้ใบตองสด มาทาการขึ้นรู ปเป็ นภาชนะ โดยมีสมมติฐานที่
ต้องการให้การคงตัวคงรู ปของใบตองสด ในสภาวะตัวแปรที่กาหนดในการขึ้นรู ป ที่เป็ นสภาวะตัวแปร ที่เคยใช้
ในการขึ้นรู ปใบตองแห้งมาก่อนหน้านี้แล้ว โดยกาหนดจานวนชั้นของใบตองไว้ที่ 10-15 ชั้นเนื่องจากความหนา
ของภาชนะที่ได้ทาการทดลองมีระยะช่องว่างที่ 5 มิลลิเมตร เป็ นตัวแปรคงที่ และ กาหนด เวลา และ อุณหภูมิ
เป็ น ตัวแปรที่เปลี่ยนค่าได้ ภายใต้ เครื่ องอัดขึ้นรู ปยางที่มีแรงดันคงที่ 100 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร เพื่อดู
ความคงตัวของภาชนะซึ่ งเป็ นตัวแปรตาม ในงานวิจยั นี้ โดยคาดว่ารู ปแบบ ภาชนะ จะเป็ นลักษณะ ยังคงเป็ น
ธรรมชาติ ดังแสดงในภาพที่ 11

ภาพที่ 11 ตัวอย่างของภาชนะที่ตอ้ งการ
จากสมมติฐาน ด้านบนในการทดลองได้กาหนด ค่าของอุณหภูมิไว้ที่ 80 องศาเซลเซี ยส เพียงค่าเดียว
เนื่องจาก อุณหภูมิที่สูงกว่านี้ จะทาให้ ใบตองเกิดความร้อนสู งจนทาให้ความชื้นในใบตองเดือดจนไหม้ เปลี่ยนสี
ออกคล้ า และ เวลาที่ใช้ ตั้งไว้ที่ 90 และ 60 วินาที และเริ่ มการทดลองการขึ้นรู ป ดังแสดงในภาพที่ 12-15

ภาพที่ 12 ชิ้นงานภาชนะที่ข้ นึ รู ป 90 วินาที เซตที่ 1

ภาพที่ 13 ชิ้นงานภาชนะที่ข้ นึ รู ป 90 วินาที เซตที่ 2
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ภาพที่ 15 ชิ้นงานภาชนะที่ข้ นึ รู ป 60 วินาที เซตที่ 2

หลังจากการขึ้นรู ป ทั้ง 2 กลุ่ม ตามสมมติ ฐาน พบว่า สภาวะการคงรู ปของภาชนะ ที่ สมบูรณ์ จะอยู่
ภายใต้ พารามิเตอร์ ที่ ใบตอง 10-15 ชั้น อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส และ เวลาในการขึ้นรู ป 90 วินาที ภาชนะที่ได้
มีความคงรู ปที่สมบูรณ์ สามารถรองรับของเหลว และ ของบริ โภคได้ แต่เนื่องด้วย ความชื้นที่ยงั มีอยู่ใน ใบตอง
สด เมื่อผ่านกระบวนการการขึ้นรู ป แล้ว ทาให้เกิด กลิ่นของใบตองชื้ นบวกตัวประสาน เพียงเล็กน้อย และพบ
ความอ่อนตัวของภาชนะอยู่บ้าง จึงได้ทาการทดลองเพิ่ม จากผลลัพธ์ที่ได้ โดยการ นาใบตองสดไป ตากแห้ง
โดยประมาณ 2-3 ชัว่ โมงก่อนการขึ้นรู ป และ นามาขึ้นรู ป อีกครั้งที่ สภาวะ และ พารามิเตอร์เดิม ลดเวลาอบเหลือ
60 วินาทีพบว่า ภาชนะใบตอง มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น มีความแห้งขึ้น และกลิ่นชื้นลดลง ดังแสดงในภาพที่ 16-17

ภาพที่ 16 ชิ้นงานที่ข้ นึ รู ปหลังตากแดดเซตที่ 1

ภาพที่ 17 ชิ้นงานที่ข้ นึ รู ปหลังตากแดดเซตท

4.1.6 สรุปผลการทดลอง
จากผลการดาเนิ นงาน และการทดลอง พบว่า การศึ กษาแนวทางสร้ างชุ ดอัดขึ้นรู ปต้นแบบ โดยใช้
แนวทางเทคนิคการขึ้นรู ปยาง สามารถประยุกต์ ใช้งานได้ โดยองค์ประกอบต่างๆ ของการขึ้นรู ปยาง สามารถมา
ใช้ในการพัฒนา ขึ้นรู ป ภาชนะจากธรรมชาติได้อย่างมีนยั ยะ เป็ นไปได้ และ กระบวนการดังกล่าวนี้สามารถผลิต
ภาชนะต้นแบบจากวัสดุธรรมชาติได้ ภายใต้แม่พิมพ์ ที่มีขนาด เหมาะสมโดยมีขนาดพื้นที่ของแม่พิมพิ์เล็กกว่า
พื้นที่แผ่นยึดแม่พิมพ์ของเครื่ อง หรื อ ขนาดพื้นที่ แม่พิมพ์ มีพ้นื ที่ขนาดไม่เกิน ร้อยละ 60-70 ของแผ่นยึดแม่พิมพ์

5. ผลการวิจัย
จากผลการดาเนิ นงาน และการทดลอง พบว่า การศึ กษาแนวทางสร้ างชุ ดอัดขึ้นรู ปต้นแบบ โดยใช้
แนวทางเทคนิคการขึ้นรู ปยาง สามารถประยุกต์ ใช้งานได้ โดยองค์ประกอบต่างๆ ของการขึ้นรู ปยาง สามารถมา
ใช้ในการพัฒนา ขึ้นรู ป ภาชนะจากธรรมชาติ ได้อ ย่างมี นัยยะ เป็ นไปได้ มี พารามิ เตอร์ ที่ ใบตอง 10-15 ชั้น
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อุ ณหภู มิ 80 องศาเซลเซี ย ส และ เวลาในการขึ้น รู ป 90 วิ น าที และใบตองที่ ตากแห้ง ใช้เ วลา 60 วิ น าที และ
กระบวนการดังกล่าวนี้สามารถผลิตภาชนะต้นแบบจากวัสดุธรรมชาติได้ ภายใต้แม่พิมพ์ ที่มีขนาด เหมาะสมโดย
มีขนาดพื้นที่ของแม่พิมพิ์เล็กกว่าพื้นที่แผ่นยึดแม่พิมพ์ของเครื่ อง หรื อ ขนาดพื้นที่ แม่พิมพ์ มีพ้ืนที่ขนาดไม่เกิน
ร้อยละ 60-70 ของแผ่นยึดแม่พิมพ์
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บทคัดย่อ
ในปัจจุบนั ผูป้ ลูกสวนเมล่อนประสบปั ญหาหลายประการอาทิ ความเสี่ ยงด้านการตลาดที่สูง ต้นทุนการ
ผลิตที่สูงเกินไปและระยะเวลาในการผลิตที่นานเกินไป ผูว้ ิจยั ได้นาความรู ้ ดา้ นอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ ง มา
พัฒนาระบบสมาร์ ทฟาร์ มเมล่อนและทดลองใช้กบั เกษตรกรที่ ตาบลท่าซุง อาเภอเมืองอุทยั ธานี จังหวัดอุทยั ธานี
ระบบสมาร์ ทฟาร์ มดังกล่าว ช่วยควบคุมน้ า และการผสมปุ๋ ยแบบไฮโดรโปนิกส์ตลอดอายุของพืชเมล่อน 4 ช่วง
ตามความต้องการของพืชประกอบด้วย สู ตรที่หนึ่งสร้างลาต้นและใบ สู ตรที่สองสร้างแขนง สู ตรที่สามสร้างดอก
สู ตรที่สี่สร้างความหวาน หลังการทดลองผูว้ ิจยั พบว่า เมล่อนมีรสชาติหอมหวานและขนาดใหญ่ข้ ึนซึ่ งตรงกับ
ความต้องการของตลาดยิ่งขึ้นค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานลดลงและเกษตรใช้เวลาในการทางานน้อยลงทั้งนี้
สอดคล้องกับแนวคิดการทาเกษตรแบบ 4.0 “ทาน้อยได้มาก”
คาสาคัญ: อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ ง, ระบบสมาร์ทฟาร์มเมล่อน, เมล่อน, เกษตรแบบ 4.0

ABSTRACT
Nowadays, melon farmers face many problems including market risk, high manufacturing cost, and
long lead time. According to Bhadibhan’s experiment at Uthai Thani, the Internet of Things (IoT) helps farmers
to water, fertilize, and control other agricultural inputs appropriately for four ages of melon plant. There are four
formular of fertilize, first enhance the growth of trunk and leaf, second enhance the growth of branchlet, third
enhance the growth of flower, and fourth enhance sweating. As a consequence, melon becomes sweater and
bigger, lower wage cost, and the farmer spends shorter working hours. This corresponds to agriculture 4.0 “Do
less, Get more”.
Keywords: IoT, Melon, growth, agriculture 4.0

1643

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

1. บทนา
ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็ นประเทศเกษตรกรรมเนื่องจากมีสภาพอากาศภูมิประเทศ ทรัพยากรสิ่ งแวดล้อม
และภูมิอากาศเอื้ออานวยต่อการทาการเกษตรการทาฟาร์มเมล่อนจากอดีตถึงปัจจุบนั ในประเทศไทยพบปัญหา คือ
พืชได้รับสารอาหารไม่เพียงพอหรื อได้รับสารอาหารมากเกินไปเช่น เกษตรกรให้น้ าหรื อหรื อให้ปุ๋ยไม่เหมาะสม
กับช่วงอายุที่พืชต้องการขาดความสม่าเสมอส่งผลให้ผลเมล่อนมีขนาดเล็กลงและความหวานของทุกลูกไม่เท่ากัน
ส่ งผลให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ราคาต่าลง บางครั้งถูกกดราคาขายจากพ่อค้าคนกลางการช่วยเหลือเกษตรกร
จาเป็ นต้องแก้ให้ตรงจุดคือเริ่ มจากต้นทาง ด้วยการปรั บเปลี่ ยนวิธีการทาเกษตรให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นโดยใช้
เทคโนโลยี IoT เข้าช่วยปลดล็อกปัญหารวมทั้งเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กบั ธุรกิจเกษตรกรรม เพื่อรักษา
มามาตรฐานผลผลิ ต ลดต้นทุนค่าแรงงานเป็ นฟาร์ มระบบอัต โนมัติ หรื อควบคุมด้วยเกษตรกรเป็ นการเพิ่ ม
ความยัง่ ยื น ในการท าธุ รกิ จฟาร์ มเมล่อ น โดยออกแบบระบบตามความต้องการของเกษตรกรประกอบด้วย
ฮาร์ ด แวร์ ท างานแบบอัต โนมัติ แ ละสั่ ง งานจากเกษตรกรพร้ อ มไลน์ แ จ้ง เตื อ นสถานะการท างานหรื อ ตั้ง ค่ า
การทางานผ่านทางโมบายแอปพลิเคชันแบบอัตโนมัติ

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Related work)
2.1 เทคโนโลยี Internet of Things และนโยบาย Thailand 4.0
ด้วยสภาพการเปลี่ย นแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ วทาให้ประเทศไทยต้อง
ปรั บตัวเพื่อให้สามารถรักษาความสามารถทางการแข่งขันในเวทีเศรษฐกิ จโลกเทคโนโลยี Internet of Things
(IoT) ถือเป็ นเทคโนโลยีสาคัญ ที่ทาให้วตั ถุทางกายภาพสามารถเชื่ อมต่อเข้ากับระบบอินเทอร์ เน็ต ทาให้มนุ ษย์
สามารถเก็บข้อมูลหลากหลายชนิดเป็ นปริ มาณมหาศาลอย่างที่ไม่เคยทาได้มาก่อน ซึ่ งจะช่วยให้เกิดกระบวนการ
เปลี่ยนผ่านทางดิจิทลั (Digital Transformation) และเป็ นปั จจัยสาคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิ จดิจิทลั ใน
ประเทศไทย สานักงาน กสทช. คาดการณ์ว่าเทคโนโลยี IoT จะเข้าไปมีบทบาททางเศรษฐกิจในหลายภาคส่ วน
ของประเทศไทยโดยจากสมมติฐานของสถาบันวิจยั McKinsey Global และ Frost & Sullivan มูลค่าการใช้จ่ายใน
ธุ ร กิ จ IoT จะเพิ่ ม ขึ้ น กว่ า ร้ อ ยละ 249 ในปี 2565 เที ย บกับ ปี 2560 จึ ง ได้เ ตรี ย มการเพื่ อ รองรั บการพัฒ นาของ
เทคโนโลยี IoT ในหลายด้านได้แก่การจัดทาแนวทางการใช้คลื่นความถี่และมาตรฐานอุปกรณ์ IoT การสนับสนุน
การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานทางโทรคมนาคม การศึกษาแนวทางการกาหนดเลขหมายโทรคมนาคม ความมัน่ คง
ทางไซเบอร์รวมถึงการให้ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนา IoT ไปประยุกต์ใช้ในภาคส่วนทางเศรษฐกิจที่สาคัญของ
ประเทศไทย
2.2 รูปแบบความสาเร็จในการใช้ นวัตกรรมเพื่อเพิม่ ความสามารถในการผลิตให้ กบั กิจการสวนเมล่อน
การศึ ก ษาวิ จัย ครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาวิ จัย เชิ ง คุ ณ ภาพในหัว ข้อ เรื่ อ ง “รู ป แบบความส าเร็ จ ในการใช้
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตให้กบั กิจการสวนเมล่อน” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสาเร็ จ
จากการใช้นวัต กรรมเพื่อ เพิ่ ม ความสามารถในการผลิ ต ให้กับกิ จการสวนเมล่ อ นและเพื่ อศึ กษารู ปแบบการ
ดาเนินงานของกิจการสวนเมล่อนมีการกาหนดคาถามในการสัมพาษณ์ที่มีลกั ษณะแบบปลายเปิ ด โดยคุณสุ วิทย์
ไตรโชค ซึ่ งเป็ นเจ้าของกิจการ ผลการวิจยั พบว่ามีการพัฒนาวิธีการดาเนินงานต่างๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้น
ซึ่ งได้มีการจัดการระบบน้ าโดยใช้เครื่ องมือที่เอื้อต่อการบริ หารจัดการควบคุมปริ มาณน้ าที่สะดวกต่อการใช้ปุ๋ย
และสามารถกระจายน้ าไปยังเฉพาะจุดของต้นเมล่อน ทาให้ได้ผลผลิตที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีเรื่ องการใช้นวัตกรรม
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เข้ามาช่วยทาให้สามารถควบคุมคุณภาพได้ตามที่ลูกค้าต้องการและสามารถลดต้นทุนในอนาคตได้มีการให้ขอ้ มูล
ความรู ้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในภาคการเกษตรเพื่อพัฒนาไปสู่การเกษตรที่ยงั่ ยืน
2.3 การวิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ ทางการเงินในการผลิตเมล่อนระบบไฮโดรโปนิกส์ ในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ทางการเงินของการผลิตเมล่อนในโรงเรื อน
ด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ในอาเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี และวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการทางเ งิน
เก็บข้อมูลปฐมภูมิ โดยการสัมพาษณ์ผปู ้ ระกอบการธุรกิจฟาร์มเมล่อนในโรงเรื อน รบบไฮโดรโปนิกส์ ในจังหวัด
ภูเก็ต ในช่วงมีนาคม 2561
ผลการวิเคราะห์โครงการลงทุนปลูกเมล่อนในโรงเรื อน ระบบไฮโดรโปนิกส์ ในอาเภอเมือง จังหวัด
สุ ราษฎ์ธานีโดยกาหนดอายุโครงการเท่ากับ 10 ปี ณ อัตราคิดลดร้อยละ 7 พบว่า มูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ (NPV) เท่ากับ
758,336.45 บาท อัตราผลประโยชน์ ต่อทุน (BCR) เท่ากับ 1.37 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการของการลงทุน
(IRR) เท่ ากับ ร้ อ ยละ 29.6 และมี ร ะยะเวลาในการคืนทุนเท่ากับ 4.07 ปี ผลการวิ เ คราะห์ ความอ่อ นไหวของ
โครงการ โดยกาหนดให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายเท่าเดิ มแต่ สมมุติให้รายได้น้อยลง ผลลการศึ กษาพบว่า รายได้ของ
โครงการสามารถลดลงได้ต่าสุ ดถึงร้อยละ 20 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าโครงการลงทุนปลูกเมล่อนในโรงเรื อน
ระบบไฮโดรโปนิกส์ ในอาเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎ์ธานี มีความเป็ นไปได้ในการลงทุน การส่ งเสริ มให้เกษตรกร
หันมาปลูกเมล่อนด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ ก็จะทาให้สร้างรายได้ให้กบั ผูป้ ระกอบการมากขึ้น

3. ทฤษฎีทางการเกษตร
3.1 เรื่ องการเตรียมอุปกรณ์ ทางการเกษตร
ใช้เมล็ด สายพันธุ์ “คิโมจิ ” เป็ นพันธ์ญี่ปุ่นแท้ 100% เมล็ด F1 เริ่ มต้นโดยการแช่ เมล็ดในน้ าอุ่น 1 คืน
จากนั้นนาทิชชู่ ชุบน้ าแล้วเอาไปปูในกล่องพลาสติก นาเมล็ดที่แช่น้ าไปบ่ม ปิ ดทับด้วยทิชชู่เปี ยกอีก 1 ชั้น บ่มไว้
ประมาณ 1 วัน เพื่อให้รากงอกประมาณ 5 มิลิลิตร จากนั้นนามาเพาะในพีทมอสโดยเพาะลงในถ้วยปลูกขนาด
4 นิ้ว ให้น้ า-เช้าเย็นปลูกไว้ประมาณ 12 วัน ใบจริ งที่ 2 เกิดก็ยา้ ยลงถุงปลูก การบารุ งดูแลการวางระบบน้ าจะเป็ น
ระบบอัต โนมัติ ตั้ง เวลาให้ น้ า ไว้โ ดยจี ท่อ เมนเดิ นหมดทุ ก โซนและมี ท่ อ ย่อย ๆ แยกไปตามแต่ ล ะต้น ชุ ดปุ๋ ย
ไฮโดรโปนิ กส์ AB สู ตรพิเศษสาหรับเมล่อนญี่ ปุ่นได้รับการออกแบบให้ตอบสนองความต้องการของเมล่อน
คิโมจิโดยตรงตลอดอายุปลูก โดยที่ไม่จาเป็ นต้องเปลี่ยนสู ตรของปุ๋ ย นอกจากนั้นชุดปุ๋ ย AB ยังประกอบไปด้วย
ธาตุอาหารหลักและรองครบถ้วนจึงทาให้ตน้ เมล่อนได้รับธาตุอาหารอย่างเพียงพอ มีความสมบูรณ์และให้ผลผลิต
ที่ ดี โ ดยช่ วงอายุของเมล่ อนจะประกอบด้วย 4 ส่ วนโดยเกษตรกรสามารถกาหนดสั ดส่ วนที่ จะให้ปุ๋ยได้ตาม
ความเหมาะสมสู ตรที่ 1 สร้างลาต้นและใบ จะให้ 1-2 อาทิตย์ หลังจากย้ายลงถุง สู ตรที่ 2 สร้างแขนง เพื่อให้ตน้
ออกดอก และติดดอกเกษตรกรต้องผสมเกสรเองเพราะเมล่อนดอกตัวผูแ้ ละดอกตัวเมียอยูค่ นละดอกกัน การให้ปุ๋ย
เริ่ มในอาทิตย์ที่ 3 หลังจากย้ายลงถุงแล้วสู ตรที่ 3 สร้างดอกหลังจากผสมเกสรแล้ว ต้นจะติดดอกทั้งหมด 3 ดอก
จะอยู่ต ามแขนงที่ 10-13 เท่ า นั้น เมื่ อ ผสมได้ป ระมาณ 1 อาทิ ต ย์จ ะได้ผ ลเมล่ อ นขนาดประมาณไข่ ไ ก่ ต รงนี้
เกษตรกรจะต้องเลือกลูกที่สมบูรณ์ที่สุด “วิธีการคัดลูก” เลือกลูกที่สมมาตร ลูกที่ไม่บิดเบี้ยว ลูกที่สมบูรณ์ที่สุด
ต้องเลือกทรงรี ยาวไม่เอากลม เพราะถ้าลูกกลมพอมันโตมันจะดันลูกแตกแต่ถา้ เลือกลูกรี และยาวเวลาโตมันจะ
ขยายออกด้านข้าง และสุ ดท้ายมันจะกลมพอเมล่อนขยายผลในช่ วงนี้ จะเริ่ มสร้างลายตรงนี้ เป็ นจุดสาคัญของ
เมล่อนเพราะลายมีผลต่อความสวยงามของเมล่อนสู ตรที่ 4 สร้างความหวาน ในขั้นตอนนี้สาคัญที่สุดถึงเมล่อนจะ
มีลายสวยผลสมบูรณ์แต่เมื่อผ่ามารสชาติจืดไม่มีความหวานก็จะทาให้เมล่อนผลนั้นไม่มีคุณภาพควรบารุ งใบให้
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สมบู ร ณ์ แ ข็ ง แรงที่ สุ ด ก่ อ นตัด เพราะเมล่ อ นความหวานจะอยู่ที่ ใ บถ้า ใบสมบู ร ณ์ ผ ลผลิ ต จะมี ร สชาติ ห วาน
กลมกล่อม ถ้ารักษาใบให้เขียวใบเยอะน้ าตาลที่ใบก็จะถูกลาเลียงมาที่ลูกโดยที่ไม่ตอ้ งทาความหวาน
3.2 การเก็บเกี่ยวผลผลิตเมล่อน
โดยเฉลี่ยเมล่อนจะปลูกกันช่วงฤดูร้อนเพื่อให้สามารถเก็บผลผลิตได้ในช่วงปลายฤดูหนาว ซึ่ งเป็ นช่วง
ฤดูกาลที่เหมาะสมโดยเฉลี่ยตั้งแต่ปลูกจนเก็บเกี่ยวเมล่อนจะให้ผลผลิตเมื่ออายุ 85-90 วัน น้ าหนักเมล่อนสายพันธุ์
โมจิ 1.4-1.6 กิโลกรัมลักษณะผลทรงกรมสมมาตรลายชัดเจนนูนหนาขั้วแข็งแรง ส่ วนเนื้อและของรสชาติสัมผัส
นุ่มถึงกรอบเปลือกบางความเป็ นกรดน้อยไม่แสบคอเนื้อสี เขียวมีกลิ่นหอมเป็ นเอกลักษณ์

4. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) ลดการใช้แรงงานสาหรับการทาฟาร์มเมล่อน
(2) เพิ่มเวลาว่างให้เกษตรกร
(4) ควบคุมคุณภาพของผลเมล่อน

5. ขอบเขต
(1) ออกแบบอุ ป กรณ์ ที่ จ าเป็ นภายในโรงเรื อ นส าหรั บ การควบคุ ม น้ า และปุ๋ ยภายในฟาร์ ม เมล่ อ น
สายพันธุ์คิโมจิ
(2) ออกแบบโมบายแอปพลิเคชันให้เกษตรกรสามารถควบคุมและตั้งเวลาผ่านโทรศัพท์ได้เพื่อทาเป็ น
ระบบอัตโนมัติ
(5) มีบริ การ Line Notify สาหรับการแจ้งเตือนการทางานสาหรับระบบอัตโนมัติ
(4) เกษตรกรสามารถตั้งเวลาการให้น้ าและปุ๋ ยเบื้องต้นผ่านหน้าตูค้ อนโทรลได้หน่วยวันหรื อสั่งอุปกรณ์
ทางานทันทีได้
(5) เกษตรกรสามารถทราบอายุของพืชเมล่อนที่ปลูกหน่วยวัน

6. วิธีการดาเนินงานวิจัย
6.1 การออกแบบ
ระบบจะทาการออกแบบโดยมี การตั้งเวลาให้น้ าและให้ปุ๋ย AB แบบน้ าโดยแบ่งเป็ น 4 ช่ วงอายุตาม
ความต้อ งการของพื ชเมล่ อนประกอบด้วยสู ตรที่ หนึ่ ง สร้ างล าต้ นและใบ สู ต รที่ สองสร้ างแขนง สู ต รที่ สาม
สร้ างดอก สู ตรที่ สี่สร้ างความหวาน โดยจะมี ความเข้มข้นและปริ มาณของปุ๋ ย AB ที่ แตกต่างกัน โดยสามารถ
ทางานตามความต้องการของเกษตรกรคือเกษตรกรเป็ นผูป้ รับเปลี่ยนสู ตรการให้ปุ๋ยและปริ มาณปุ๋ ยที่จะให้ได้ดว้ ย
ตัวเอง รวมทั้งปรับเปลี่ยนช่วงเวลาที่ให้น้ าและให้ปุ๋ย มีการบอกอายุพืช เมล่อนที่เริ่ มทาการปลูก หากเกษตรกรสั่ง
การทางานเป็ นแบบอัตโนมัติจะมีขอ้ ความแจ้งเตือนผ่านทางไลน์เพื่อเป็ นการบอกสถานะการทางานของอุปกรณ์
ว่าสามารถทางานได้ปกติหรื อไม่
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กล่องอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งอินเทอร์ เน็ต
ประสานสรรพ
ผสมปุ๋ ย AB 4 สูตร และน้ า

อ่านค่าเซนเซอร์
วัดค่าความชื้น
Mobile App ตั้งค่าการ
ทางานทั้งหมดแบบละเอียด
ปุ๋ ย A แบบน้ า

ลุกลอยทา
หน้าที่คล้าย
สวิตซ์
สูตรปุ๋ ย 1

EC sensor

เช็คค่าปุ๋ ย
และทาหน้าที่
ผสมปุ๋ ย AB

น้ า

ปุ๋ ย B แบบน้ า
ลูกลอยทา
หน้าที่คล้าย
สวิตซ์

ลุกลอยทา
หน้าที่คล้าย
สวิตซ์

EC sensor

สูตรปุ๋ ย 2

เช็คค่าปุ๋ ย
และทา
หน้าที่ผสม
ปุ๋ ย AB

ระบบอัตโนมัติมี
ไลน์แจ้งเตือนสถานะ
การทางานของอุปกรณ์

EC sensor

เช็คค่าปุ๋ ย

สูตรปุ๋ ย 3
และทา
และสูตรปุ๋ ย 4

หน้าที่ผสม
ปุ๋ ย AB

รูปที่ 1 แสดงภาพรวมของการออกแบบระบบทั้งหมด
6.2 การพัฒนาระบบ
การพัฒนาระบบ Hardware (อุปกรณ์)
การทางานเริ่ มจากเกษตรกรตั้งเวลารดน้ าและให้ปุ๋ย AB แบบน้ าสี่ สูตรตามความต้องการของพืชเมล่อน
โดยแต่ละช่ วงอายุจะมี ความต้องการของธาตุอาหารที่ ไม่เหมื อนกันทาให้เกษตรกรต้ องเป็ นผูก้ าหนดสู ตรใน
การให้ปุ๋ยเมล่อนด้วยตัวเองเพื่อทาการสั่งงานเป็ นระบบอัตโนมัติหรื อหากเกษตรกรต้องการที่จะสั่งให้ร ะบบ
ทางานแบบวันต่อวันหรื อสั่งการทางานทันทีสามารถทาได้เช่นเดียวกันภาพรวมของอุปกรณ์มีการใช้ซอฟต์แวร์
Arduino เพื่อออกแบบระบบสมองกลฝังตัว
ส่ วนของอุปกรณ์

รูปที่ 2 แสดงอุปกรณ์ Arduino Mega 2560 R3

รูปที่ 3 แสดงอุปกรณ์ NodeMCU ESP8266 V3
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รูปที่ 4 แสดงอุปกรณ์ 4 Channel Relay Active Low 5V 10A

รูปที่ 5 แสดงอุปกรณ์ 4x4 Matrix
Membrane Keypad

รูปที่ 6 แสดงอุปกรณ์ โมดูลจอ LCD (Blue Screen) 20 * 4

รูปที่ 7 แสดงอุปกรณ์ โมดูลนาฬิกา RTC DS3231

รูปที่ 8 แสดงอุปกรณ์ เซนเซอร์วดั ความชื้น

รูปที่ 9 แสดงอุปกรณ์ป้ ัมน้ า DC12V, อัตราการไหล 5.5L/min
จานวน 4 ตัว

รูปที่ 10 เซ็นเซอร์วดั ความขุ่นของน้ า EC Sensor จานวน 3 ตัว
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รูปที่ 13 ข้อต่อชุดวาล์ว เข้า 4 ออก 1

(1) ภาพรวมการออกแบบระบบสมาร์ ทฟาร์ มเมล่อนโดยมีสองส่ วนหลักคือฮาร์ ดแวร์ สั่งงานและ
ซอฟต์แวร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ ง
(2) Arduino Mega 2560 R3 ใช้ ส าหรั บ สั่ ง งานการให้ น้ า และให้ ปุ๋ ยแบบน้ า ที่ เ ป็ นสู ต รปุ๋ ย AB
ทั้งหมด 4 สู ตร เหตุผลที่นามาใช้เนื่องจากมีความจาเป็ นที่ตอ้ งเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลายตัวทาให้ตอ้ งใช้ Pin เพื่อ
เชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์จานวนมาก
(3) NodeMCU ESP8266 V3 น ามาใช้ ส าหรั บ เชื่ อ มต่ อ อิ น เตอร์ เ น็ ต เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น บอร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega2560 ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้
(4) 4 Channel Relay Active Low 5V 10A ใช้สาหรับเปิ ดปิ ดปั้มน้ าและเปิ ดปิ ดปั้มปุ๋ ยสู ตรที่ 1 สู ตรที่
2 สู ตรที่ 3 และสู ตรที่ 4
(5) 4x4 Matrix Membrane Keypad ใช้สาหรับตั้งค่าการควบคุมผ่านหน้าตูฮ้ าร์ ดแวร์ กาหนดให้ปุ่ม
A ทาเป็ นระบบอัตโนมัติ B คือตั้งค่าแบบ Manual ประกอบด้วย C ให้น้ า, D ให้ปุ๋ยแบบน้ า, * เลื่อนตาแหน่ งตั้ง
ช่วงเวลาคือกาหนดเวลาให้น้ าและเวลาในการให้ปุ๋ย AB สามารถกาหนดเวลาเริ่ มต้นและสิ้นสุ ด อีกทั้งสามารถตั้ง
ค่าปริ มาณปุ๋ ยที่จะให้เป็ นหน่วยวินาที, # บันทึกการตั้งค่า และเลข 1-9 ใช้สาหรับเปลี่ยนค่าตัวเลขเพื่อตั้งค่าเวลาให้
น้ าและให้ปุ๋ย AB รวมทั้งกาหนดปริ มาณปุ๋ ยที่จะให้เป็ นหน่วยวินาที
(6) โมดูลจอ LCD (Blue Screen) 20 * 4 แสดงผลการตั้งค่าและการทางานทั้งหมดผ่านหน้าจอ LCD
(7) โมดูลนาฬิกา RTC DS3231 เป็ นโมดูนาฬิกาแบบเวลาจริ งมีความถูกต้องแม่นยาสู งใช้การนับวัน
โดยเมื่อผ่านเที่ยงคืนจะให้นบั วันถัดไป หากเกิดกรณี ไฟดับจึงสามารถนับอายุพืชได้ตามปกติ
(8) เซนเซอร์ วดั ความชื้ น ใช้สาหรับบอกค่าความชื้ นหากค่าความชื้ นมากกว่าค่าที่กาหนดไม่ตอ้ ง
ให้น้ า
(9) ปั้ มน้ า DC12V อัตราการไหล 5.5 ลิตร/นาที จานวน 4 ตัว การทางานปั้ มตัวแรกให้น้ า, ปั้ มตัวที่
สองให้ปุ๋ยสู ตรที่หนึ่ง, ปั้มตัวที่สองให้ปุ๋ยสู ตรที่สอง, ปั้มตัวที่สามให้ปุ๋ยสู ตรที่สามและสู ตรที่สี่
(10) เซนเซอร์ วดั ความขุ่นของน้ า EC Sensor ทาหน้าที่ผสมปุ๋ ยโดยการตั้งค่า EC ที่ตอ้ งการไว้เพื่อ
ใช้ Diaphragm Water ดูดสาร A และสาร B เข้ามาผสมกันเป็ นปุ๋ ยสู ตรที่ 1 ปุ๋ ยสู ตรที่ 2 ปุ๋ ยสู ตรที่ 3 และปุ๋ ยสู ตรที่ 4
(11) Diaphragm Water Pump DC 12 V ใช้สาหรับดูดสาร A และสาร B จากภาชนะ
(12) Sensor ลูกลอย 12 Volt ใช้สาหรับวัดระดับของน้ าในถังหลักการทางานคล้ายกับสวิตซ์
(13) ข้อต่อชุดวาล์วเข้า 4 ออก 1 ใช้สาหรับลดจานวนของสายยางลงมาเพราะจากเดิมมีสายยางสี่
เส้นประกอบด้วยสายยางให้น้ า 1 เส้นและให้ปุ๋ยอีก 3 เส้น ทาให้ตอ้ งลดจานวนสายยางจาก 4 เส้นลงมาเหลือ 1
เส้นเพื่อประหยัดต้นทุนในการวางระบบให้น้ า และให้ปยส
ุ๋ าหรับฟาร์มเมล่อน
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6.3 Software (ระบบอินเทอร์ เน็ตประสานสรรพสิ่ง)
การพัฒนาระบบ Software
ใช้สาหรับการออกแบบระบบการติดต่อสื่ อสารผ่านทางอินเทอร์ เน็ตและติดต่อ Server เพื่อดึงข้อมูลใน
ระบบ Cloud ออกมาใช้งานโดยให้เกษตรกรเป็ นผูค้ วบคุมผ่านทางโมบายแอปพลิเคชัน ทั้งแบบอัตโนมัติและ
ควบคุมด้วยตัวเองโดยจะมีความละเอียดในการสั่งงานที่มากกว่าและการใช้งานที่ง่ายกว่าสั่งงานผ่านหน้าตูค้ วบคุม
และออกแบบโดยเน้นให้สามารถเข้าถึงเกษตรกรได้ง่ายและตรงกับความต้องการของเกษตรกร
ส่ วนของ Software

รูปที่ 14 ตั้งเวลาเริ่ มรดน้ าและตั้งเวลาให้ปุ๋ย AB เพื่อสั่งการทางานแบบอัตโนมัติ

รูปที่ 15 สั่งการทางานทันที
(14) Anto.io คือสื่ อกลางในการสื่ อสารเป็ น เสมือ นตัวกลางในการสื่ อ สารบนโลกอิน เตอร์ เน็ต
ใช้สาหรับสั่งงานบอร์ ด ไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่านอินเตอร์ เน็ ต
(15) App Inventor สร้างโปรแกรมซอฟต์แวร์สาหรับระบบปฏิบตั ิการ Android ใช้ออกแบบ UX/UI
(16) โดย UX ย่อมาจาก User Experience แปลเป็ นภาษาไทยได้ว่า “ประสบการณ์ ของผูใ้ ช้งาน”
เป็ นส่ วนที่เอาไว้ใช้ในการออกแบบกระบวนการใช้งานของโมบายแอปพลิเคชันให้สามารถใช้งานได้ง่ายและ
(UI) ย่ อ มาจาก User Interface แปลเป็ นภาษาไทยได้ว่ า “ส่ ว นติ ด ต่ อ ระหว่ า งผูง้ านกับ ระบบ” โดยท าการ
ออกแบบหน้าตาของโปรแกรมให้สวยงาม และตรงกับความต้องการของเกษตรกร
(17) Line Notify คือบริ การที่ Line ให้เราส่ งข้อความหรื อแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน API ของ LINE
นามาใช้เมื่อเกษตรกรสั่งงานเป็ นแบบอัตโนมัติ ก็จะมีการแจ้งเตือนการทางานของอุปกรณ์ และอายุของพืชที่ได้ทา
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การปลูกไว้ รวมถึงสู ตรปุ๋ ยที่กาลังใช้อยู่ และค่าความชื้นที่มากเกินไปจะไม่ให้น้ า เพื่อเป็ นการแจ้งเตือนการทางาน
หากว่าระบบการทางานมีความผิดผลาดเกิดขึ้น

รูปที่ 16 แสดง Hardware และ Software Layout

7. ผลการทดลอง
หัวข้อ
ความผิดผลาดในการผสมปุ๋ ย AB
เวลาทางานของเกษตรกร
จานวนคน
ขนาดผลของเมล่อน
ความหวาน
การลงทุนครั้งแรก

การทาฟาร์ ม
เมล่อนแบบเดิม
10%
6 ชัว่ โมง
2 คน
1 – 1.2 กิโลกรัม
15 บริ กซ์

การทาฟาร์ มเมล่ อนโดยใช้
เทคโนโลยี IoT
0%
5 ชัว่ โมง
1 คน
1.1-1.5 กิโลกรัม
17 บริ กซ์

45,000 บาท

80,000 บาท

ความแตกต่ าง
ลดลง 10%
ลดลง 1 ชัว่ โมง
ลดลง 1 คน
มากขึ้น 0.3 กิโลกรัม
เพิ่มขึ้น 2 บริ กซ์
เพิ่มค่าเทคโนโลยี
35,000 บาท

จากผลการทดลองพบว่าความผิดพลาดในการผสมปุ๋ ย AB วิธีแบบไม่มีระบบสมาร์ ทฟาร์ มมี ค วาม
ผิดพลาด 10% แบบเดิมผสมปุ๋ ย 10 ครั้งมีความผิดพลาด 1 ครั้ง หลังจากใช้ระบบสมาร์ ทฟาร์ มมีความผิดพลาด
เท่ากับ 0% และระบบสมาร์ทฟาร์มยังช่วยให้เกษตรมีเวลาเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากเดิมใช้เวลาทางาน 6 ชัว่ โมงต่อวัน เมื่อ
ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ งใช้เวลา 5 ชัว่ โมงต่อวันทาให้ลดเวลาการทางาน 1 ชัว่ โมงต่อวัน และเดิมใช้
แรงงาน 2 คน เมื่อเกษตรกรเปลี่ยนมาใช้ระบบอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ งสามารถลดจานวนแรงงานได้เหลือ 1
คนทาให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานลง 1 คนและสามารถเพิ่มขนาดของผลเมล่อนจากเดิมมีขนาด 1
จนถึง 1.2 กิโลกรัม หลังใช้ระบบอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ งผลเมล่อนมีขนาด 1.1 จนถึง 1.5 กิโลกรัมมีขนาด
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เพิ่มขึ้น 0.3% รสชาติของสายพันธุ์คิโมจิจากเดิมค่าความหวานมี 15 บริ กซ์ เมื่อเปลี่ยนมาใช้อินเทอร์ เน็ตประสาน
สรรพสิ่ งค่าความหวานเท่ากับ 17 บริ กซ์ สามารถเพิ่มความหวานได้ 2 บริ กซ์ แบบเดิมมีการลงทุน 45,000 บาท
รวมค่าวัสดุ ทุกอย่างได้ตน้ เมล่อนทั้งหมด 100 ต้น ใช้ระยะเวลาในการปลูก เมล่อนตั้งแต่เพราะเมล็ดจนถึงให้
ผลผลิ ตประมาณ 85-90 วันเมื่ อมี ระบบอินเทอร์ เน็ตประสานสรรพสิ่ งจากเดิ มลงทุน 45,000 บาท ต้องเสี ยค่า
ฮาร์ ดแวร์ และค่าวางระบบอินเทอร์ เน็ตประสานสรรพสิ่ งอีกจานวน 35,000 บาท รวมเป็ นเงิน 80,000 บาท จึงทา
ให้เกษตรมีตน้ ทุนครั้งแรกที่สูงขึ้นตามมาแต่จะให้ผลตอบแทนดีข้ ึนหลังจากนาเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตประสาน
สรรพสิ่ งเข้ามาช่วยในการทาฟาร์มเมล่อนทาให้ลดค่าใช้จ่ายจากการจ้างแรงงานและเป็ นการควบคุมมาตรฐานของ
ผลเมล่ อ นอี กทั้ง สามารถเพิ่ ม เวลาว่ า งของเกษตรกรได้ ในทางกลับกัน เกษตรต้อ งแลกกับต้นทุน ที่ สูงขึ้นใน
การลงทุนทาฟาร์ มเมล่อนเพื่อนาเอาเทคโนโลยี อินเทอร์ เน็ตประสานสรรพสิ่ งมาใช้ในการทาฟาร์ มเมล่อนแบบ
4.0

8. สรุปผลการวิจัย
เมล่อนเป็ นพืชที่ตอ้ งใช้ความรู ้และความสามารถในการปลูกเกษตรกรที่จะลงทุนควรหาความรู ้ก่อนจะ
ลงทุนอีกทั้ง เมล่อนเป็ นพืชที่ตอ้ งดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดเพราะอ่อนแอต่อโรคพืชและการลงทุนปลูกเมล่อนใน
ระบบไฮโดรโปนิกส์น้ นั ต้องใช้เงินลงทุนที่สูง เนื่องจากต้องใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์เฉพาะทางสาหรับการปลูก
แบบระบบไฮโดรโปนิกส์โดยเฉพาะทางเพื่อออกแบบโรงเรื อนและระบบน้ าให้เหมาะสมกับการเจริ ญเติบโตของ
พืชตามที่พืชต้องการอย่างสมบูรณ์
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THE APPLICATION OF THERMAL CAMERA ON HIGH VOLTAGE
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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสู ง เพื่อทาการเฝ้าระวัง บารุ งรักษาเชิง
ป้ องกัน ภายในสถานประกอบการขนาดใหญ่หรื อโรงงานอุตสาหกรรม โดยศึ กษามาตรฐานการตรวจสอบ
อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสู งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สารวจดรอปเอาท์ฟิวส์ บนเสาไฟฟ้าแรงสู ง เพื่อการตรวจสอบหา
สิ่ งผิดปกติที่แตกต่างกัน ด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน รุ่ น Testo 875-1i นาข้อมูลที่ได้จากภาพถ่ายความร้อนมา
ประเมินสภาพอุปกรณ์ เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค โดยนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
เพื่อเฝ้าระวังความผิดปกติทางไฟฟ้า และนาไปสู่ การกาหนดแนวทางวิธีดาเนินการแก้ไข เพื่อความน่าเชื่อถือได้
ของระบบไฟฟ้า
คาสาคัญ : ภาพถ่ายความร้อน, กล้องถ่ายภาพความร้อน, อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสู ง, ดรอปเอาท์ฟิวส์

ABSTRACT
This paper studies on the preventive maintenance inspection for the factory high-voltage electrical
devices. The main objective is to review the standards of the provincial electricity authority high voltage electrical
device inspection standard, and to inspect the high voltage drop out fuse on high voltage pole using the thermal
camera model Testo 875-1i, in order to scan and to evaluate the abnormal cases of devices from the thermography
base on the standard. As the evaluation results, the regular surveillance and preventive maintenance planning are
absolutely carried on for ensuring the quality and reliability of electrical system.
Keywords: Thermography, Thermal camera, High voltage equipment, Drop out fuse
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1. บทนา
อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า แรงสู ง ของระบบส่ ง จ่ า ยก าลัง ไฟฟ้ า เป็ นระบบที่ มี ค วามส าคัญ มาก ส าหรั บ สถาน
ประกอบการขนาดใหญ่หรื อโรงงานอุตสาหกรรม เพราะเป็ นระบบที่ส่งจ่ายกาลังไฟฟ้ าไปยังทุกภาคส่ วนของ
ระบบงาน หากระบบส่ งจ่ายไฟฟ้ า เกิดขัดข้องหรื อมีปัญหาใด ๆ ก็จะส่ งผลกับกระบวนการทุกส่ วน ทาให้การ
ท างานไม่ เ ป็ นไปตามแผน เกิ ด ล่ าช้าและเกิ ด ความเสี ย หายได้ หากต้อ งการให้ ร ะบบส่ ง จ่ ายไฟฟ้ าแรงสู ง มี
ประสิ ทธิ ภาพ ทางสถานประกอบการจึงจาเป็ นต้องมีการตรวจสอบอยู่เสมอ ซึ่ งวิธีตรวจสอบระบบมีได้หลายวิธี
ในบทความนี้ จะเสนอวิ ธีการตรวจสอบโดยใช้กล้องถ่ ายภาพความร้ อ น(Thermoscan) ที่ มี การใช้ง านอย่าง
แพร่ หลายง่ายต่อการเฝ้ าระวัง ใช้งานสะดวกและปลอดภัย อีกทั้งมี ความสอดคล้องกับเกณฑ์ม าตรฐานของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทาให้มีทิศทางที่มีความน่าเชื่อถือ
การตรวจสอบระบบไฟฟ้ านิ ยมนากล้องถ่ายภาพความร้อนมาประยุกต์ใช้งานมากขึ้น เพื่อตรวจสอบ
สิ่ งผิดปกติ ทาให้สามารถวางแผนการซ่อมบารุ งรักษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ป้องกันความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น
อันเป็ นผลต่อการใช้งานอุปกรณ์มาอย่างยาวนาน
ดังนั้น บทความนี้จึงได้นาเสนอ การพัฒนาการเฝ้าระวังและตรวจสอบในสถานประกอบการ เพื่อนาผล
มาวิเคราะห์ดว้ ยการใช้โปรแกรมจากกล้องถ่ายความร้อน ช่วยหาค่าอุณหภูมิความร้อน ซึ่ งมีการใช้งานง่ายและ
มีความแม่นยา เป็ นข้อมูลสาคัญสาหรับการค้นหาปัญหาในระบไฟฟ้า เพื่อนาไปสู่การแก้ไข หรื อปรับปรุ งต่อไป

2. ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
ในหัวข้อนี้ จะกล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้ ซึ่ งมีขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานNFPA70B
แนวทางปฏิบตั ิสาหรับการบารุ งรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมไปถึงเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ที่ให้ขอ้ มูลในการปฏิบตั ิงาน
ในสถานประกอบการ
2.1 ความเครียดของสนามไฟฟ้า
- ความเครี ย ดของสนามไฟฟ้ าเป็ นพารามิ เ ตอร์ ส าคัญ ต่ อ การฉนวนของอุ ป กรณ์ หรื อ ระบบ
ไฟฟ้าแรงสู ง ความเครี ยดของสนามไฟฟ้าที่สูง ขึ้นเกิดจากความผิดพร่ องของฉนวนทาให้เกิดความล้มเหลวของ
ฉนวน
- ค่าความเครี ยดสู งสุ ดที่ เกิ ดขึ้น ณ จุดใดจุดหนึ่ ง ระหว่างอิเล็กโตรดในขณะที่ เบรกดาวน์เริ่ ม
เกิดขึ้น
- เมื่อต้องการให้ Emax มีค่าน้อยลงจึงต้องเพิ่มค่า รัศมีของตัวนา r1 ให้มากขึ้น เมื่อ U คงที่ จุดนี้
นามาใช้ประโยชน์ในการป้องกันการเกิดโคโรน่า(Corona) เพราะความเครี ยดที่ผิวตัวนาน้อยลง
- สมการความเครี ยดของสนามไฟฟ้า (สารวย สังข์สะอาด,2549) สมการที่ 1
Emax =

𝑈

(1)

𝑑
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2.2 ปรากฏการณ์ โคโรน่ า
- เป็ นการปล่อยประจุไฟฟ้ า เกิดจากการแตกตัว(Ionization)ของอากาศหรื อของไหลที่ไหลผ่าน
วัสดุที่เป็ นตัวนาไฟฟ้าซึ่งมีพลังงานไฟฟ้าอยู่
- เกิ ดขึ้นเมื่ อเกิ ดความเครี ยดของสนามไฟฟ้ า รอบ ๆ ตัวนาไฟฟ้ า สู งพอที่ จะสร้ างย่านความนา
ไฟฟ้าโดยรอบ แต่ไม่แรงพอที่จะทาให้เกิดการพังทลาย(Breakdown) หรื อเกิดประกายไฟ (Arcing)
- มั ก จะพบเป็ นแสงสี น้ าเงิ น อ่ อ น(Bluish) เรื องแสงอยู่ ใ นอากาศที่ อ ยู่ โ ดยรอบวัส ดุ ตัว น า
ไฟฟ้าแรงสู ง
- เป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากกระแสที่ไหลจากขั้วไฟฟ้ าที่มีศกั ย์ไฟฟ้ าสู ง ซึ่ งโดยทั่วไปแล้ว
มักจะเป็ นอากาศ ผ่านการแตกตัว ซึ่งจะสร้างย่านพลาสมารอบๆ ดังรู ปที่1
- เกิ ด ก่ อ นการพัง ทลายและจะเริ่ ม เกิ ด เมื่ อ ความเครี ย ดสนามไฟฟ้ า สู ง สุ ด เท่ า กับ ความเครี ย ด
สนามไฟฟ้าเริ่ มต้น Emax= Ei
- สมการแรงดันโคโรน่า (สารวย สังข์สะอาด,2549) สมการที่ 2
Ei = 21.2 ∗ 𝑟1 In(d / 𝑟1) KV

(2)

รูปที่ 1 ผลกระทบที่เกิดการปรากฏการณ์โคโรน่า
ความเครี ยดสนามไฟฟ้าสู งสุ ดที่เกิดโคโรนาเริ่ มเกิดบนสายส่ง สมการที่ 3
Emax =

𝑈
𝑟1 𝐼𝑛(𝑑/𝑟1 )

KV / cm

(3)

Ec ของอากาศ ≈ 30 KV / cm
2.3 ผลเสียจากการเกิด Corona อันมักจะเกิดขึน้ คือ
- การพังทลายจาก Line - Line หรื อ Line – Ground เนื่องจากการขยายตัวของวงโคโรน่า ทาให้มี
การนากระแสผ่านพื้นที่น้ นั กระแสรั่วไหลผ่าน ต้องรับแรงดันไฟฟ้าตกคร่ อมสู งขึ้นก่อให้เกิดการพังทลายในที่สุด
- การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน(Oxidation) บนผิวตัวนาหรื อตัวต่อ(Connector) ที่เกิดโคโรน่าส่งผล
จากการสึ กกร่ อนและหลวม ทาให้อุณหภูมิที่จุดต่อสู งขึ้นจนละลาย ดังรู ปที่2
- การเกิ ด การรบกวนของคลื่ นวิทยุ( Radio Interference) เนื่ องจากการเคลื่ อนที่ ของอิเล็กตรอน
อิสระและอิออนบวก โดยปรกติแล้วมีผลรบกวนระบบควบคุม, สัญญาณ ทีวี / วิทยุ (สารวย สังข์สะอาด, 2549)
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รูปที่ 2 การแตกตัวของอากาศโดยรอบจุดที่เกิด PD ที่สังเกตได้จากกล้องถ่าย
2.4 เกณฑ์ การตัดสินใจเพื่อวางแผนบารุงรักษาระบบไฟฟ้า (NETA) ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 ข้อกาหนด InterNational Electrical Testing Association (NETA)

3. วิธีการดาเนินงาน
จัดให้มีการตรวจสอบด้วยกล้องถ่ายภาพความร้ อนในระยะเวลาที่เหมาะสมในแต่ละลักษณะสถาน
ประกอบการ โดยใช้โปรแกรมเพื่อระบุอุณหภูมิ หากตรวจพบค่าอุณหภูมิที่เกิดค่าที่กาหนดไว้ เช่น ตรวจพบ Hot
Spot บริ เวณหน้าสัมผัสดรอปเอาท์ฟิวส์ เฟส B,C ที่หม้อแปลงลูก 2000 KVA โดยมีตวั แปรเรื่ องอุณ หภูมิเข้ามา
เกี่ยวข้อง จึงเป็ นเหตุให้ตอ้ งใช้กล้องถ่ายภาพความร้อน เพื่อเข้ามาตรวจสอบ ทาการเฝ้าระวัง ปรากฏการณ์โคโรน่า
(Corona Discharge) และปัญหาอื่นๆ
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3.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน ดังรู ปที่ 4

รูปที่ 4 ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.2 การวิเคราะห์ ปัญหา
จากการวิ เ คราะห์ พ บว่ า โคโรน่ า นั้น สั ม พัน ธ์ กับ สภาวะกระแสที่ เพิ่ ม ขึ้น เนื่ อ งจากในประเทศที่ มี
การพัฒนาอุตสาหกรรมมักเกิดปั ญหาเรื่ องมลภาวะ(Pollution) ซึ่ งมี ผลกระทบต่อระบบไฟฟ้ าแรงสู งด้วย คือ
มลภาวะประเภทสิ่ งสกปรกที่ลอยตัวได้ จะมาจับเกาะระบบไฟฟ้าแรงสู ง ทาให้เกิดการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า
ผ่านทางสิ่ งสกปรกนั้น กระแสบางส่ วนสร้างความร้อนบนเส้นทางที่ผา่ น และทาให้เส้นทางนั้นแห้ง (Dry band)
แล้วหยุดการนาไฟฟ้า
ในขณะที่พ้ืนที่ใกล้เคียงบางส่ วนยังไม่แห้ง จึงก่อให้เกิดมีแรงดันตกคร่ อมสู งมาก และเกิดเป็ นโคโรน่า
บนเส้นทางแห้ง อันเนื่ องมาจากสภาวะแวดล้อมของโรงงาน กรณี ศึกษาโรงงานผลิ ตผงซักฟอก นั้นมี ฝุ่นผง
ซักฟอกที่ ค ละคลุ้ง ในอากาศเป็ นจ านวนมาก อี ก ทั้ง ความชื้ น นั้น ยัง ก่ อ ให้ เกิ ด การเกาะยึด จับ ที่ ดี ม ากขึ้นของ
ผงซักฟอกบนตัวดรอปฟิ วส์(Drop fuse) ทาให้เกิดการสกปรกบริ เวณหน้าสัมผัส
เมื่อใช้เทอร์ โมสแกนทาการตรวจสอบบริ เวณดรอปฟิ วส์ จะเห็นจุดอุณหภูมิ หรื อข้อต่อ ที่เพิ่มสู งขึ้น
บริ เวณหน้าสัมผัสของตัว ดรอปฟิ วส์ การจับตัวของผงซักฟอกและความชื้ นบริ เวณหน้าสัมผัสของดรอปฟิ วส์
ทาให้เกิดการออกซิเดชัน่ บริ เวณหน้าคอนแทค ส่งผลให้เกิดการสึ กกร่ อนบริ เวณหน้าสัมผัสของดรอปฟิ วส์ ทาให้
หลวม จึงเป็ นสาเหตุให้บริ เวณจุดต่อมีอุณหภูมิสูงขึ้นจนหลอมละลายหรื อ ในกรณี ที่ยงั ไม่เกิดการหลอมละลายก็
เป็ นจุดฮอตสปอต ที่สามารถสังเกตได้ชดั เจนจากกล้องเทอร์โมสแกน ดังรู ปที่ 5
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รูปที่ 5 เกิดความร้อนจุดต่อของดรอปเอาท์ฟิวส์
3.3 แนวทางปฏิบตั ิที่แนะนาสาหรับอุปกรณ์ ไฟฟ้าการบารุงรักษา (มาตรฐาน NFPA 70B )
ตามมาตรฐาน NFPA 70B แนะนาให้ตรวจสอบความต่อเนื่ องของฟิ วส์ ระหว่างการบารุ งรั กษาตาม
กาหนดแต่การทดสอบ เพื่อให้มนั่ ใจว่าการทางานและการป้องกันที่เหมาะสมกับสภาวะกระแสเกิน ไม่จาเป็ นต้อง
ใช้สวิตช์และฟิ วส์บล็อกที่ตอ้ งการการบารุ งรักษา เช่น กระชับการเชื่อมต่อ และ ตรวจสอบสัญญาณความร้อนสู ง
เกินไป
ฟิ วส์ : ฟิ วส์เป็ นอุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจรไฟฟ้า ซึ่งส่วนประกอบต่าง ๆ ที่จะต้องตรวจสอบด้วยกล้อง
ถ่ายภาพความร้อนนั้น ดังรู ปที่ 6 จะประกอบด้วย
- จุดต่อและขั้วไฟฟ้าต่างๆ
- จุดเข้าหัวสายหรื อหางปลาต่างๆ(Cable Lug)
- การเกิดความร้อนภายในกระบอกฟิ วส์เนื่ องจากเส้นฟิ วส์ภายในเกิดการหลอมละลายทาให้มี
อุณหภูมิสูงขึ้นเมื่อเทียบกับฟิ วส์ชุดอื่นๆเมื่อทางานที่สภาพโหลดใกล้เคียงกัน

รูปที่ 6 เกิดความร้อนจุดต่อของดรอปเอาท์ฟิวส์ และ เกิดความร้อนบริ เวณหน้าสัมผัส
3.4 แนวทางการแก้ปัญหา
จึงได้คาแนะนาให้มีการทาความสะอาดบริ เวณหน้าสัมผัสของดรอปเอาท์ฟิวส์ เพื่อขจัดปั ญหาเกี่ยวกับ
การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันที่บริ เวณหน้าสัมผัส
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3.5 ประเมินสภาพของอุปกรณ์ ระบบจ่ ายกาลังไฟฟ้าแรงสู งจากภาพถ่ ายความร้ อน
โดยนาผลที่ได้ไป อ้างอิงกับเกณฑ์การประเมิน ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เกณฑ์การประเมิน และระดับความสาคัญในการแก้ไขของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสู ง
เกณฑ์การประเมิน
ดี
(Good)
ปกติ

รายการอุปกรณ์

ปานกลาง
(Fair)
แก้ไข

แย่
(Poor)
แก้ไขด่ วน

แย่มาก
(Bad)
แก้ไขทันที

ลูกถ้วย/ตัวถังอุปกรณ์/บุชชิ่ง/กับดัก
ฟ้าผ่า/สายOHGW/ดรอปเอาท์ฟิวส์/
<5℃
≥5℃
คัทเอาท์
สายตัวนา
<10℃
10 ≤ × < 30℃ 30 ≤ × <50℃
≥ 50℃
จุดต่อ/จุดสัมผัสทางระบบ
< 5℃
5 ≤ × < 20 ℃ 20 ≤ × <40℃
≥ 40 ℃
ไฟฟ้าแรงสู ง
ที่มา: คู่มือการตรวจสอบบารุ งรักษาระบบไฟฟ้าเหนือดิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(ยุทธพงศ์ ทัพผดุง, 2562)

4. ผลการดาเนินงาน
การศึกษาเรื่ องปั ญหาการตรวจสอบเพื่อบารุ งเชิงป้ องกัน ด้วยการตรวจสอบอุณหภูมิโดยการนาข้อมูล
จากการตรวจวัดอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสู งด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน มาวิเคราะห์ ได้นาข้อมูลไปทดลองใช้จริ งจาก
การเก็บข้อมูลจากหน้างาน โดยนาโปรแกรมทารี พอร์ ตมาช่ วยทาให้การทางานง่ายขึ้น ช่ วยในการวิเคราะห์
อุณหภูมิของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสู ง และประเมินผลงาน เพื่อให้ทราบถึงปัญหาของตัวอุปกรณ์ก่อนการซ่อมบารุ ง
ตารางที่ 2 แสดงค่ากระแสและอุณหภูมิที่เกิดขึ้น
กระแส( KA)
อุณหภูมิ (℃)
วันที่
ช่ วงเวลา
เฟส A เฟส B เฟส C เฟส A เฟส B เฟส C อุณหภูมิภายนอก
6/03/2563

9:17

1.93

1.78

1.87

36.1

33.6

44.9

32

9/03/2563

14:00

1.91

1.77

1.84

40.9

38.5

47.5

32

11/03/2563

14:37

1.95

1.77

1.87

37.1

38.3

47.5

32

12/03/2563

13:54

1.47

1.33

1.40

37.9

36.8

43.7

32

17/03/2563

14:37

1.91

1.81

1.85

28.8

35.3

44.6

32

24/03/2563

14:41

1.90

1.76

1.84

35.9

36.7

43.7

32

30/03/2563

16:23

1.96

1.84

1.85

39.1

38.1

46.0

32
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4.1 ค่าความสัมพันธ์ ระหว่างกระแสกับอุณหภูมิ
จากการที่ ได้ทาการบันทึ กและเก็บค่ากระแสที่ ได้จากการตรวจสอบโดยดู แสดงสถานะการท างาน
(Monitoring) เพาว์เวอร์มิเตอร์ (Power meter) ในการแสดงค่าพารามิเตอร์และปริ มาณพลังงานไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า
กาลังงานไฟฟ้ าจริ ง กาลังงานไฟฟ้ ารี แอคทีฟ ดังนั้นจากการตรวจสอบ โดยดูสถานะทางานของ Digital Power
Meter กับอุณหภูมิที่อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสู งดรอปเอาท์ฟิวส์ ตัวอย่างดังแสดงในตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3 เพื่อนามา
วิเคราะห์ว่า เกิดความร้อนที่อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสู ง หรื อเกิดขึ้นจากกระแสที่สูงขึ้นหรื อไม่
ตารางที่ 3 รายงานการประเมินอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสู ง
รหัสอุปกรณ์
/วันที่

ตาแหน่ง

ผลการ
ประเมิน

ภาพถ่าย

ภาพจริ ง
F9
LCT
24/03/63

M1,M2 ,HS1
(A,B,C)

แก้ไขทันที
(>5°C)
ภาพถ่าย
ความร้อน

ภาพจริ ง
F9
LCT1
30/03/63

M1,M2 ,HS1
(A,B,C)

แก้ไขทันที
(>5°C)
ภาพถ่าย
ความร้อน
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4.2 ผลการประเมินสภาพอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแรงสู งที่ต้องดาเนินการแก้ไข
การเกิดความร้อนสู งที่ดรอปเอาท์ฟิวส์ ภายในสถานประกอบการ สาเหตุเกิดจากการเกิด ภาระทางไฟฟ้า
ไม่สมดุลย์ทาให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลเกิน (Over Current) และหน้าสัมผัสเกิดสกปรก มาจากความชื้นบริ เวณนั้น
อยู่ใกล้กบั GS Sulphonation Plan ที่แท่นผสมสาร และ Drying Process ที่มีปัญหาฝุ่ นฟุ้งกระจายจากผงซักฟอก
และมีสาร NaCl ทาให้เกิดการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ทาให้ความเป็ นฉนวนลดลงเกิดความเครี ยดสนามไฟฟ้าใน
ฉนวน และเกิดการเบรกดาวน์ที่สายส่ง ส่งผลให้ดรอปเอาท์ฟิวส์มีกระแสมากขึ้น ดรอปฟิ วส์ตก เกิดโคโรน่า
4.3 แนวทางการแก้ไขปัญหา
หลังจากที่ทราบผลการประเมินว่า ดังตารางที่ 4 ให้ดาเนิ นการแก้ไขทันที (>5°C)เมื่อทาการถ่ายภาพ
ดรอปเอาท์ฟิวส์ดว้ ย กล้องภาพถ่ายความร้อนแล้วนั้น จะสังเกตเห็นจุดแดงที่จุด HS1 ซึ่ งมีอุณหภูมิสูงกว่าจุด M1
และ M2 มากกว่า 5°C การแก้ไข โดยทาการขันน็อตให้แน่นหรื อนามาทาความสะอาด ในกรณี ที่เกิดสนิมหรื อเกิด
การกัดกร่ อน หรื อ การเกิดความร้อนภายในกระบอกฟิ วส์เนื่องจากเส้นฟิ วส์ภายในเกิดการหลอมละลายทาให้มี
อุณหภูมิสูงขึ้น เมื่อเทียบกับฟิ วส์ชุดอื่นๆ เมื่อทางานที่สภาพโหลดใกล้เคียงกัน ทาการแก้ไขโดยการ การปลด-สับ
HT Drop Out Fuse
ตารางที่ 4 ผลการประเมินอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสู งและแนวทางแก้ไข
Code
รายละเอียด ( Code )
ผลการประเมิน
แก้ไขทันที (>5°C)
F9-LCT1 ตรวจพบ Hot Spot
บริ เวณหน้าสัมผัสดรอป เมื่อทาการถ่ายภาพดรอปเอาท์
เอาท์ฟิวส์ เฟส B,C ที่
ฟิ วส์ ด้วยกล้องภาพถ่ายความ
หม้อแปลงลูก 2000
ร้อนแล้วนั้น จะสังเกตเห็นจุด
KVA
แดงที่จุดHS1 ซึ่งมีอุณหภูมิสูง
กว่าจุด M1 และ M2 มากกว่า
5°C

แนวทางการแก้ไข
1.สาเหตุอาจเกิดจากบริ เวณ
หน้าสัมผัสเกิดสกปรกหรื ออาจจะ
มีน็อตเกิดการคายตัวทาให้เกิด Hot
Spot ได้แนวทางจากการไปตรวจ
เช็ดทาความสะอาด
2. ขันน็อตให้แน่น

5. สรุปผลการดาเนินงาน
การตรวจสอบเพื่อบารุ งเชิงป้องกัน ด้วยการตรวจสอบอุณหภูมิ ภายในสถานประกอบการ โดยใช้กล้อง
ถ่ายภาพความร้อน จึงสรุ ปผลได้ว่าจากการตรวจสอบเพื่อบารุ งเชิง ป้องกัน เมื่อเกิดฝุ่ นหรื อสิ่ งเปรอะเปื้ อน ไปจับ
เกาะที่ตวั ดรอปเอาท์ฟิวส์ ทาให้เกิดความชื้น และค่าความเป็ นฉนวนลดลงส่งผลให้เกิดความเครี ยดในสนามไฟฟ้า
ทาให้มีความร้อนสู ง หากค่าความเป็ นฉนวนลดลงมาก จากฉนวนไปสู่ สภาพการนาไฟฟ้า จะเกิดการเบรกดาวน์
ตามความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ าง กระแสไฟฟ้ ากับ แรงดัน ไฟฟ้ า หรื อ ความหนาแน่ น ของกระแสกับ ความเครี ย ด
สนามไฟฟ้ า และเมื่อค่าความเครี ยดสนามไฟฟ้ าสู งสุ ดเท่ากับความความเครี ยดสนามไฟฟ้ าเริ่ มต้น จะทาให้เกิด
โคโรน่า เมื่อเกิดความเครี ยดของสนามไฟฟ้าเกินค่าสนามไฟฟ้าวิกฤต ทาให้เกิดการดีลชาร์ จ ส่ งผลให้ไฟรั่วไหล
เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่พนักงาน มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิต จึงต้องทาการเฝ้าระวังหากมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น
จึงต้องดาเนินการแก้ไขในเวลาอย่างเหมาะ
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5.1 ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
เนื่องจากอุณหภูมิโดยรอบบางช่วงเวลามีอุณหภูมิที่สูงกว่าอุณหภูมิที่กล้องถ่ายภาพความร้อนตรวจจับ
อุณหภูมิได้ ส่ งผลให้ เกิดความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิ และความแม่นยาของตัวอุปกรณ์ ทาให้การวิเคราะห์
ปั ญหาแต่ละครั้งเกิดความล่าช้า และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทางานมีขอบเขตในการใช้งาน และโปรแกรมการทารี
พอร์ตสามารถใช้ได้ในเวลาทางานเท่านั้น
5.2.1 ข้ อเสนอแนะ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทางานควรมีคุณสมบัติที่ตรงกับงาน และความพร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อ
สามารถใช้งานได้ในเวลาที่กาหนด ได้ผลที่จะนาไปวิเคราะห์ มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น จากบทความ
นี้ สามารถนาไปต่อยอดได้โดยการสร้างแอพพลิเคชัน่ เพื่อรองรับการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสู งด้วยภาพถ่าย
ความร้อนได้ทนั ที ทาให้การวิเคราะห์น้ นั รวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น

6. กิตติกรรมประกาศ
บทความเรื่ องการศึกษาการตรวจสอบฟิ วส์ไฟฟ้าแรงสู งด้วยการสแกนอุณหภูมิ นั้นสาเร็ จได้ โดยได้รับ
ความอนุเคราะห์จาก บริ ษทั ไลอ้อน(ประเทศไทย) จากัด ที่ให้ขอ้ มูลและแนะนาแนวทางในการปฏิบตั ิงาน ผูศ้ ึกษา
ตระหนักและซาบซึ้งในความกรุ ณาจากทางบริ ษทั เป็ นอย่างยิ่ง ขอขอบพระคุณ
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บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอการปรับปรุ งอุปกรณ์จบั ยึด (Jig) เรื อนปั๊ มน้ าแบบจุ่มในกระบวนการกลึงขึ้นรู ปด้วย
เครื่ องกลึงอัตโนมัติ (CNC) เพื่อลดการเกิดของเสี ยและลดเวลาของการผลิตชิ้นงาน ข้อมูลกระบวนการผลิตเดิม
และข้อมูลการเกิดของเสี ยได้ถูกเก็บรวบรวมแล้วนามาวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดของเสี ย ซึ่งพบว่าอุปกรณ์จบั
ยึดชิ้ นงาน (Jig) เดิ มมี ข้ นั ตอนในการติ ดตั้งหลายขั้นตอนและยัง มี ก ารออกแบบการจับยึด ชิ้ นงานที่ ไ ม่ มั่น คง
เพียงพอทาให้ชิ้นงานเกิดการส่ ายจนเป็ นสาเหตุของการเกิดของเสี ยขึ้น จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลและปัญหาที่พบจึง
ได้ทาการออกแบบปรับปรุ งวิธีการและอุปกรณ์จบั ยึด ชิ้นงาน (Jig) ขึ้นใหม่ โดยออกแบบชิ้นส่ วนของอุปกรณ์จบั
ยึด (Jig) ที่สามารถติดตั้งเข้ากับปากจับของเครื่ องกลึง CNC ทั้ง 3 ด้านได้ และเปลี่ยนการจับยึด จากการสอดปาก
จับเข้าผิวในของเรื อนปั๊มแล้วดันออก เป็ นการกดคีบจับลงที่ผิวภายนอกของชิ้นงานแทน โดยชิ้นส่วนของอุปกรณ์
จับยึดชิ้นงาน (Jig) ที่ออกแบบใหม่น้ ีมีความยาวครอบคลุมเกือบตลอดความยาวของชิ้นงานเรื อนปั๊ มที่นามากลึง
มีสกรู ช่วยสาหรับการปรับตั้งศูนย์แบบละเอียดและยังช่วยเพิ่มความมัน่ คงของการจับยึดได้อีกด้วย นอกจากนั้น
อุปกรณ์ จับยึด (Jig) ที่ ออกแบบปรั บปรุ งขึ้นมาใหม่น้ ี ยังถูกออกแบบให้สามารถนาไปปรั บใช้กับเครื่ องกลึ ง
อัตโนมัติรุ่นอื่น ๆ ในสายการผลิตเดียวกันที่มีอยู่อีก 3 เครื่ องได้อีกด้วย ทาให้เพิ่มความยืดหยุ่นในสายการผลิตที่
สามารถใช้งานอุปกรณ์จบั ยึด (Jig) ทดแทนกันได้ในกรณี ที่เครื่ องกลึ งตัวใดตัวหนึ่ งที่กาลัง ผลิตชิ้นงานอยู่เกิ ด
ปั ญหาขึ้น หลังจากได้ขอ้ สรุ ปของการออกแบบแล้ว จึงได้สร้างอุปกรณ์จบั ยึดต้นแบบขึ้นมาสาหรับทดลองนาไป
ปรับใช้ในการกลึงชิ้นงานจริ ง พบว่าอุปกรณ์จบั ยึด (Jig) ต้นแบบที่สร้างขึ้นสามารถลดเวลาในการติดตั้งชิ้นงาน
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จากเดิมใช้เวลาเฉลี่ยที่ 7.01 นาทีต่อชิ้น เหลือ 2.45 นาทีต่อชิ้น และทาให้ลดปั ญหาจากการกลึงขนาดร่ องแบริ่ ง
ใหญ่เกินขนาด สามารถลดของเสี ยที่เกิดขึ้นได้จากเดิมคือร้อยละ 2.60 เหลือร้อยละ 0.448 นอกจากนั้นยังสามารถ
นาไปติดตั้งเพื่อกลึงชิ้นงานแบบเดียวกันนี้กบั เครื่ องกลึงเครื่ องอื่นดังที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้นได้ โดยต้องใช้อุปกรณ์
สาหรับตัดเฉื อนเดียวกัน หรื อขนาดเดียวกันกับรุ่ นที่ออกแบบไว้ เพื่อให้โปรแกรมที่ใช้กลึงมีความเร็ วรอบและ
ระยะการกลึงที่สัมพันธ์กบั อุปกรณ์ตดั เฉือน เพื่อป้องกันการเกิดแรงสะท้านของมีดกลึงกับผิวชิ้นงาน
คาสาคัญ: การออกแบบอุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงาน (Jig), ลดของเสี ย, เครื่ องกลึง CNC, เรื อนปั๊มน้ าแบบจุ่ม,
กระบวนการผลิต

ABSTRACT
This paper presents an improvement of a Jig holding a frame part of submersible pump in a production
process with CNC turning machine in order to reduce a defect and a production time period. The original
production data including the information of defective products is corrected and used to be analyzed for evaluating
the cause of the defect. The analytical data shows that the original Jig has more step for setting up and also has
the poor method of fastening causing the frame part is unstable during production process and being a defect.
Therefore, the new design of Jig and fastening method have been improved. The parts of Jig are designed to be
installed on all three clamps jaw of CNC turning machine and the previous method of fastening, all three clamps
jaw of CNC turning machine that being inside the cylindrical frame part are then stretch simultaneously to press
inner surface of this cylindrical frame part, has been changed. For new design, Jig will be installed on all three
clamps jaw will press to outer surface simultaneously when all three clamps jaw move inward. A new Jig parts
are designed to be covered almost of the length of the frame part and also has an adjustable screw for setting up
an alignment and a stable position of the frame part before machining. Moreover, the new Jig can also be installed
on the other three CNC turning machine in the same production process that make the production line is flexible
to use replacement part of Jig on another CNC turning machine if there is one was shutting down. The prototype
of the new design of Jig is fabricated for testing in the frame part production process with CNC turning machine.
Initially, the sample of the test shows that the new Jig can help to reduce the setup time of each frame part for
machining from 7.01 minutes to be 2.45 minutes and also can help to reduce the defect of 2.60% to be 0.448%.
Moreover, the new Jig can be installed in the other CNC turning machine as mention before by using the related
equipment in the same function.
Keywords: design of Jig, reduce a defect, CNC, submersible pump frame, production process

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหา
จากการเข้าสังเกตและเก็บข้อมูลการผลิตของกระบวนการกลึงขึ้นรู ปเรื อนปั๊ มน้ าแบบจุ่มรุ่ น CSP-755S
ด้วยเครื่ องกลึงอัตโนมัติ (CNC, Computer Numerical Control) ในโรงงานผลิตพบว่ามีของเสี ยเกิดขึ้นจากการกลึง
ขนาดร่ องแบริ่ งที่ไม่ได้ขนาดตรงตามกาหนด ซึ่ งสาเหตุเกิดจากชุดอุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงานที่มีการใช้ปากจับ (Soft
Jaw) ของหัวหมุนของเครื่ องกลึง(spindle) ที่มีบ่าจับสั้นเกินไปและใช้แรงจากลมอัดดันปากจับให้เคลื่อนที่ออก
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เพื่อกดยึดฐานชิ้นงานด้าน P-side (ด้านที่ใช้ประกอบเข้ากับใบพัด) แสดงดังภาพที่ 1 และภาพที่ 2 ประกอบกับ
ตัวเรื อนปั๊ มซึ่ งเป็ นผิวดิบของเหล็กหล่อทรายทรงกระบอกเอียง (Taper) และมีผิวมันจากการพ่นสี รองพื้นมาแล้ว
หนึ่ งชั้น จึ งทาให้จบั ชิ้ นงานได้ไม่มั่นคงพอ ชิ้ นงานเกิ ดการเอียงไม่ได้ศูนย์และเกิ ดการหมุนส่ ายในขณะที่ทา
การกลึง ส่งผลให้ร่องแบริ่ งที่ผา่ นการกลึงแล้วเกิดการบิดเบี้ยวและขนาดใหญ่กว่ากาหนด นอกจากนั้นยังมีการใช้
อุปกรณ์ จับยึดชิ้ นงานประคองเพิ่มเติ มที่ คอเรื อนปั๊ มเพื่อรั บน้ าหนักกับความยาวของเรื อนปั๊ ม ที่ ส่งผลให้เกิด
ความล่าช้าในขั้นตอนการติดตั้งชิ้นงานในการขันสกรู สาหรับยึดประคองที่ผิวด้านนอกของเรื อนปั๊ม 3 จุดและสกรู
สาหรับยึดที่ฐานหู อีก 1 จุด และวิธีการจับยึดชิ้นงานแบบเดิมนี้จะต้องมีการเคาะปรับระยะหน้าแปลนของชิ้นงาน
เพื่อตั้งศูนย์ให้ชิ้นงานเป็ นหน้าฉากกับแนวแกนของหัวหมุนอีกด้วย ในขั้นตอนนี้คณะผูว้ ิจยั ได้สังเกตแล้วพบว่า
เป็ นขั้นตอนที่ทาให้สิ้นเปลืองเวลาในการหาระยะเคาะตั้งศูนย์ เพื่อให้เกิดความร่ วมศูนย์กนั ทั้งด้าน O-Side (ด้านที่
ต้องนาไปอัดเข้ากับสเตเตอร์ ที่เป็ นโครงเหล็กใช้สาหรับพันขดลวดทองแดงซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของมอเตอร์ ปั๊มน้ า)
และด้าน P-Side ผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดในการปรับปรุ งวิธีการและสร้างชุดอุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงานเข้ากับหัวหมุนของ
เครื่ องกลึ ง CNC ขึ้นมาใหม่ เพื่อแก้ปัญหาการจับยึดชิ้ นงานเดิมที่ไม่มั่นคงและลดเวลาการติ ดตั้งชิ้ นงานก่อน
การกลึงชิ้นงาน และนอกจากนั้นชุดอุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงานที่ออกแบบใหม่น้ ี จะสามารถนาไปติดตั้งใช้งานกับ
เครื่ องกลึง CNC เครื่ องอื่น ๆ ในไลน์การผลิตเดียวกัน ได้อีกด้วย เพื่อรองรับกับกรณี ที่เครื่ องที่กาลังใช้งานอยู่มี
ปัญหาขัดข้องเกิดขึ้น
บ่าจับชิ้นงานของปากจับ ความสู ง 6 mm
สกรู ยึด
P-Side

สกรู
ประคอง
O-Side

ปากจับ

Jig

หัวหมุน

สกรู ยึด Jig

ภาพที่ 1 แสดงภาพการจับยึดของอุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงานแบบเดิม

ภาพที่ 2 แสดงภาพของปากจับแบบเดิม

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อออกแบบและปรับปรุ ง อุปกรณ์สาหรับจับยึดชิ้นงาน (Jig) เข้ากับหัวหมุนของเครื่ องกลึง CNC
ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนเรื อนปั๊มน้ าแบบจุ่ม
(2) เพื่อลดของเสี ยที่เกิดจากกระบวนการกลึงขึ้นรู ปชิ้นส่วนเรื อนปั๊มน้ าแบบจุ่ม
(3) เพื่อลดระยะเวลาการจับยึดและการปรับตั้งชิ้นงานเข้ากับหัวหมุนของเครื่ องกลึง CNC

3. วิธีการศึกษาข้ อมูลและการออกแบบ
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1.1 การเก็บข้อมูลระยะเวลาการผลิต
ตามแผนการผลิ ต ของโรงงานจะต้อ งกลึ ง ชิ้ น งานให้ ไ ด้ว ัน ละ 11 ชิ้ น แต่ เ นื่ อ งจากปั ญ หาใน
การติดตั้ง (Setup) ชิ้นส่ วนเรื อนปั๊มเข้ากับอุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงานและเคาะตั้งศูนย์ชิ้นงานของวิธีการเดิมนั้นต้องทา
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การปรับตั้งศูนย์โดยละเอียด จึงทาให้เกิดการเสี ยเวลาในการติดตั้งมาก จึงทาให้กลึงชิ้นงานได้เฉลี่ย 10 ชิ้นต่อวัน
เท่านั้น ผูศ้ ึกษาจึงมีแนวคิดที่จะทาการออกแบบอุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงานใหม่โดยมีเป้าหมายในการลดเวลาที่ใช้ใน
การติดตั้งเรื อนปั๊มเข้ากับอุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงานและการเคาะตั้งศูนย์ชิ้นงานที่กินเวลากว่า 70.10 นาที (ตามข้อมูลใน
ตารางที่ 1) นี้ออก เพื่อให้มีเวลาเพิ่มสาหรับกระบวนการผลิตโดยรวมให้ได้ตามแผนการผลิตที่กาหนดไว้
ตารางที่ 1 ตารางสรุ ปการจาแนกเวลาในกระบวนการกลึงขึ้นรู ปชิ้นส่วนเรื อนปั๊ม
จานวนชิ้นงานกลึง
(ชิ้น)
1
3
10

ระยะเวลาการติดตั้ง
ก่อนการกลึง
(นาที)
7.01
21.03
70.10

ระยะเวลาการกลึง
(นาที)
25.54
76.62
255.40

ระยะเวลาการ
ตรวจสอบ
(นาที)
1.45
4.35
14.50

ระยะเวลาเผื่อ
ของพนักงาน
(นาที)
6
18
60

ระยะเวลา
รวม
(นาที)
40
120
400

3.1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลของเสี ยจากการผลิต
ตารางที่ 2 ข้อมูลของเสี ยย้อนหลัง 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562

เดือน
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม

ผลิต (ชิ้น)
190
200
215
213
230
251
254
258
223
226
202
70
2,532

ปี 2562
ปั๊มน้ าแบบจุ่มรุ่ น CSP – 755S
ของเสี ย (ชิ้น)
ใช้จริ ง (ชิ้น)
3
187
4
196
6
209
4
209
6
224
7
244
9
245
9
249
6
217
5
221
4
198
2
68
65
2,467
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ของเสี ย (ร้อยละ)
1.60
2.04
2.87
1.91
2.68
2.87
3.67
3.61
2.76
2.26
2.02
2.94
2.60
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จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของชิ้ นงานที่ ผลิ ตแล้วไม่ได้ตรงตามกาหนดในกระบวนการกลึ งขึ้นรู ป
ชิ้นส่ วนเรื อนปั๊ ม ดังแสดงในภาพที่ 3 พบว่ามีขอ้ มูลของชิ้นส่ วนเรื อนปั๊ มที่ไม่ได้ขนาดตามกาหนดย้อนหลัง 1 ปี
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 คิดเป็ นร้อยละ 2.60 ดังตารางที่ 2 ซึ่งของเสี ยเหล่านี้เป็ นของเสี ยที่
ได้คดั แยกไว้และผ่านการตรวจเช็คแล้วว่าไม่ผ่านการควบคุมคุณภาพและจะไม่สามารถนาไปกลึงซ่อมหรื อแก้ไข
ใหม่ได้ไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ โดยทั้งหมดนี้เป็ นของเสี ยที่เกิดจากการกลึงร่ องแบริ่ งใหญ่เกินขนาดที่กาหนดไว้

ภาพที่ 3 ตัวอย่างตะกร้ารวมของเสี ยที่ร่องแบริ่ งใหญ่เกินขนาด
3.2 การวิเคราะห์ ออกแบบอุปกรณ์ จับยึดชิ้นงาน
การออกแบบอุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงานในงานวิจยั นี้จะเน้นการออกแบบให้อุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงานที่ประกอบ
ง่าย มีความแข็งแรงและจับงานได้ตรงแนวศูนย์กบั เครื่ องกลึงให้ได้มากที่สุดเป็ นหลัก เพราะอุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงาน
เป็ นอุปกรณ์ที่มีหน้าที่หลักในการเป็ นตัว ยึด กาหนดตาแหน่งของชิ้นงานหรื อนาทางเครื่ องมือปรับผิวให้สามารถ
ทาการปรับผิวชิ้นงานได้แม่นยา โดยได้ศึกษาแนวทางจากโครงานวิจยั ก่ อนหน้าที่มีลกั ษณะของการปรั บปรุ ง
เครื่ องจักรเพื่อปรับปรุ งคุณภาพของการผลิตชิ้นงาน [1],[2] ในกรณี น้ ี จึงใช้อุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงานเป็ นตัวช่วยใน
การจับยึดชิ้นงานทรงกระบอกเอียงที่ไม่สามารถนาไปติดตั้งเข้ากับปากจับของเครื่ อง CNC ได้โดยตรง ดังนั้น
อุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงานจึงเป็ นชิ้นส่ วนทางกลรู ปแบบหนึ่งต้องที่รับภาระโหลดของชิ้นงานหรื อภาระโหลดอื่น ๆ
ที่เกิดจากการใช้งานรู ปแบบต่าง ๆ เช่น แรงบีบจับจากปาดจับของเครื่ องจักร เป็ นต้น [4]
จากการสังเกตขั้นตอนการกลึงขึ้นรู ปโดยใช้อุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงานแบบเดิมนั้นมีขอ้ บกพร่ องในหลายจุด
ดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น ไม่ว่าจะเป็ นการจับยึดที่ไม่มนั่ คงเนื่องจากรู ปแบบของอุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงานไม่เหมาะสม
คือการที่มีบ่าจับรองรับชิ้นงานที่ส้ นั เกินไป และการติดตั้งอุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงานเดิมมีข้นั ตอนหลายขั้นตอน ทาให้
เสี ยเวลาในการติดตั้งเพื่อจับยึดชิ้นงานเข้ากับหัวหมุนของเครื่ อง CNC จึงมีแนวคิดทาให้อุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงาน
สามารถติดตั้งแล้วหาความร่ วมศูนย์เป็ นจุดเดียวกันที่ง่ายที่สุดโดยการบีบจับที่ผิวภายนอกของชิ้นงานด้าน P-Side
แนวคิดที่ได้น้ ี ได้ทาการต่อยอดจากอุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงานตัวเก่ า โดยต้องการให้ง่ายต่อการจับงาน และง่ายใน
การติดตั้ง ถอด-ใส่ ชิ้นงาน จึงได้ออกแบบให้อุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงานตัวเดิมและปากจับรวมเป็ นชิ้นส่ วนเดียวกัน
และส่ วนของแขนประคองที่มีสกรู ยึดชิ้นงานนั้นจะถูกต่อขึ้นมาจากปากจับ ซึ่ งปากจับนี้จะถูกเปลี่ยนลักษณะจาก
การใช้แรงลมอัดดันออก เป็ นการใช้แรงลมอัดกดจับผิวนอกของชิ้นงานพร้อมกันทั้ง 3 ทิศแทน โดยได้เลือกใช้
ปากจับขนาด 12 นิ้ว เท่ากับขนาดเดิม ดังภาพที่ 4 เพราะต้องสัมพันธ์กบั หัวหมุนเครื่ องกลึง CNC
จากนั้น ได้ท าการออกแบบอุ ป กรณ์ จับ ยึ ด ต้น แบบใหม่ ใ นคอมพิ วเตอร์ ด้วยโปรแกรม SolidWorks
โดยเขียนแบบปากจับของหัวหมุนเครื่ อง CNC ยี่ห้อและขนาดที่เลือก ดังภาพที่ 4 จากนั้นทาการเขียนแบบชิ้นส่วน
ที่ตอ้ งการเพิ่มความสู งของปากจับ ขั้นตอนการต่อชิ้นส่ วนเพื่อเพิ่มความสู งของปากจับนี้ผจู ้ ดั ทาได้เลือกการต่อ
แบบเจาะรู นาเกลียวแล้วใช้สกรู ขนาด M8 มาจับยึดแบบขันตาย ชิ้นละ 2 ตัว เพื่อต้องการให้ท้ งั สองชิ้นต่อเป็ น
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หน้าฉากเดียวกันเพื่อให้มีความร่ วมศูนย์เดียวกันที่สุด โดยมีการเพิ่มรายละเอียดส่ วนที่เป็ นแกนกั้นชิ้นงานหมุน
กลับ กับร่ องหลบหู เรื อนปั๊ มตรงส่ วนฐานของเรื อนปั๊ มน้ า ให้เข้ากับรู ปร่ างกับชิ้นงานที่จะนามากลึงมากขึ้น และ
เพิ่มรู สกรู ประคองชิ้นงาน ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 4 3-Jaw 12 นิ้ว ยี่ห้อ VERTEX
เจาะรูทำเกลียวสกรู
ขนาด M8 เป็นสุดยึด
กับหัวหมุนเครื่อง
CNC
ความหนาก้านเหล็ก
ที่เพิ่ม 23 mm

เจาะรูทำเกลียวจุดสกรู
ประคองที่คอชิ้นงาน

{

แกนกั้นชิ้นงานหมุนกลับ
กลึงหน้าโค้งจับงานที่ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง Ø131

ร่องหลบหูที่ฐานเรือนปั๊ม

ภาพที่ 5 แสดงภาพการออกแบบปรับปรุ งต้นแบบปากจับชิ้นงาน
3.3 การสร้ างอุปกรณ์ จับยึดชิ้นงานต้ นแบบและทดลองตั้งศูนย์อุปกรณ์ จับยึดชิน้ งาน
จากที่ได้ขอ้ สรุ ปของการออกแบบและเขียนแบบอุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงานที่ปรับปรุ งใหม่ในคอมพิวเตอร์
เรี ยบร้อยแล้ว จึงได้จาแบบไปสร้างอุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงานต้นแบบขึ้นจริ ง และได้นาอุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงานต้นแบบ
ที่สร้างขึ้นนี้มาติดตั้งกับเครื่ องกลึง CNC เพื่อปรับแต่งรายละเอียดในการจับยึด โดยมีการวัดระยะของเครื่ องมือตัด
และทาการกลึงหน้าจับชิ้นงานของอุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงานที่ตอ้ งการให้มีผิวหน้าโค้งรับกับความโตผิวนอกของ
ชิ้นงาน เพื่อให้ปากจับของอุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงานที่ออกแบบสามารถจับชิ้นงานได้แนวศูนย์เดียวกันกับหัวหมุน
เครื่ อง CNC ที่สุด ดังภาพที่ 6 จากนั้นจึงมาทดลองจับชิ้นงานเพื่อปรับแต่งให้หลบรู ทิ้งน้ ามันที่นูนออกมาดัน
อุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงานซึ่ งทาให้จบั ชิ้นงานได้ไม่สนิท ดังภาพที่ 7 และกลึงปรับแต่งเพิ่มเติมเพื่อหลบหู ที่ฐานเรื อน
ปั๊มแล้วทาแกนกั้นแทนการใช้สกรู ยึดกับฐานชิ้นงานเพื่อป้องกันการหมุนกลับในระหว่างการกลึงดังภาพที่ 8
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ภาพที่ 6 แสดงภาพการกลึงตั้งศูนย์ Jig กับเครื่ อง CNC
หน้าจับ
ชิ้นงาน
ใช้การกลึง
หลบหู ที่ฐาน
และทาแกน
กั้นกันงาน
หมุนกลับ
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ภาพที่ 7 แสดงภาพลักษณะการจับยึดกับชิ้นงาน

ชิ้นที่กลึง
หลบเพิ่ม

จุดที่กลึง
หลบเพิ่ม

ชิ้นงานนัง่
กับปาก
จับ

ภาพที่ 8 แสดงภาพของอุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงานที่ออกแบบใหม่ ร่ องหลบหูที่ฐาน และร่ องหลบรู ทิ้งน้ ามัน
3.4 การตรวจสอบคุณภาพของการปรับปรุงอุปกรณ์ จับยึดชิ้นงาน
ในการตรวจสอบคุณภาพของการออกแบบและปรับปรุ งอุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงานในงานวิจยั นี้ นอกจากจะ
ใช้เ ครื่ อ งมื อ ทางกลในการวัด แล้ว ยัง ได้มี ก ารใช้เ ครื่ อ ง CMM (Coordinate Measuring Machine) ดัง ภาพที่ 8
ซึ่ งเป็ นเครื่ องวัด 3 มิติ มาทาการวัดชิ้นงานทดสอบด้วยเพื่อเป็ นเครื่ องยืนยัน Jig ต้นแบบว่าสามารถใช้ได้จริ งและ
สามารถลดของเสี ยจากการผลิตได้ การวัดขนาดด้วยเครื่ อง CMM จะมีความน่าเชื่อถือกว่าการวัดด้วยเครื่ องมือวัด
อื่นๆทัว่ ไป เนื่องจากมีค่าความละเอียดของการวัดสู งมาก เครื่ อง CMM สามารถยอมรับค่าความแม่นยา หรื อมีค่า
ความผิดพลาดได้เพียง 0.01 ไมโครเมตร (µm) หรื อเท่ากับ 0.0001 มิลลิเมตร (ปกติการวัดด้วย Vernier Caliper
จะมีความละเอียดของการวัดเพียง 0.02 มิลลิเมตร) [6] และนอกจากนั้นในงานวิจยั นี้ได้มีการใช้เครื่ องมือวัดความ
หยาบผิว (Roughness Surface Tester) ดังภาพที่ 9 เพื่อวัดหาค่าความหยาบผิวของชิ้นงานทดสอบที่ผา่ นการกลึงว่า
อยูใ่ นระยะควบคุมที่กาหนดไว้หรื อไม่ ถ้ามีความหยาบเกินระยะควบคุม (Range control) จะบ่งบอกได้ว่ามีการใช้
งานชุดใบมีดกลึงของเครื่ องกลึงที่ไม่เหมาะสมหรื อบ่งบอกได้ว่าชุดใบมีดกลึงเกิดการชารุ ด ทาให้เกิดแรงสะท้าน
ที่ผิวทาให้ผิวหยาบ [7]
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ภาพที่ 8 เครื่ อง CMM ยี่ห้อ CARL ZEISS
รุ่ น Contura G2
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ภาพที่ 9 เครื่ องวัดความหยาบผิว MITUTOYO SJ-210

4. ผลการทดลองและอภิปรายผล
4.1 การทดสอบอุปกรณ์ จับยึดชิน้ งานต้ นแบบกับโปรแกรมการกลึงชิ้นงานของเครื่ องกลึง CNC
อุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงานต้นแบบที่สร้างขึ้น ได้ถูกนาไปทดลองจับยึดชิ้นงานสาหรับการกลึงขึ้นรู ปด้วย
เครื่ อ งกลึ ง CNC เพื่ อ ทดสอบและปรั บ แต่ ง โค้ด ค าสั่ ง ของโปรแกรมการกลึ ง ของเครื่ อ งกลึ ง CNC โดยได้มี
การทดลองกับชิ้นงานตัวอย่างเรื อนปั๊มน้ าทั้งหมด 6 ชิ้น ซึ่ งในระหว่างการกลึงชิ้นงานแต่ละชิ้น จะมีการตรวจวัด
ขนาดชิ้นงานกลึงด้วยเครื่ องมือทางกลควบคู่กบั การปรับโค้ดของเครื่ อง CNC ไปด้วยเป็ นระยะ โดยเครื่ องมือวัดที่
ใช้ว ัด ตรวจสอบทั้ง หมดประกอบด้ว ย Vernier Caliper, Depth Gauge, Bore Gauge, Inside Micro Caliper, Dial
Test Indicator, Vernier Height Gauge และ Cylindrical Gage เมื่ อ ท าการทดลองกลึ ง ชิ้ น งานครบแล้วจึ ง ได้น า
ชิ้นงานทดลองทั้ง 6 ชิ้น ไปตรวจสอบอีกครั้งโดยใช้เครื่ อง CMM และเครื่ องวัดความหยาบผิว อีกครั้ง ดังข้อมูล
ตามตารางที่ 4.1
ตารางที่ 3 ตารางผลการวัดขนาดและความเรี ยบผิว
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จากตารางที่ 3 ข้อมูลตัวเลขจากการวัดที่ ไม่ได้ตามข้อกาหนดคือชุ ดตัวเลขในกรอบวงรี ส่ วนข้อมูล
ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้ จะเป็ น ค่าขนาดที่เกินหรื อต่ากว่าระยะที่กาหนด แต่สามารถยอมรับได้ โดยมีเหตุผลที่รองรับ
เช่น ความโตบ่าอัดสเตเตอร์ มีค่า คลาดเคลื่ อนจากระยะที่กาหนดน้อยมากเพียง 0.001 mm ซึ่ งยังอยู่ในช่วงของ
ค่าความเผื่อของการผลิตที่กาหนดไว้ เป็ นต้น ส่ วนชุดข้อมูลตัวเลขที่เหลือจะเป็ นค่าตัวเลขของการตรวจวัดที่ผา่ น
เกณฑ์ได้ระยะตามที่กาหนด
4.2 การวิเคราะห์ ผลการทดลอง
จากข้อมูลการตรวจวัดขนาดชิ้นงานกลึงทดลองด้วยเครื่ อง CMM ตามตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่าชิ้นงาน
ตัวอย่างที่ผ่านการกลึงทดลองชิ้นที่ 6 นั้น มีขนาดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่สุดในจานวนชิ้นงานทดลองทั้ง 6 ชิ้น จึงได้นา
โค้ดโปรแกรมการกลึงชิ้นงานทดลองชิ้นที่ 6 และ Jig ที่ออกแบบใหม่น้ ี ขึ้นกลึงงานในรอบการผลิตจริ งจานวน 2
รอบของแผนการผลิต โดยแบ่งเป็ นรอบแรกจานวน 64 ชิ้น รอบที่สองจานวน 56 ชิ้น ซึ่ งได้มีการวัดตรวจสอบ
ขนาดของชิ้นงานด้วยเครื่ องมือวัดทางกลทุกครั้งหลังจบโปรแกรมการทางานของเครื่ องกลึง และจากนั้นจึงได้ทา
การสุ่มวัดอีกรอบละ 5 ชิ้น ทั้ง 2 รอบ รวมเป็ น 10 ชิ้น เพื่อนามาบันทึกเป็ นผลการตรวจสอบลงใน Sample Check
Sheet ของหน่วยงาน QC ผลปรากฏว่าไม่พบของเสี ยจากการกลึง อัตราการเกิดของเสี ยคิดเป็ นค่าเฉลี่ยร้อยละ 0.00
และระยะเวลาในการกลึงจาก 40 นาทีต่อชิ้นลดลงเหลือ 32.34 นาทีต่อชิ้น ซึ่งเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนรู ปแบบของ
อุปกรณ์ จับยึดชิ้ นงานจับชิ้ นงานให้ได้ศูนย์ดีข้ ึนกว่าอุปกรณ์ จบั ยึดชิ้นงานเดิ ม ทาให้ไม่ตอ้ งสิ้ นเปลืองเวลาใน
การเคาะปรับศูนย์มากนัก ทาให้ใช้เวลาในการติดตั้งลดลง จากเดิมเฉลี่ยที่ 7.01 นาทีต่อชิ้น เหลือ 2.14 นาทีต่อชิ้น
สามารถลดเวลาการติดตั้งได้เฉลี่ยชิ้นละ 4.87 นาที
แต่จากผลของข้อมูลการกลึงชิ้นงานและตรวจสอบขนาดใน 2 รอบการผลิตแรกที่ยงั คงไม่พบของเสี ย
นั้น จึงได้ทาการเก็บข้อมูลเพิ่มอีก 2 รอบการผลิตในกระบวนการกลึงตามแผนการผลิต โดยแบ่งเป็ นจานวน 56
ชิ้น และ 47 ชิ้น ผลปรากฏว่าในครั้งนี้พบของเสี ยจากการกลึง 1 ชิ้น ซึ่งเป็ นการกลึงชิ้นงานตัวแรกของรอบชิ้นงาน
ที่ เบิ กเข้ามา หลังจากการตรวจสอบพบว่าเกิ ดจากการสึ กของใบมี ด กลึ งที่ ผ่านการกลึ ง ชิ้ นงานมาจาก 2 รอบ
การผลิตแรก ซึ่ งไม่ได้เกิดจากปัญหาของอุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงานต้นแบบแต่อย่างใด และเมื่อได้ทาการปรับตั้งระยะ
ใบมีดใหม่ ก็ทาให้สามารถกลึงชิ้นงานตามกระบวนการต่อไปได้อย่างปกติ

5. สรุป
จากการศึกษากระบวนการผลิตเดิม ที่มีอุปกรณ์จบั ยึดที่ตอ้ งประกอบหลายชิ้น การใช้ท้ งั อุปกรณ์จบั ยึด
ชิ้นงานและปากจับที่เป็ นคนละชิ้นส่ วนกัน รวมถึงการที่อุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงานเดิม จับชิ้นงานไม่ได้ศูนย์จึงต้องใช้
เวลาเคาะวัดระยะตั้งศูนย์ชิ้นงานเข้ากับอุปกรณ์จบั ยึดและต้องใช้สกรู ในการจับยึดชิ้นงานให้แน่นอีก 4 จุด อีกทั้ง
เป็ นอุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงานที่ใช้ได้เฉพาะเครื่ อง ไม่สามารถใช้ร่วมกับเครื่ องอื่นได้ นอกจากนี้ยงั พบปั ญหาการเกิด
ของเสี ยในกระบวนการกลึงขึ้นรู ปด้วยเครื่ องกลึง CNC สาหรับกลึงเรื อนปั๊มน้ าแบบจุ่มรุ่ น CSP-755S จากการกลึง
แบริ่ งใหญ่เนื่องจากความส่าย
จากการวิเคราะห์ถึงปั ญหาของเสี ยที่เกิดขึ้นจึงได้ออกแบบการจับยึดของปากจับใหม่ เป็ นแบบใช้แรง
จากลมอัดดันเข้าพร้อมกันทั้ง 3 ด้าน เพื่อคีบยึดงานที่ฐานด้าน P-side (ด้านที่ใช้ประกอบเข้ากับใบพัด) ให้ได้ศูนย์
เดียวกันจากปากจับของหัวหมุนเครื่ องกลึง CNC โดยตรง และเพื่อลดระยะเวลาที่เสี ยไปกับการเคาะวัดระยะตั้ง
ศูนย์ชิ้นงานให้เข้ากับอุปกรณ์ จบั ยึด ดังนั้นอุปกรณ์ จบั ยึดชิ้ นงานต้นแบบที่ได้ออกแบบใหม่ โดยใช้โปรแกรม
SolidWorks ช่วยในการออกแบบนี้ จึงเป็ นการรวมส่วนของปากจับและอุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงานเข้าด้วยกัน
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จากผลสรุ ปของแนวคิดปรับปรุ งและการออกแบบ จึงได้นาไปสร้างเป็ นอุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงานต้นแบบ
สาหรับใช้ในการทดลอง โดยอุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงานที่ทาการออกแบบใหม่น้ นั สามารถถอดและใส่ ชิ้นงานที่นามา
กลึงได้สะดวกและรวดเร็ วขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากได้ประกอบอุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงานให้เป็ นชิ้นส่ วนเดียวกับปากจับ
ของหัวหมุนของเครื่ องกลึง CNC ทาให้มีน้ าหนักเบาลงจากเดิม 14.69 กิโลกรัม เหลือ 11.47 กิโลกรัม ช่องหลบหู
ที่ฐานของชิ้นงานกลึงที่ออกแบบใหม่สามารถเป็ นตัวช่วยป้องกันไม่ให้ชิ้นงานหมุนฟรี ระหว่างการกลึงได้โดยไม่
ต้องใช้สกรู จบั ยึดเพิ่มเติม มีความมัน่ คงมากขึ้นเนื่องจากหน้าจับชิ้นงานกว้าง 35 มิลลิเมตร จากเดิม 6 มิลลิเมตร
สามารถทาการจับชิ้นงานแล้วได้ศูนย์เดียวกันกับหัวหมุนของเครื่ องกลึง CNC ทาให้ลดเวลาการติดตั้งชิ้นงานลง
และเป็ นส่วนที่ช่วยลดระยะเวลากลึงขึ้นรู ปชิ้นงานตลอดทั้งกระบวนการลงได้ 4.87 นาทีต่อชิ้นงาน ทาให้สามารถ
ปรับปรุ งแผนการผลิตดีข้ นึ จากเดิม โดยสามารถผลิตเพิ่มจาก 10 ชิ้น เป็ น 11 ชิ้น ได้ตามเป้าการผลิตที่วางไว้
ในส่ วนการลดของเสี ยนั้นจากการที่ได้นาชิ้นงานมาทดลองเพื่อปรับปรุ งโค้ดโปรแกรม และหาระยะ
การตั้งเครื่ องมือตัดในเครื่ อง CNC จานวน 6 ชิ้น จากนั้นสุ่ มวัดขนาดจานวน 20 ชิ้นจากชิ้นงานที่นามากลึงจริ ง
ทั้งหมด 223 ชิ้ น พบจานวนของเสี ยที่ เกิ ดขึ้ นจากการใช้อุป กรณ์ จับยึ ดชิ้ น งานที่ อ อกแบบใหม่ ม าทดสอบใน
กระบวนการกลึง คิดเป็ นค่าเฉลี่ยร้อยละ 0.448 ซึ่ งจากเดิมในข้อมูลย้อนหลัง 1ปี ของปี 2562 มีของเสี ยคิดเป็ น
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.60 ดังนั้นจึงเป็ นผลลัพธ์ที่ดีทาให้ตน้ ทุนในการผลิตลดลงได้ ลดของเสี ย มีอตั ราการผลิตชิ้นส่ วน
เรื อนปั๊มที่เพิ่มมากขึ้น และมีความสะดวกในการติดตั้งสามารถกลึงได้ง่ายขึ้นไม่เกิดการล้าช้าในการผลิต

6. ข้อเสนอแนะ
ในการนาอุปกรณ์ จับยึดชิ้ นงานที่ ออกแบบใหม่ไปติ ด ตั้งกับเครื่ องกลึ งเครื่ องอื่นที่ มีคุณสมบัติ ห รื อ
สมรรถนะต่างกัน จาเป็ นต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้โค้ดโปรแกรมของการกลึงใหม่ให้เหมาะสมอีกครั้ง และอาจจะ
ต้องมีการปรับอุปกรณ์ของเครื่ องกลึง CNC บางชิ้น เช่น กรณี ใบมีดกลึงที่มีขนาดแตกต่างกัน ก็จะต้องทาการระยะ
การติดตั้งใบมีดกลึงใหม่ เพื่อป้องกันการเกิดแรงสะท้านที่กบั ใบมีดกลึง ซึ่งถ้าอุปกรณ์ไม่สัมพันธ์กนั อาจจะทาให้
เกิดอันตรายและเกิดความเสี ยหายต่อการผลิตได้
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ปัจจุบนั การจัดเก็บข้อมูลโดยผ่านระบบสารสนเทศมีความสาคัญและมีความจาเป็ นอย่างมากและก้าวล้ า
ไปอย่างรวดเร็ วทาให้การพัฒนาด้านการศึ กษาก้าวหน้าตามเทคโนโลยีไปด้วย การค้นหาข้อมูลในประเทศ
หรื อต่างประเทศ สามารถเข้าถึงเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ได้เท่าเทีย มกัน ดังนั้น การเก็บข้อมูลก็มีความสาคัญมาก
ซึ่งการเก็บข้อมูลให้ได้คุณภาพและสามารถนาข้อมูลมาแก้ไข ต้องอาศัยเครื่ องมือที่จะช่วยในการจัดเก็บข้อมูลให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ สะดวกในการจัดเก็บ ตลอดจนความถูกต้องและรวดเร็ วในการใช้งานของข้อมูล ในการวิจยั ครั้งนี้
มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของการใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรี ยน นิสิต นักศึกษา รู ปแบบ 1 คน
1 ฐานข้อมูลของสถาบันการศึกษาในจังหวัดสงขลา โดยผูต้ อบแบบสอบถาม คือ สถาบันการศึกษาในจังหวัด
สงขลา โดยสุ่มกลุ่มทดลองใช้ระบบ จานวน 3,000 ชุด โดยทาการศึกษาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 และใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยทางสถิติ ทาการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิ งพรรณา ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x̅) ค่ามัธยฐานกลุ่ม
ตัวอย่าง (Median) ค่าฐานนิยมของกลุ่มตัวอย่าง (Mode) คะแนนต่าสุ ดของกลุ่มตัวอย่าง (Min) และคะแนนสู งสุดของ
กลุ่มตัวอย่าง (Max) พบว่า ความพึงพอใจในใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลนักเรี ยน นิสิต นักศึกษา รู ปแบบ 1 คน 1
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ฐานข้อมูลสาหรับสถาบันการศึกษาในจังหวัดสงขลา จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ภาษาที่ใช้ในระบบฐานข้อมูลฯเป็ น
ทางการตรงประเด็นและสื่ อความหมายชัดเจน ระบบฐานข้อมูลฯช่วยทาให้การทางานรวดเร็ วขึ้น ระบบฐานข้อมูล
ฯ อานวยความสะดวกในการจัดทารายงานผลการดาเนินการด้านต่าง ๆ ให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้ อยู่
ในระดับสู ง รองจาก ด้านประสิ ทธิ ภาพและประโยชน์ของระบบ คือ การจัดการรักษาความปลอดภัยและกาหนด
สิ ทธิ์ ในการเข้าถึงข้อมูลของผูใ้ ช้งาน ซึ่ งอยู่ในระดับสู งมากที่สุด คือ (x̅ = 4.88, S.D = 0.32) ซึ่ งระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลนักเรี ยน นิสิต นักศึกษา รู ปแบบ 1 คน 1 ฐานข้อมูลของสถาบันการศึกษาในจังหวัดสงขลา สามารถใช้แทน
สมุดพกหรื อประวัติของผูเ้ รี ยนเพื่อใช้สมัครงานได้ในอนาคต
คาสาคัญ: การจัดการฐานข้อมูลนักเรี ยน นิสิต นักศึกษา

ABSTRACT
Nowadays collection of information through information systems is very important and imperative and
is at the forefront of educational advancement as well. Finding local or international information They have equal
access to computer networks, so data collection is very important. In which the data is collected for quality and
can be edited It requires tools that will help in efficient storage. Convenient to store As well as the accuracy and
speed of the information. In this research the objectives of the study was to was to assess the satisfaction
of the use of a student data collection system, form 1 student, 1 database of educational institutions in Songkhla
Province. The respondents were educational institutions in Songkhla Province. The system was randomized,
3,000 sets were studied in the first semester of the academic year 2017 and questionnaires were used as a tool for
data collection and statistical analysis. The data were collected by using questionnaires and analyzed using
descriptive statistics. Mean, percentage, mean (x̅), median (median), modality of the sample (Mode), the lowest
score of the sample (Min) and the highest score of the sample (Max). Student database management system,
student form 1 person, 1 database for educational institutions in Songkhla Province From the sample group, it
was found that the language used in the database system is official, relevant and clearly conveys meaning. The
database system helps to make the work faster. Database system Facilitates the preparation of performance reports
for those involved, at a high level, second only to the efficiency and benefits of the system, namely management,
security and access to information. Of user Which was at the highest level, was statistically significant at
(x̅ = 4.88, S.D = 0.32), in which the data storage system for students, students, form 1 person, 1 database of
educational institutions in Songkhla Province Can be used as a student's passport or resume for applying for jobs
in the future.
KEYWORDS: Student Database Management

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ปัจจุบนั การจัดเก็บข้อมูลโดยผ่านระบบสารสนเทศมีความสาคัญและมีความจาเป็ นอย่างมากและก้าวล้ า
ไปอย่างรวดเร็ วทาให้การพัฒนาด้านการศึกษาก้าวหน้าตามเทคโนโลยีไปด้วย การค้นหาข้อมูลไม่ได้อยู่เฉพาะใน
หนังสื อหรื อห้องสมุด การเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารทาได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็ นการค้นหาข้อมูลในประเทศหรื อต่างประเทศ
สามารถเข้าถึงเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ได้เท่าเทียมกัน ดังนั้น การเก็บข้อมูลก็มีความสาคัญมาก เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่
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สามารถนามาใช้ประโยชน์ตลอดจนนาข้อมูลมาพัฒนาในส่ วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่ ง การเก็บข้อมูลให้ได้คุณภาพและ
สามารถน าข้อ มู ล มาแก้ไ ขและใช้ง านได้ต่ อ เนื่ อ งก็ ต้อ งอาศัย เครื่ อ งมื อ ที่ จ ะช่ ว ยในการจัด เก็ บ ข้อ มู ล ให้ มี
ประสิ ทธิภาพ สะดวกในการจัดเก็บ ตลอดจนความถูกต้องและรวดเร็ วในการใช้งานของข้อมูล เป็ นต้น
การเก็บข้อมูลการศึกษามีการเก็บประวัติของนักเรี ย นลงในสมุดรายงานประจาตัวนักเรี ยน ใช้วิธีการ
กรอกข้อมูลผูเ้ รี ยนลงในกระดาษและนาเข้าคอมพิวเตอร์แบบออฟไลน์ (Offline) หรื อบางสถานการศึกษาเลือกใช้
การกรอกข้อมูลผูเ้ รี ยนลงในฐานข้อมูลหรื อระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ (Online) ทั้งหมดนี้เป็ นการเก็บข้อมูล
ผูเ้ รี ยน ซึ่ งข้อมูลเหล่านี้ เป็ นการเก็บข้อมูลเหมือน ๆ กันทุก สถาบันการศึกษา แต่ลกั ษณะหรื อรู ปแบบการเก็บ
ไม่เหมือนกัน ข้อมูลเป็ นการจัดเก็บในรู ปแบบกระจัดกระจายไม่เป็ นหนึ่งเดียวกัน การแก้ไขข้อมูลอาจทาได้ยาก
เพราะมีการจัดเก็บข้อมูลแบบหลากหลาย เพราะข้อมูลของผูเ้ รี ยนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษาจะมี
สมุดข้อมูลของผูเ้ รี ยนจานวนหลายเล่มแต่เป็ นข้อมูลเดียวกัน ซึ่ งสุ ดท้ายกระทรวงศึกษาธิ การเป็ นผูร้ วบรวมและ
สรุ ปข้อมูล (สถิติการศึกษาประจาปี 2557, กระทรวงศึกษาธิการ, 2558)
คณะผูว้ ิจยั เล็งเห็นความสาคัญในการจะพัฒนาการเก็บข้อมูลการศึกษาและพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล
การศึกษาแบบรวมข้อมูลเป็ นหนึ่งเดียวในรู ปแบบ 1 คน 1 ฐานข้อมูล ซึ่ งจะจัดเก็บข้อมูลผูเ้ รี ยนตามความต้องการ
ของสถาบัน การศึ กษา ได้รั บ การพัฒ นาให้ กระทรวงศึ กษาธิ การได้เ ข้าใช้ง านในอนาคตเพื่ อ ยกระดับระบบ
สารสนเทศทางการศึกษาต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดเก็บข้อมูลของนักเรี ยน นิ สิต นักศึกษา ของสถาบันการศึกษาในจังหวัด
สงขลา
(2) เพื่อประเมิ นความพึงพอใจของการใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรี ยน นิ สิต นักศึ กษา รู ปแบบ 1 คน
1 ฐานข้อมูลของสถาบันการศึกษาในจังหวัดสงขลา

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ฐานข้อมูล คือ แหล่งหรื อ ศูนย์รวมข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กนั จากความหมายที่นกั วิชาการหลายท่านได้
ให้ความหมายของฐานข้อมูลไว้สามารถสรุ ป ความหมายของฐานข้อมูลได้ว่า ฐานข้อมูล คือชุดของข้อมูลที่มี
ความสัมพันธ์กนั โดยจัดเก็บรวบรวมไว้ เป็ นศูนย์กลางในระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีกระบวนการจั ดเก็บอย่างมี
ระบบ ซึ่ งเหตุผลสาคัญที่ ทาให้ต้องมี ระบบฐานข้อมูลคือ เพื่อให้สามารถจัดการข้อมูลปริ มาณมากได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และเกิ ด ความสะดวกสบายสาหรั บผูใ้ ช้ โดยข้อมูลที่ จัดเก็บนั้นสามารถเชื่ อถื อได้ และมี ความ
ปลอดภัย (สุ จิตรา อดุลเกษมและวรัฐา นพพรเจิรญกุล, 2560)
ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Data Base Management System : DBMS) หมายถึง ซอฟต์แวร์ ที่สร้างขึ้น
เพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็ นระบบ เพื่อจะได้นาไปเก็บรักษา เรี ยกใช้หรื อนามาปรับปรุ งให้ทนั สมัยได้ง่าย ทั้งนี้
จาเป็ นต้องคานึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็ นเรื่ องสาคัญด้วย (ทักษิณา สวนานนท์, 2544)
ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นต้องมีสิ่งจูงใจ (Motive) หรื อแรงขับดัน (Drive)
เป็ นความต้องการที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจให้บุคคลเกิด พฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองซึ่ ง
ความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกันความต้องการบางอย่างเป็ นความต้องการทางชีววิทยา (Biological) เกิดขึ้น
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จากสภาวะตึงเครี ยด เช่น ความหิ วกระหายหรื อความลาบากบางอย่าง เป็ นความต้องการทางจิตวิทยา (Psychological)
เกิ ดจากความต้องการการยอมรั บ (Recognition) การยกย่อง (Esteem) หรื อการเป็ นเจ้าของทรั พย์สิน (Belonging)
ความต้องการส่ วนใหญ่อาจไม่มากพอที่จะจูงใจให้บุคคลกระทาในช่วงเวลานั้น ความต้องการกลายเป็ นสิ่ งจูงใจ
เมื่อได้รับการกระตุน้ อย่างเพียงพอจนเกิดความตึงเครี ยด โดยทฤษฎีที่ได้รับความนิ ยมมากที่สุดมี 2 ทฤษฎี คือ
ทฤษฎีของอับราฮัม มาสโลว์และทฤษฎีของซิกมันด์ฟรอยด์ (Kotler and Armstrong , 2002)
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรของวิทยาลัยทองสุ ข การวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากรของวิทยาลัยทองสุ ข ดาเนิ นการพัฒนาระบบโดยใช้วิธีการของวงจร การพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ ระบบที่ พฒ
ั นามี ความสามารถในบันทึ กข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การลบข้อมูล การแก้ ไขข้อ มู ล
การสื บค้นฐานข้อมูล การสร้างรายงานและการสนับสนุนข้อมูลเพื่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร เครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจยั เพื่อประเมินระบบ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบ โดยประเมินระบบในด้านภาพรวมของ
ระบบ ด้านส่ วนประสานกับผูใ้ ช้ ด้านการแสดงผลทั้งทางจอภาพและเครื่ องพิมพ์ ด้านความรวดเร็ วในการทางาน
ของระบบ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วยบุคลากรในระดับบริ หารงานจานวน 4 กลุ่ม
(พรชุลี มีสีผอ่ ง, 2550)
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
กระบวนการของกรอบแนวคิด
1. โรงเรี ยนระดับประถมจัดเก็บข้อมูลนักเรี ยนไว้ในคลังข้อมูลกลาง
2. เมื่ อนักเรี ยนสาเร็ จการศึกษาหรื อโอนย้าย สถาบันการศึ กษาที่นักเรี ยนสาเร็ จการศึกษาหรื อ
โอนย้ายจะเข้าระบบด้วยการเข้ารหัสของสถานศึกษา เพื่อตรวจสอบข้อมูลในการรับนักเรี ยนเข้าเรี ยน
3. ข้อมูลในระบบสามารถใช้แทนสมุดพกหรื อใบแสดงผลการเรี ยนได้ และสามารถนาไปสมัคร
งานได้ในอนาคต
โรงเรี ยน

คลังข้ อมูล

วิทยาลัย

นักเรี ยน
นิสิต
นักศึกษา

มหาวิทยาลัย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาการจัดเก็บฐานข้อมูลทางการศึกษาในรู ปแบบ 1 คน 1 ฐานข้อมูลจะเก็บข้อมูล
ข้อมูลทัว่ ไป ประวัติผูเ้ รี ยน ผลการเรี ยน การประเมิน เป็ นต้น ซึ่ งจะเก็บข้อมูลตั้งแต่ในระดับปฐมวัยไปจนถึ ง
ระดับอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาในจังหวัดสงขลา สามารถทาให้ระบบทางานตรงตามความต้องการมากขึ้น

1677

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย
การวิจยั และความพึงพอใจของระบบการจัดการฐานข้อมูลนักเรี ยน นิสิต นักศึกษา รู ปแบบ 1 คน 1 ฐานข้อมูล
สาหรั บสถาบันการศึ กษาในจังหวัดสงขลา แนวคิดเกี่ ยวกับฐานข้อมูลนามาประยุกต์ใช้ กับโปรแกรม PHP 5
ร่ วมกับโปรแกรม MySQL ช่วยจัดการฐานข้อมูลโดยมีข้นั ตอน ดังนี้

ทบทวนแนวคิดทฤษฎีและศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กาหนดกรอบงานวิจยั และวางแผน
คัดเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กาหนดเครื่ องมือที่ใช้ในงานวิจยั
ขั้นตอนการระบบการจัดการฐานข้อมูลฯ
ใช้เครื่ องมือวิจยั เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบฯ

เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
สรุ ปผลการวิจยั

แผนภาพที่ 2 แสดงภาพรวมกระบวนการดาเนินงานวิจยั
4.2 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากร นักเรี ยน นิสิตและนักศึกษา ในอาเภอเมืองสงขลาทั้งหมด 42,250 คน (รายงานข้อมูลและ
สารสนเทศด้านการศึกษา จังหวัดสงขลา, 2560)
กลุ่มตัวอย่ าง ที่ ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้ งนี้ ประกอบด้วน 3 กลุ่ม ระหว่างวันที่ 10 มิ ถุนายน – 10
กรกฎาคม 2561
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สถานศึกษา
โรงเรี ยนระดับประถม
โรงเรี ยนระดับมัธยม
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
รวมทั้งสิ้น

จานวนโรงเรียน
10
10
10
30 โรงเรียน

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

จานวนแบบสอบถาม
1,000 ชุด
1,000 ชุด
1,000 ชุด
3,000 ชุด

4.3 เครื่ องมือวิจัย
เครื่ องที่ ใช้ในการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลนักเรี ยน นิ สิต นักศึกษา รู ปแบบ 1 คน 1 ฐานข้อมูล
สาหรั บ สถาบัน การศึ กษาในจัง หวัด สงขลา และเครื่ อ งมื อ ในการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ทางสถิ ติ เ พื่ อ เป็ นประเมิ น
ประสิ ทธิภาพจากของผูใ้ ช้งานระบบ เครื่ องที่ใช้ในการ วิจยั ดังนี้
1. เครื่ องมือพัฒนาระบบระบบฯ
1) เครื่ องมื อพัฒนาระบบฐานข้อมู ล ฮาร์ ดแวร์ (Hardware) - เครื่ องไมโครคอมพิ วเตอร์ หน่ วย
ประมวลผลกลาง หน่ วยความจา ฮาร์ ดดิ สก์ สาหรั บเครื่ องแม่ข่ายบริ การและจัดเก็บฐานข้อมูล – เครื่ องไมโคร
คอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจา ฮาร์ดดิสก์ สาหรับเครื่ องลูกข่ายใช้กบั ผูใ้ ช้งานในระบบ
2) ซอฟต์ แวร์ (Software) – ระบบปฏิ บัติ การวิ นโดวส์ เชฟเวอร์ ส าหรั บเครื่ องแม่ ข่ าย – ระบบ
ปฏิ บัติการวินโดวส์ สาหรั บเครื่ องลูกข่าย – โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล – โปรแกรมอาปาเช่ เว็บเซิ ร์ฟเวอร์ - ภาษา
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาคือ PHP และ JavaScript และ HTML
2. แบบประเมิ น ผู้ ใ ช้ ง านระบบฐานข้ อ มู ล - ค่ าเฉลี่ ย เลขคณิ ต (Arithmetic Mean) หรื อ ค่ าเฉลี่ ย
(Mean : x̅) - การกระจายของกลุ่มข้อมูลโดยใช้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD)
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
จัดการฐานข้อมูลนักเรี ยน นิสิต นักศึกษา รู ปแบบ 1 คน 1 ฐานข้อมูลสาหรับสถาบันการศึกษาในจังหวัด
สงขลา โดยแบ่งเป็ น 2 ตอน
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับผูใ้ ช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลนักเรี ยน นิสิต นักศึกษา รู ปแบบ 1
คน 1 ฐานข้อมูลสาหรับสถาบันการศึกษาในจังหวัดสงขลา โดยเก็บข้อมูลดังนี้
งานด้ านนักศึกษา ทดสอบแบบประเมิน อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรี ยน แบบประเมินโรงเรี ยนละ
40 ชุด จานวน 30 โรงเรี ยน รวมแบบประเมินทั้งสิ้น 1,200 ชุด
งานด้ านทะเบียน ทดสอบแบบระเมิน อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรี ยน แบบประเมินโรงเรี ยนละ 30
ชุด จานวน 30 โรงเรี ยน รวมแบบประเมินทั้งสิ้น 900 ชุด
งานด้ านระบบคอมพิวเตอร์ ทดสอบแบบระเมิน อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรี ยน แบบประเมิน
โรงเรี ยนละ 30 ชุด จานวน 30 โรงเรี ยน รวมแบบประเมินทั้งสิ้น 900 ชุด
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติเชิ งพรรณนา ประกอบด้วย การหาความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบบประเมิ นและนาข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้ Try Out เพื่อหาค่าความ
เชื่ อมั่น Reliability ใช้ค่าสถิ ติ สัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์แอลฟา เพื่อทาการหาค่าเฉลี่ ย (x̅) และส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS For Windows
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5. ผลการวิจัย
จากการผูใ้ ช้ทดลองใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลนักเรี ยน นิ สิต นักศึกษา รู ปแบบ 1 คน 1 ฐานข้อมูล
สาหรับสถาบันการศึกษาในจังหวัดสงขลา พบว่า ความพึงพอใจในใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลนักเรี ยน นิสิต
นักศึกษา รู ปแบบ 1 คน 1 ฐานข้อมูลสาหรับสถาบันการศึกษาในจังหวัดสงขลา จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 3,000
ชุด พบว่า ภาษาที่ใช้ในระบบฐานข้อมูลฯเป็ นทางการตรงประเด็นและสื่ อความหมายชัดเจน การเชื่อมต่อของระบบ
ฐานข้อมู ลฯ มี ประสิ ทธิ ภาพต่ อการใช้งาน การจัด วางรู ป แบบในเว็ บ ไซต์ ง่ า ยต่ อ การอ่ า นและการใช้ ง าน
ด้านประสิ ทธิ ภาพและประโยชน์ของระบบ คือ การจัดการรักษาความปลอดภัยและกาหนดสิ ทธิ์ ในการเข้าถึ ง
ข้อมูลของผูใ้ ช้งานอยู่ในระดับสู ง (x̅ = 4.88, S.D = 0.32) และเพื่อให้ระบบทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ตรงตามความต้อ งการของผู ้ใ ช้ ซึ่ งข้อ มู ล ถู ก เก็ บ ไว้ใ นคลัง ข้อ มู ล 1 คน 1 ข้อ มู ล และสามารถใช้ ไ ด้ทุ ก
สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
การทดสอบการใช้ ระบบ

ภาพที่ 3 หน้า Login ใช้สาหรับเข้าสู่ระบบ โดยจะแบ่งกลุ่มผูใ้ ช้งานออกเป็ น 3 กลุ่ม

ภาพที่ 4 ผูด้ ูแลระบบ

1680

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

ภาพที่ 5 การเพิ่มข้อมูลสถานศึกษา
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลนักเรี ยน นิสิต
นักศึกษา รู ปแบบ 1 คน 1 ฐานข้อมูลสาหรับสถาบันการศึกษาในจังหวัดสงขลา
ด้านความคิดเห็น
1. การจัดการรักษาความปลอดภัยและกาหนดสิ ทธิ์ใน
การเข้าถึงข้อมูลของผูใ้ ช้งาน
2. ภาษาที่ใช้ในระบบฐานข้อมูลฯเป็ นทางการตรงประเด็น
และสื่ อความหมายชัดเจน
3. ระบบฐานข้อมูลฯช่วยทาให้การทางานรวดเร็วขึ้น
4. ระบบฐานข้อมูลฯ อานวยความสะดวกในการจัดทา
รายงานผลการดาเนินการด้านต่าง ๆ ให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้
5. ผูบ้ ริ หารสามารถใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลฯ
ในการกากับการดาเนินงานต่างๆ ได้อย่างสะดวก
6. ความง่าย (User Friendly) ของการใช้งานของระบบ
7. ระบบฐานข้อมูลฯช่วยลดปริ มาณการใช้กระดาษ
8. ความเหมาะสมของขั้นตอนการบันทึกผลต่างๆ
9. ความเหมาะสมของเมนูการใช้งาน
10. ความถูกต้องของการประมวลผลและรายงานต่างๆ
11. ความเหมาะสมของขั้นตอนการบันทึกข้อมูลพื้นฐาน
(Common data set)
12. การจัดวางรู ปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการ
ใช้งาน
13. ความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ
14. การเผยแพร่ ขอ้ มูลผลการประเมินในเชิงสถิติที่ได้
จากระบบ
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ค่าเฉลี่ย

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ
ความคิดเห็น

4.88

0.32

ระดับสูง

4.83

0.37

ระดับสูง

4.72

0.45

ระดับสูง

4.53

0.65

ระดับสูง

4.50

0.50

ระดับสูง

4.40
4.22
4.17
4.07
4.03

0.49
0.41
0.64
0.60
0.58

ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง

3.95

0.46

ระดับสูง

3.92

0.33

ระดับสูง

3.77

0.42

ระดับสูง

3.68

0.56

ระดับสูง
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ด้านความคิดเห็น

3.25
3.22

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.91
0.95

ระดับ
ความคิดเห็น
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง

3.18

0.39

ระดับปานกลาง

3.15

0.36

ระดับปานกลาง

2.95

0.42

ระดับปานกลาง

2.92
2.88

0.49
0.64

ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง

2.80

0.95

ระดับปานกลาง

2.55

0.72

ระดับปานกลาง
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15. ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ
16. ความรวดเร็วในการให้บริ การและแก้ไขปัญหา
17. ขนาดตัวอักษร และรู ปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและ
สวยงาม
18. ความสวยงาม ความทันสมัย และน่าสนใจของหน้า
ระบบ
19. การเชื่อมต่อของระบบฐานข้อมูลฯ มีประสิ ทธิภาพ
ต่อการใช้งาน (การใช้งานระบบหลุดบ่อยหรื อไม่
การบันทึกข้อมูล การส่งข้อมูล)
20. เอกสาร/คู่มือประกอบการใช้งานมีความชัดเจนเข้าใจง่าย
21. การให้บริ การข้อมูลและแก้ไขปัญหาต่างๆ แก่ สกอ. ได้
22. การให้บริ การข้อมูลและแก้ไขปัญหาต่างๆ แก่ผทู้ ี่
เกี่ยวข้องระดับสถาบันการศึกษาได้
23. มีช่องทางในการติดต่อ/สอบถามปัญหาอย่างเพียงพอ

6. อภิปรายผล
ในการวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูล นักเรี ยน
นิ สิต นักศึกษา รู ปแบบ 1 คน 1 ฐานข้อมูลของสถาบันการศึกษาในจังหวัดสงขลา โดยผูต้ อบแบบสอบถาม คือ
สถาบันการศึกษาในจังหวัดสงขลา โดยสุ่มกลุ่มทดลองใช้ระบบ จานวน 3,000 ชุด โดยทาการศึกษาในภาคเรี ยน
ที่ 1 ปี การศึ กษา 2560 จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลนักเรี ยน นิ สิต
นักศึกษา รู ปแบบ 1 คน 1 ฐานข้อมูลสาหรับสถาบันการศึกษาในจังหวัดสงขลา จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ภาษาที่ใช้
ในระบบฐานข้อมูลฯเป็ นทางการตรงประเด็นและสื่ อความหมายชัดเจน ระบบฐานข้อมูลฯช่วยทาให้การทางาน
รวดเร็ วขึ้น ระบบฐานข้อมูลฯ อานวยความสะดวกในการจัดทารายงานผลการดาเนินการด้านต่าง ๆ ให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้ อยู่ในระดับสู ง รองจาก ด้านประสิ ทธิ ภาพและประโยชน์ของระบบ คือ การจัดการรักษา
ความปลอดภัย และกาหนดสิ ทธิ์ ในการเข้าถึ ง ข้อมู ลของผูใ้ ช้งาน ซึ่ ง อยู่ใ นระดับสู ง มากที่ สุด คื อ (x̅ = 4.88,
S.D = 0.32)

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) จากผลการวิจยั ในครั้งนี้ ไม่สามารถครอบคลุมนักเรี ยน นิ สิต นักศึกษาได้ท้ งั หมด เนื่ องจาก
ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอต่อการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) นาผลการวิจยั ที่ได้รับเพื่อต่อยอดการพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลเพื่อช่วยองค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชนคัดเลือกบุคคลอย่างมีประสิ ทธิภาพในยุคดิจิทลั (Digital) กรณี พ้นื ที่จงั หวัดสงขลา
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การจาลองการทางานของหม้ อแปลงไฟฟ้าโดยใช้ MATLAB/Simulink สาหรับการสอน
รายวิชาปฏิบัติการเครื่ องจักรกลไฟฟ้าแบบออนไลน์
TRANSFORMER SIMULATION USING MATLAB/SIMULINK FOR
MACHINERY LABORATORY TEACHING ONLINE COURSES
วิชชากร เฮงศรีธวัช, พศวีร์ ศรีโหมด, เติมพงษ์ ศรีเทศ, มัซลัน ดาลี
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2579-1111ต่ อ 2272
E-mail: vichchakorn.he@spu.ac.th
บทคัดย่อ
จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในช่วงที่ผ่านมา ทาให้สถานศึกษาทุกแห่ งต้องงด
การเรี ยนการสอนและปรับรู ปแบบเป็ นการสอนออนไลน์ เป็ นเหตุให้การสอนวิชาปฏิบตั ิการเครื่ องจักรกลไฟฟ้า
ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก เนื่ องจากผูเ้ รี ยนไม่สามารถทาการทดลองกับเครื่ องจักรกลไฟฟ้ า จริ งทาให้ ขาด
ทักษะและความเข้าใจ ดังนั้นบทความนี้จึงนาเสนอการใช้โปรแกรม MATLAB / Simulink ช่วยจาลองการทางาน
ของหม้อแปลงไฟฟ้ าซึ่ งเป็ นเรื่ องหนึ่งของการเรี ยนในวิชาดังกล่าว เพื่อนาไปศึกษาคุณลักษณะการทางานของ
หม้อแปลงภายใต้สภาวะการจ่ายโหลดต่างๆ เช่น การหาประสิ ทธิ ภาพและอัตราการเปลี่ยนแปลงแรงดัน สาหรับ
การสอนในวิชาปฏิบตั ิ การเครื่ องจักรกลไฟฟ้ าแบบออนไลน์ โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่อให้ผูเ้ รี ยนเกิดทักษะและ
ความเข้าใจมากขึ้น รวมถึงสามารถนามาใช้เรี ยนทดแทนการสอนในห้องเรี ยนจริ งได้
คาสาคัญ: แบบจาลองหม้อแปลงไฟฟ้า การทดสอบเปิ ดวงจร การทดสอบลัดวงจร

ABSTRACT
From the situation of the spread of the COVID-19 virus in the past. Causing all educational institutions
to refrain from teaching and changing to the online courses format. The experiential learning in electrical
machines laboratory was quite affected. As the students are unable to do experiments with real electrical
machines, they lack skills and understanding. Therefore, this article presents the use of MATLAB / Simulink to
help simulate the behavior of transformers, which is one of the subjects of the study. To study the performance
characteristics of transformers under various load conditions such as determining the efficiency and voltage
regulation for online teaching in electrical machinery laboratory. With the aim of giving learners more skills and
understanding including being able to be used as a replacement for teaching in the real classroom.
Keywords : Transformer Modeling, Open-Circuit Test, Short-Circuit Test
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1. บทนา (Introduction)
โดยทัว่ ไป แผนการเรี ยนวิชาเครื่ องจักรกลไฟฟ้าของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ระดับ
ปริ ญญาตรี จะประกอบด้วยการเรี ยนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิซ่ ึ งส่ วนหนึ่งของการเรี ยนภาคทฤษฎีจะกล่าวถึง
การทางานของหม้อแปลงไฟฟ้ าในสภาวะอยู่ตวั โดยใช้แบบจาลองต่อ เฟสของหม้อแปลงในการคานวณหาค่า
กาลังสู ญเสี ย ประสิ ทธิ ภาพการทางาน และอัตราการเปลี่ยนแปลงแรงดัน เป็ นต้น สาหรับการเรี ยนภาคปฏิบตั ิจะ
เน้นเรื่ องการทดสอบหม้อแปลงทั้งแบบเปิ ดวงจร (Open-Circuit Test) และลัดวงจร (Short-Circuit Test) เพื่อหา
ค่าพารามิเตอร์ ในแบบจาลองทางไฟฟ้ าของหม้อแปลง รวมถึงการศึกษาคุ ณลักษณะการทางานของหม้อแปลง
ขณะจ่ายโหลดจริ งที่สภาวะต่างๆ ด้วย
ทั้งนี้ จากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของไวรั สโควิด 19 ในช่ วงที่ ผ่านมา ทาให้สถานศึ กษาทุกแห่ ง
จาเป็ นต้องงดการเรี ยนการสอนตามนโยบายมาตรการเพื่อความปลอดภัยของประเทศ เป็ นเหตุให้ก ารเรี ยน
การสอนส่ วนใหญ่ถูกปรับรู ปแบบเป็ นการสอนออนไลน์ (Online Teaching) รวมถึงกลุ่มวิชาปฏิบตั ิการด้วยซึ่ ง
สร้ า งความกัง วลใจให้ กับ ผูส้ อนพอสมควร เนื่ อ งจากวัต ถุ ป ระสงค์ข องวิ ช าปฏิ บัติ ก ารมุ่ ง เน้ น ให้ ผูเ้ รี ย นมี
ประสบการณ์กบั การทดลองกับเครื่ องจักรกลไฟฟ้าจริ ง ได้เรี ยนรู ้พฤติกรรมรวมถึงผลตอบสนองในการทางานทา
ให้เกิ ดทักษะและความเข้าใจ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าการเรี ยนการสอนวิชาปฏิบัติการเครื่ องจักรกลไฟฟ้ าแบบ
ออนไลน์ค่อนข้างได้รับผลกระทบมาก
อย่างไรก็ตาม ความจาเป็ นในการปรับรู ปแบบการสอนทาให้เริ่ มมีการพิจารณานาโปรแกรมช่วยจาลอง
การทางานเครื่ องจักรกลไฟฟ้ ามาใช้เสริ มทักษะในเรื่ องต่างๆ อาทิ การทางานของหม้อแปลงไฟฟ้ า มอเตอร์
กระแสตรง มอเตอร์ กระแสสลับ และเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ เป็ นต้น ซึ่ งในบทความนี้ได้นาเสนอการใช้
โปรแกรม MATLAB/Simulink ช่วยจาลองการทางานของหม้อแปลงไฟฟ้ าตามเอกสารอ้างอิงลาดับ 2 แต่มีการ
ปรับให้สอดคล้องกับบริ บทและขอบเขตเนื้อหาที่สอน โดยเริ่ มต้นจากการหาแบบจาลองที่ถูกต้องโดยใช้ผลการ
ทดสอบแบบเปิ ดวงจรและลัดวงจรที่เคยทาการทดสอบไว้ก่อนในห้องปฏิบตั ิการ หลังจากนั้นจะนาแบบจาลองที่
ได้ไปใช้ศึกษาพฤติกรรมและคุณลักษณะการทางานที่สภาวะโหลดต่างๆ เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเข้าใจมากขึ้น
โดยสามารถทดแทนการเรี ยนในห้องปฏิบตั ิการจริ งจากสถานการณ์ที่ไม่สามารถทาได้กรณี เกิดเหตุสุดวิสัย

2. การทดสอบหม้อแปลง (Transformer Testing)
การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า เป็ นกระบวนการที่สาคัญอย่างหนึ่ งสาหรับ การศึกษาคุณลักษณะเฉพาะ
ทางไฟฟ้ าของหม้อแปลง โดยทัว่ ไปจะแบ่งการทดสอบออกเป็ น 2 แบบคือการทดสอบแบบเปิ ดวงจรเพื่อหาค่า
กาลังสู ญเสี ยที่แกน (Core Losses) หรื อกาลังสู ญเสี ยในขณะที่ยงั ไม่มีโหลด (No-Load Losses) และการทดสอบ
แบบลัดวงจรเพื่อใช้หาค่ากาลังสู ญเสี ยในขดลวดทั้งหมดของหม้อแปลง (Copper Losses) นอกจากนี้ยงั สามารถนา
ผลการทดสอบดังกล่าวมาใช้หาค่าอิมพีแดนซ์หรื อค่าพารามิเตอร์ ต่างๆ อันเป็ นส่ วนประกอบในวงจรสมมูลทาง
ไฟฟ้ าของหม้อแปลงตามภาพที่ 1 ได้ด้วย เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการนาแบบจาลองที่ได้ (Transformer Model)
ไปใช้วิเคราะห์หาคุณลักษณะและพฤติกรรมการทางานขณะมีโหลดของหม้อแปลง อาทิ การหาอัตราเปลี่ยนแปลง
ค่าแรงดัน กระแสในการทางาน กาลังสู ญเสี ยและประสิ ทธิ ภาพ เป็ นต้น ซึ่ งในห้องปฏิบตั ิการเครื่ องจักรกลไฟฟ้า
จะใช้หม้อแปลงเฟสเดียวขนาดพิกดั กาลัง 2 kVA, แรงดัน 220V/110V, ความถี่ 50 Hz ในการศึกษา
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ภาพที่ 1 วงจรสมมูลทางไฟฟ้าต่อเฟสของหม้อแปลง
โดยที่

คือแรงดันไฟฟ้าด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ
คือกระแสไฟฟ้าด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ
I1 , I 2
R1 + jX1 คืออิมพีแดนซ์ของขดลวดด้านปฐมภูมิ
R2 + jX 2 คืออิมพีแดนซ์ของขดลวดด้านทุติยภูมิ
คือความต้านทานของแกนหม้อแปลง
RC
คือรี แอคแตนซ์แม่เหล็กของแกนหม้อแปลง
Xm
V1 ,V2

2.1 การทดสอบแบบเปิ ดวงจร (Open-Circuit Test)
การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าในสภาวะเปิ ดวงจรก็คือ การที่ให้หม้อแปลงไฟฟ้าทางานในลักษณะที่ไม่มี
โหลด โดยทัว่ ไปจะให้ขดลวดทางด้านแรงต่าต่อกับแหล่งจ่ายเพื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้าตามพิกดั (Rated Voltage) ของ
หม้อ แปลงไฟฟ้ า ส่ วนขดลวดทางด้านแรงสู ง ให้ เ ปิ ดวงจรไว้ โดยมี เ ครื่ อ งวัด ทางไฟฟ้ าที่ ส าคัญ ต่ อ อยู่ ด้ว ย
ประกอบด้วย วัตต์มิเตอร์ แอมป์ มิเตอร์ และโวลต์มิเตอร์ ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าในสภาวะเปิ ดวงจร
จากภาพที่ 1 วิธีการทดสอบจะเริ่ มจากการค่อยๆ ปรับแรงดันไฟฟ้ าทางด้านแรงต่าให้ได้ตามค่าพิกัด
แรงดันของหม้อแปลง หลังจากนั้นบันทึกค่าที่ได้จากวัตต์มิเตอร์ ซ่ ึ งจะหมายถึงค่ากาลังไฟฟ้าสู ญเสี ยในแกนเหล็ก
( POC ) ส่ ว นค่ า ที่ ไ ด้จ ากโวลต์ มิ เ ตอร์ จ ะหมายถึ ง แรงดัน ไฟฟ้ า พิ กัด ด้า นแรงต่ า (VOC ) และค่ า ที่ ไ ด้จ าก
แอมป์ มิเตอร์ ที่จะหมายถึงกระแสไฟฟ้ าขณะที่ไม่มีโหลด ( IOC ) ซึ่ งจากข้อมูลการทดสอบแบบเปิ ดวงจรทาให้
สามารถคานวณหาค่าพารามิเตอร์ ของแกนหม้อแปลงในวงจรสมมูลแบบประมาณ ( RC , X m ) ได้ตามสมการที่
(1) ถึง (4)
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I OC
VOC
P
= cos  = OC
VOC I OC
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YE = GC − jBm =

(1)

PFOC

(2)

GC =| YE | cos

โดย

Bm =| YE | sin 

โดย

1
GC
1
Xm =
Bm

RC =

(3)
(4)

2.2 การทดสอบแบบลัดวงจร (Short-Circuit Test)
วิธีการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ าในสภาวะลัดวงจรก็คือ การให้ขดลวดทางด้านแรงสู งต่อกับแหล่งจ่าย
แรงดันไฟฟ้าแล้วปรับแรงดันให้ได้กระแสเท่ากับ ค่ากระแสพิกดั ด้านแรงสู งของหม้อแปลง โดยขดลวดทางด้าน
แรงต่ าให้ลดั วงจรไว้ ซึ่ ง ยังคงใช้เครื่ องวัด ทางไฟฟ้ าเหมื อนเดิ ม คือ วัตต์มิเตอร์ แอมมิ เ ตอร์ และโวลต์มิเตอร์
ดังภาพที่ 3 ดังนั้นค่ากระแสที่ได้จากแอมป์ มิเตอร์ จะหมายถึงกระแสลัดวงจร ( I SC ) ซึ่ งมีค่าเท่ากับกระแสพิกดั
ของหม้อแปลงด้านแรงสู งนัน่ เอง ส่ วนค่าที่ได้จากวัตต์มิเตอร์ จะเป็ นกาลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยรวมทั้งหมดในขดลวด
ทั้งสองด้านของหม้อแปลง ( PSC ) ส่ วนค่าที่ได้จากโวลต์มิเตอร์ จะหมายถึงแรงดันไฟฟ้ าขณะลัดวงจร (VSC )
ซึ่งอาจมีค่าประมาณ 5-12 เปอร์เซ็นต์ของแรงดันไฟฟ้าพิกดั ด้านที่ทาการทดสอบ

ภาพที่ 3 การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าในสภาวะลัดวงจร
ในทานองเดียวกันจากข้อมูลการทดสอบแบบลัดวงจร สามารถคานวณค่าอิมพีแดนซ์โดยรวมของหม้อ
แปลงแบบประมาณได้ตามสมการที่ (5) ถึง (7)
VSC
I SC
P
Req = SC
2
I SC

(5)

| Z eq |=

(6)

X eq = | Zeq |2 −Req2

โดยที่

Req , X eq
Z eq

(7)

คือความต้านทานและรี แอคแตนซ์รวมของขดลวด
คืออิมพีแดนซ์รวมของขดลวด

2.3 ผลการทดสอบหม้ อแปลงในห้ องปฏิบัติการ (Transformer Testing Results)
ผลการทดสอบหม้อ แปลงขนาด 2 kVA, 220V/110V ทั้ง แบบเปิ ดวงจรและลัด วงจรรวมถึ ง ผลการ
คานวณค่าพารามิเตอร์ในแบบจาลองแสดงไว้ในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าแบบเปิ ดวงจรและลัดวงจร
การทดสอบ
เปิ ดวงจรด้าน 110V
ลัดวงจรด้าน 110V
220
9.32
0.27
9.09

ค่าที่วดั
V (V)
I (A)
P (W)

17

79.8

ผลคานวณค่าพารามิเตอร์
RC
2.85 kΩ
Xm
0.86 kΩ
Req
0.965 Ω
0.345 Ω

X eq

ค่าพารามิเตอร์ที่คานวณได้จากผลการทดสอบนี้ จะพิจารณาจากวงจรสมมูลโดยประมาณซึ่งโดยทัว่ ไปก็
เป็ นค่าที่ยอมรับได้ในการนาไปคานวณวิเคราะห์การทางานของหม้อแปลงได้ อย่างไรก็ตาม ข้อจากัดที่เห็นคือเรา
ไม่สามารถแยกค่าความต้านทานและค่ารี แอคแตนซ์ของขดลวดด้านแรงสู งและแรงต่าออกจากกันได้ ทาให้การ
สร้ า งแบบจ าลองของหม้อ แปลงอาจมี ค วามคลาดเคลื่ อ นบ้า ง ซึ่ งโดยทั่ว ไปที่ ย อมรั บ กัน ส าหรั บ การสร้ า ง
แบบจาลองอาจประมาณให้ค่าอิมพีแดนซ์ของขดลวดทั้งสองด้านมีค่าเท่าๆ กันได้ท้ งั ค่าความต้านทานและค่ารี
แอคแตนซ์ เนื่องจากการทาเช่นนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการนาแบบจาลองไปศึกษาในเรื่ องต่างๆ มากนัก ดังนั้น
หากพิจารณาจากรู ปวงจรสมมูลตามภาพที่ 1 ค่าความต้านทานและค่ารี แอคแตนซ์โดยรวมแบบประมาณจะมี
ความสัมพันธ์ตามสมการที่ (8) และจะได้ค่าพารามิเตอร์ท้งั หมดในแบบจาลองตามตารางที่ 2
(8)

Req = R1 + a 2 R2 , X eq = X 1 + a 2 X 2

โดยที่ a = V1

V2

คืออัตราส่วนแรงดันของหม้อแปลง

ตารางที่ 2 ค่าพารามิเตอร์ในแบบจาลองของหม้อแปลงไฟฟ้า
R1 ()

R2 ()

X1 ()

X 2 ()

RC ()

X m ()

0.3217

0.1608

0.1150

0.0575

2857.1429

862.0690

3. การสร้ างแบบจาลองหม้อแปลงด้วย MATLAB/Simulink
เพื่อเป็ นการตรวจสอบความถูกต้องของค่าพารามิเตอร์ ที่ได้ตามตารางที่ 2 จึงทาการเปรี ยบเทียบกับ
ค่าพารามิเตอร์ของแบบจาลองที่สร้างจาก MATLAB/Simulink ด้วยวิธีจาลองการทดสอบแบบเปิ ดวงจรตามภาพที่
4 และการจาลองแบบลัดวงจรตามภาพที่ 5 ซึ่ งผลการจาลองทั้งค่าแรงดัน กระแส และกาลังไฟฟ้ า แสดงไว้ใน
ตารางที่ 3 รวมถึงค่าพารามิเตอร์ ที่คานวณได้จากการจาลองโดยเปรี ยบเทียบกับผลการทดสอบจริ งแสดงไว้ใน
ตารางที่ 4 ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าค่าที่ได้จากการจาลองมีความคลาดเคลื่อนน้อยมากจึงสามารถนาค่าพารามิเตอร์ น้ ี ใช้
เป็ นแบบจาลองของหม้อแปลงได้
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ภาพที่ 4 แบบจาลองการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าแบบเปิ ดวงจร

ภาพที่ 5 แบบจาลองการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าแบบลัดวงจร
ตารางที่ 3 ผลจาลองการทดสอบของหม้อแปลงไฟฟ้าด้วย MATLAB/Simulink
การจาลอง

V (V )

I ( A)

P (W )

P.F .

เปิ ดวงจร

220

0.2672

16.9967

0.2892

ลัดวงจร

9.32

9.0979

79.8267

0.9415

ตารางที่ 4 ผลเปรี ยบเทียบค่าพารามิเตอร์จากการจาลองด้วย MATLAB/Simulink
พารามิเตอร์

R1 ()

R2 ()

X1 ()

X 2 ()

RC ()

X m ()

ผลจากการทดสอบ

0.3217

0.1608

0.1150

0.0575

2857.1429

862.0690

ผลจากการจาลอง

0.3215

0.1607

0.1151

0.0576

2847.6116

860.0902

ความคลาดเคลื่อน (%)

0.062

0.062

0.087

0.174

0.334

0.230
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4. การจาลองการทางานของหม้อแปลงด้วย MATLAB/Simulink
ตามขอบเขตเนื้อหาการทดลองการทางานของหม้อแปลงในห้องปฏิบตั ิการ จะให้หม้อแปลงจ่ายโหลด
ทางไฟฟ้ า 3 ประเภท คือโหลดความต้านทาน (R) โหลดความเหนี่ ยวนา (L) และโหลดตัวเก็บประจุ (C) ที่ค่า
แตกต่างกันเพื่อวัดผลการใช้กระแส แรงดัน ค่าตัวประกอบกาลัง รวมถึงกาลังงานด้านเข้า (Pin) ด้านออก (Pout)
และประสิ ทธิ ภาพในการทางาน ดังนั้นเพื่อแสดงให้เห็นประสิ ทธิ ผลของแบบจาลองหม้อแปลงที่ประมวลด้วย
Simulink จึงได้เปรี ยบเทียบผลจากการทดสอบในห้องปฏิบตั ิการ (Lab) และการจาลอง (Sim) ในส่ วนของกาลัง
งานและประสิ ทธิภาพดังตารางที่ 5 ถึงตารางที่ 7 ซึ่งจะเห็นได้ว่าความคลาดเคลื่อนที่ได้ท้งั หมดมีค่าไม่เกิน 5%
อย่างไรก็ตาม การจาลองด้วย Simulink จาเป็ นต้องปรับแบบจาลองกรณี ที่หม้อแปลงจ่ายโหลด L และ
โหลด C เนื่องจากตัวเหนี่ยวนาและตัวเก็บประจุที่ใช้ในห้องปฏิบตั ิการนั้นไม่เป็ นแบบอุดมคติ (Non-Ideal) ซึ่งต่าง
จากการใช้ใน Simulink ทาให้การจาลองกรณี โหลดดังกล่าวต้องเพิ่มโหลดความต้านทานเพื่อให้มีการใช้กาลังงาน
ด้านออกที่ค่าเท่ากันกับที่วดั ได้จากการทดลองในห้องปฏิบตั ิการ จึงจะทาให้ได้ผลการจาลองที่มีความใกล้เคียงกับ
ที่ค่าที่วดั จริ งมากขึ้น

ภาพที่ 6 การทางานของหม้อแปลงซึ่งจาลองด้วย MATLAB/Simulink
ตารางที่ 5 เปรี ยบเทียบผลการจ่ายโหลด R จากห้องปฏิบตั ิการและการจาลองด้วย Simulink
กาลังงานด้านเข้า (Pin,W)
กาลังงานด้านออก (Pout,W)
ประสิ ทธิภาพ (%)
โหลด-R
(Ω)
Lab
Sim
%Error Lab
Sim %Error
Lab
Sim
%Error
220
74.9
71.9
4.0
56.8
54.9
3.3
75.8
76.3
0.7
480
44.0
42.2
4.1
26.3
25.2
4.2
59.8
59.7
0.2
880
31.6
30.7
2.8
14.2
13.7
3.5
44.9
44.7
0.4
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ตารางที่ 6 เปรี ยบเทียบผลการจ่ายโหลด L จากห้องปฏิบตั ิการและการจาลองด้วย Simulink
กาลังงานด้านเข้า (Pin,W)
กาลังงานด้านออก (Pout,W)
ประสิ ทธิภาพ (%)
โหลด-L
( H)
Lab
Sim
%Error Lab
Sim %Error
Lab
Sim
%Error
0.4
28.6
28.3
1.0
11.1
11.1
0.0
38.8
39.1
0.8
0.8
23.6
23.3
1.3
6.2
6.2
0.0
26.3
26.6
1.1
1.6
20.4
20.3
0.5
3.3
3.3
0.0
16.2
16.2
0.0
ตารางที่ 7 เปรี ยบเทียบผลการจ่ายโหลด C จากห้องปฏิบตั ิการและการจาลองด้วย Simulink
กาลังงานด้านเข้า (Pin,W)
กาลังงานด้านออก (Pout,W)
ประสิ ทธิภาพ (%)
โหลด-C
(µF)
Lab
Sim
%Error Lab
Sim %Error
Lab
Sim
%Error
0.9
16.9
17.1
1.2
0.1
0.1
0.0
0.58
0.58
0.0
1.8
17.2
17.1
0.6
0.1
0.1
0.0
0.58
0.58
0.0
3.6
17.7
17.7
0.0
0.7
0.7
0.0
3.95
3.96
0.3
การจาลองเพื่อหาความสัมพันธ์ของค่าประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency:Eff) และค่าการเปลี่ยนแปลงแรงดัน
(Voltage Regulation:VR) ในขณะหม้อแปลงทาการจ่ายโหลดแบบ RLที่ระดับกาลังงานต่างๆ (เทียบกับค่าพิกดั
หม้อแปลง 2 kVA) แสดงไว้ในตารางที่ 8 ซึ่ งจะเห็นว่าประสิ ทธิ ภาพในการทางานของหม้อแปลงจะมีค่าสู งขึ้น
ตามกาลังงานของโหลดที่จ่าย โดยจะมีค่าสู งสุ ดที่ระดับโหลดหนึ่งๆ ตามภาพที่ 7 รวมถึงอัตราการเปลี่ยนแปลง
แรงดันก็มีค่าสู งขึ้นด้วยเนื่องจากแรงดันด้านโหลดจะลดลงตามการจ่ายโหลดดังสมการที่ (9) และตามภาพที่ 8
ตารางที่ 8 ผลประสิ ทธิภาพและการเปลี่ยนแปลงแรงดันจากการจ่ายโหลดจาลองด้วย Simulink
กาลังงานโหลด
ค่าทางไฟฟ้าที่ได้จาก
กาลังงานโหลด
ค่าทางไฟฟ้าที่ได้จาก
เทียบพิกดั หม้อแปลง
การจาลอง
เทียบพิกดั หม้อแปลง
การจาลอง
S (VA) % Load Eff (%) VR (%)
S (VA)
% Load
Eff (%) VR (%)
No-load
0
0
0.0247
1100
55
94.83
2.135
100
5
80.33
0.2161
1200
60
94.74
2.327
200
10
88.69
0.4076
1300
65
94.63
2.520
300
15
91.72
0.5992
1400
70
94.50
2.712
400
20
93.20
0.7909
1500
75
94.35
2.905
500
25
94.00
0.9827
1600
80
94.18
3.097
600
30
94.46
1.175
1700
85
94.01
3.290
700
35
94.72
1.366
1800
90
93.83
3.483
800
40
94.86
1.558
1900
95
93.65
3.676
900
45
94.90
1.751
2000
100
93.46
3.869
1000
50
94.89
1.943
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%VR =

โดยที่

VR
V1
V2
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(V1 − V2 )
100
V2

(9)

คืออัตราการเปลี่ยนแปลงแรงดันของหม้อแปลง
คือแรงดันด้านเข้าของหม้อแปลง (220 Vrms)
คือแรงดันด้านโหลดของหม้อแปลง

ภาพที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าประสิ ทธิภาพและการจ่ายโหลดของหม้อแปลง

ภาพที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการเปลี่ยนแปลงแรงดันและการจ่ายโหลดของหม้อแปลง

5. สรุปและอภิปรายผล
จากผลจาลองการทางานของหม้อแปลงไฟฟ้าด้วย MATLAB/Simulink แสดงให้เห็นถึงประสิ ทธิผลของ
โปรแกรมโดยเริ่ มจากการหาแบบจาลองของหม้อแปลงซึ่ งจาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลการทดสอบแบบเปิ ดวงจรและ
ลัดวงจรในห้องปฏิบตั ิการ หลังจากนั้นทาการปรับปรุ งและตรวจสอบค่าพารามิเตอร์โดยใช้โปรแกรมจาลองซึ่งจะ
เห็ นว่าค่าพารามิ เตอร์ ที่ได้มีความคลาดเคลื่ อนต่ ามาก เช่ นเดี ยวกับการนาแบบจาลองหม้อแปลงไปใช้ศึกษา
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คุณสมบัติกรณี การจ่ายโหลดชนิดต่างๆ โดยการเปรี ยบเทียบผลของกาลังงานและประสิ ทธิ ภาพในการทางานของ
หม้อแปลงที่ ทดสอบได้ในห้องปฏิ บัติการและที่ ได้จากการจาลอง นอกจากนี้ ผลการจาลองยังแสดงให้เห็ น
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าประสิ ทธิ ภาพรวมถึงค่าการเปลี่ยนแปลงแรงดันที่มีต่อการจ่ายโหลดของหม้อแปลง ซึ่ งมี
ความสอดคล้องกับการทางานของหม้อแปลงในเชิ งทฤษฎีดว้ ย ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าเราสามารถนาโปรแกรม
MATLAB/Simulink เข้ามาช่วยจาลองการทางานของหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อใช้สอนในวิชาปฏิบตั ิการเครื่ องจักรกล
ไฟฟ้ าในสภาวะการณ์ที่ไม่สามารถสอนในห้องปฏิบตั ิการได้ โดยเฉพาะเมื่อจาเป็ นต้องมีการปรับรู ปแบบเป็ น
การสอนออนไลน์ ซึ่ งถึ งแม้ผูเ้ รี ยนจะไม่ได้ลงมือปฏิบตั ิ จริ งแต่ก็ ยงั คงมีทกั ษะในการใช้โปรแกรมช่ วยจาลอง
รวมถึงมีความเข้าใจคุณลักษณะสมบัติในการทางานของหม้อแปลงในเรื่ องต่างๆ ได้ดี
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A THREE-AXIS CNC MILLING MACHINE CONTROL
BY PID CONTROLLER
วิทยา พันธุ์เจริญศิลป์ * อดุลย์ พัฒนภักดี และ เผชิญ จันทร์ สา
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์และวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้เป็ นการสร้างและออกแบบระบบควบคุมเครื่ องกัดซี เอ็นซี ชนิด 3 แกน ซึ่ งใช้เป็ นต้นแบบใน
การศึกษาและทดลองการออกแบบตัวควบคุม สาหรับการควบคุม แบบลูปปิ ด โดยการเคลื่อนที่ ท้ งั 3 แนวแกน
ถูกขับเคลื่อนด้วยดีซีเซอร์โวมอเตอร์ชนิดแม่เหล็กถาวร ขนาด 300 วัตต์ และมอเตอร์สาหรับกัดชิ้นงาน ขนาด 400
วัตต์ โดยมีชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ ในแต่ละแกนแบบพัลส์วิดท์โมดูเลชัน ภายใต้การควบคุมการเคลื่อนที่เป็ นแบบ
ลู ป ปิ ด โดยมี คอนโทรลเลอร์ ที่ใช้ควบคุม แบบพี ไอดี (PID) ซึ่ ง คอนโทรลเลอร์ ถู ก สร้ า งขึ้นจากโปรแกรมบน
คอมพิวเตอร์ คาสั่งตาแหน่งการเคลื่อนที่และความเร็ วถูกสร้างจากโปรไฟล์การเคลื่อนที่ 2 รู ปแบบ โดยแบบแรก
ความเร่ งคงที่-ความหน่วงคงที่ และแบบที่สอง ความเร่ งคงที่-ความเร็ วคงที่-ความหน่วงคงที่ ซึ่ งค่าของความเร็ ว
และความเร่ งในการควบคุมสามารถเปลี่ ยนแปลงค่าได้ จากผลการทดลองพบว่าในการควบคุมการเคลื่อนที่
ภายใต้โปรไฟล์คาสั่งแบบแรก สาหรับแกนX ค่าที่ดีที่สุดอยู่ที่ +/- 1.3 mm/s2 แกนY เท่ากับ +/- 1.5 mm/s2 และ
แกน Z เท่ากับ +/-1 mm/s2 ผลการควบคุมภายใต้โปรไฟล์คาสั่งแบบที่สองสาหรับแกนX ค่าที่ดีที่สุดมีค่าความเร็ ว
คงที่เท่ากับ 4 mm/s และความเร่ งความหน่วงคงที่เป็ น +/- 1.5 mm/s2 แกน Yค่าที่ดีที่สุดคือที่ความเร็ วคงที่เท่ากับ 4
mm/s และความเร่ งความหน่ วงคงที่เท่ากับ +/- 3 mm/s2 และแกน Z ความเร็ วคงที่เท่ากับ 2 mm/s และความเร่ ง
ความหน่วงคงที่เท่ากับ +/-2 m/s2 โดยค่าความเร็ วและความเร่ งที่ถูกจากัดนี้เกิดจากความไม่เป็ นเชิงเส้นของความ
เฉื่ อยที่ไม่ได้จาลองรู ปทางคณิ ตศาสตร์ ไว้และความเสี ยดทานของโครงสร้างแต่ละแนวแกนที่ไม่แน่นอนรวมถึง
ความไวในการตอบสนองของมอเตอร์
คาหลัก: เครื่ องกัดซีเอ็นซี การควบคุม ตัวควบคุมแบบ พีไอดี

ABSTRACT
This research is about creating and designing the control system of 3 axis CNC machines, which will
be used as the prototype for studies and experiment of closed-loop controller designing. The movement in 3 axis
was driven by 300-watts permanent magnet DC Servo motor and 400-watts spindle motor. Each axis contains
motor control set that use pulse width modulation. Under the closed-loop position control with PID controllers,
which were made from computer program. The order for the position of movement was created from 2 types of
movement profiles. The first one is constant acceleration-constant retardation. The second is constant
acceleration-constant velocity-constant retardation. In which the value of velocity and acceleration that are under
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the control can be changed. From the experiment, the control of movement by the first type of profile, for X axis
the best value is equal to +/-1.3mm/s2 and as for Y axis, the best value is +/-1.5 mm/s2 and for Z axis, the best
value is +/-1mm/s2.The best results of the control under the second type of profile order for X axis occur when
constant velocity is equal to 4 mm/s and constant acceleration is equal to +/- 1.5 mm/s2. And for Y axis,the best
value is when velocity is equal to 4mm/s and acceleration is equal to +/-3mm/s2. And for Z axis, the best value is
when velocity is equal to 2mm/s and acceleration is equal to +/-2 mm/s2. The velocity and acceleration were
limited because the nonlinearity of inertia that has not been simulated in the mathematics model, the uncertain of
friction in each axis’s structures and the speed of motor response.

Keywords: CNC Milling machine, control, PID controller
1. บทนา
เนื่องจากปั จจุบนั มีการแข่งขันทางธุรกิจค่อนข้างสู งโดยเฉพาะอะไหล่ หรื อชิ้นส่ วนทางด้านวิศวกรรม
ยานยนต์และเครื่ องจักรกลต่างๆซึ่งใช้ยทุ ธวิธีการลดต้นทุนการนาเข้าแบบถาวรเป็ นการผลิตขึ้นเอง โดยทคโนโลยี
การผลิตนี้ เองที่ตอ้ งอาศัยเครื่ องจักรที่มีความรวดเร็ ว , ความถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งชิ้นงานที่มีความซับซ้อน
ในเชิงผลผลิตมวลรวมแล้วจะใช้เครื่ องจักรดังกล่าวในการผลิตแม่พิมพ์เพื่อการฉี ดหรื อหล่ อ ด้วยเหตุดงั กล่าวทา
ให้ประเทศต้องนาเข้าเครื่ องจักรและอะไหล่ดงั กล่าวคิดเป็ นเงินตราที่ไหลออกนอกประเทศมากมายและเป็ นไป
แบบถาวร ตราบใดที่ประเทศยังไม่สามารถผลิตเครื่ องดังกล่าวได้เอง จากเหตุผลดังกล่าวนี้เองผูว้ ิจยั เห็นว่าควรจะ
ได้มีการวิจยั ในเรื่ องนี้เพื่อพัฒนาไปสู่การผลิตเครื่ องดังกล่าวนี้
โดยจากข้อมูลที่ได้คน้ หาจากเว็บไซต์ของหอสมุดแห่งชาติ,ศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทยและเว็บไซต์
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ผลการค้นหาพบว่าการวิจยั เพื่อสร้างเครื่ องกัด ซี เอ็นซี ดังกล่าวเพื่อนาไปใช้
งานในเชิงอุตสาหกรรมได้จริ งและมีประสิ ทธิ ภาพยังไม่มี จึงได้ทาการวิจยั นี้โดยเบื้องต้นเป็ นการสร้างต้นแบบ
เครื่ อ งกัด ซี เอ็นซี ชนิ ด 3แกน เพื่ อ การศึ กษาตัวควบคุมที่ เหมาะสม โดยอ้างอิ งค่าความถู กต้องสู งสุ ดที่ ได้กับ
ความรวดเร็ วในการทางานที่เหมาะสมกับเครื่ องจักรต้นแบบเป็ นหลักโดยพิจารณาจากทฤษฎีการควบคุมแบบ
ต่างๆ โดยผลที่ได้จะสามารถนาไปพัฒนาต่อในการสร้างเครื่ องกัดซี เอ็นซี แบบ 4 แกน ถึง 6 แกน เพื่อสามารถ
ทางานที่ซับซ้อนในเชิ งอุตสาหกรรมได้รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมในการสร้างคาสั่งเพื่อการควบคุมให้อยู่ใน
รู ปแบบการใช้งานที่ง่าย
ทั้งนี้ทีมผูว้ ิจยั เห็นว่าเครื่ องจักรดังกล่าวนี้เป็ นส่ วนสาคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมหลายด้าน อาทิเช่น
ชิ้ นส่ วนยานยนต์ แม่พิมพ์ต่างๆ จึ งได้ทาวิจยั โดยเลือกทากรณี ศึกษาจากเครื่ องกัดซี เอ็นซี ชนิ ด 3 แกน ที่ เป็ น
ต้นแบบจากที่ได้ออกแบบและสร้างขึ้น โดยผลจากการศึกษานี้สามารถนาไปปรับใช้กบั เครื่ องที่สร้างใหม่หรื อ
เครื่ องเก่าที่ระบบควบคุมเดิมใช้การไม่ได้

2. กรอบแนวคิดและทฤษฏี
การเคลื่อนที่ในแต่ละแกนของเครื่ องกัดซีเอ็นซีชนิด 3 แกน นี้มีการเคลื่อนที่และการกัดชิ้นงานโดยอาศัย
กาลังขับเคลื่อนหรื อการกัดชิ้นงานจากดีซีเซอร์ โวมอเตอร์ ภายใต้การควบคุมแบบป้ อนกลับโดยมีเซ็นเซอร์ วดั
ตาแหน่ง, ความเร็ ว และลิมิตสวิทช์ในการกาหนดจุดอ้างอิงของแต่ละแกน
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2.1 การควบคุมเครื่ องกัดซีเอ็นซี ชนิด 3 แกน
การควบคุมเครื่ องกัดซี เอ็น ซี ชนิ ด 3 แกนนี้ ใช้ระบบการควบคุมแบบป้ อนกลับ (Feedback control)
ในการควบคุมการทางาน โดยระบบควบคุมการทางานนี้จะมีส่วนในการทาการปรี ยบเทียบสัญญาณที่วดั ได้จาก
อุ ป กรณ์ ต รวจวัดโดยอ้อมจากเอนโค๊ ด เดอร์ วดั ต าแหน่ งและทาโคมิ เตอร์ วดั ความเร็ ว ที่ ตัวมอเตอร์ ซึ่ ง จะทา
การเปรี ยบเทียบกับค่าตัวแปรที่ตอ้ งการ เพื่อพิจารณาค่าผิ ดพลาด ซึ่ งค่าผิดพลาดจะถูกนาไปใช้ในการสร้าง
สัญญาณการควบคุมเพื่อลดค่าผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้มีค่าเป็ นศูนย์หรื อมีค่าน้อยที่สุด การควบคุมแบบป้ อนกลับ
ดังกล่าวนี้สามารถแสดงเทียบกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมเครื่ องกัดซีเอ็นซีชนิด 3 แกน ตามรู ปที่ 1

รูปที่ 1 ระบบควบคุมมอเตอร์ในเครื่ องกัดซีเอ็นซีชนิด 3 แกน

รูปที่ 2 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ในการควบคุมเครื่ องกัดซีเอ็นซี
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2.2 ตัวควบคุมที่ใช้ ในการควบคุมมอเตอร์ ในเครื่ องกัดซีเอ็นซี ชนิด 3 แกน

รูปที่ 3 การใช้ตวั ควบคุมแบบพีไอดีในเครื่ องกัดซีเอ็นซี
เครื่ องกัดอัตโนมัติแบบ 3 แกน นี้ ตอ้ งการความถูกต้องในแต่ละแกนสู ง จึงได้เลือกใช้ตวั ควบคุมแบบ
PID มาใช้ในการควบคุม ซึ่ งในการควบคุมจะใช้รูปแบบตัวควบคุมในลักษณะของเวลาที่ไม่ต่ อเนื่ อง (Discrete
Time) ดังนี้

u(k) = u(k - 1) + K p e(k) + K I Te (k) +

KD
e(k) − e(k − 1)
T

(1)

โดยสมการที่ 1 นี้ คื อ สมการของตัวควบคุ ม การท างานที่ จ ะใช้ใ นการเขี ย นโปรแกรมเพื่ อ ควบคุ ม
การทางานของมอเตอร์ ในเครื่ องกัดซี เอ็นซี โดยค่า Kp ,KI และ KD คือค่าอัตราขยายของตัวควบคุมเชิ งสัด ส่ วน
ตัวควบคุมอินทิกรัลและ ตัวควบคุมแบบอนุพนั ธ์ ตามลาดับ ซึ่ งการใช้งานของเครื่ องกัดซี เอ็นซี ในแต่ละเครื่ อง
ที่มีลกั ษณะของโครงสร้างที่แตกต่างกัน ในเรื่ องของขนาดหรื อโมเมนต์ความเฉื่อยมวลของระบบ ความเสี ยดทาน
และขนาดมอเตอร์จะต้องทาการปรับค่าอัตราขยายเหล่านี้ เพื่อทาให้ตวั ควบคุมทางานได้อย่างแม่นยา ในขณะที่ T
คือ ช่วงเวลาในการสุ่ มข้อมูล โดยในการควบคุมเครื่ องกัดซี เอ็นซี ชนิด 3 แกนนี้จะใช้ความถี่ในการสุ่ มข้อมูลเป็ น
100 Hz หรื อ 0.01 วินาที
2.3 ลักษณะของค่าสัญญาณอ้างอิงที่ส่งไปขับเคลื่อนมอเตอร์
การเคลื่อนที่ในแต่ละแกนของเครื่ องกัดซีเอ็นซี เป็ นการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติ ซึ่งนอกจากการคานึงถึง
ตาแหน่ งการเคลื่อนที่แล้วยังมีการควบคุมเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่จากจุดเริ่ มต้น ไปยังจุดปลายอีกด้วย ซึ่ งใน
เครื่ องจักรซี เอ็นซี เรี ยกว่าอัตราการป้ อน(Feed Rate) โดยการเคลื่ อนที่ เป็ นการรั บสัญญาณอ้างอิงที่ถูกส่ งจาก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผ่านอินเตอร์ เฟซบอร์ ดไปยังวงจรขับเคลื่อนแบบพัลส์วิดโมดูเลชัน เพื่อขับมอเตอร์ ซ่ ึ ง
สั ญ ญาณอ้างอิ ง มี ล ักษณะสั ญ ญาณแบบพาราโบลา(Parabolic blend)และเชิ ง เส้ น ผสมกับ พาราโบลา (Linear
function with parabolic blend) โดยลักษณะสัญญาณอ้างอิงแสดงได้ดังรู ปที่ 4 และรู ปที่ 5 ตามลาดับ โดยการ
เคลื่อนที่ในแบบพาราโบลา ในขณะเริ่ มต้นเริ่ มเคลื่อนจากความเร็ วเป็ นศูนย์แล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นในลักษณะอัตราเร่ ง
คงที่จนถึงตาแหน่ งระหว่างกลางของตาแหน่งอ้างอิงจะค่อยๆลดควมเร็ วกระทัง่ ความเร็ วเป็ นศูนย์ และสาหรับ
แบบเชิงเส้นผสมกับพาราโบลาในขณะเริ่ มต้นความเร็ วจะค่อยๆเพิ่มขึ้นในแบบอัตราเร่ งคงที่และที่ระหว่างกลาง
ของค่าตาแหน่งอ้างอิงความเร็ วจะคงที่และเมื่อใกล้ตาแหน่งอ้างอิงความเร็ วจะค่อยๆลดลงแบบอัตราหน่วงคงที่จน
กระทัง่ ความเร็ วเป็ นศูนย์ มีผลทาให้การเคลื่อนที่ท้งั สองรู ปแบบมีความราบเรี ยบและนิ่มนวล
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รูปที่ 4 สัญญาณแบบพาราโบลา

รูปที่ 5 สัญญาณแบบเชิงเส้นผสมกับพาราโบลา

รูปที่ 6 แบบตัวอย่างความสัมพันธ์ของตาแหน่งการเคลื่อนที่และความเร็ วเชิงมุมเทียบกับเวลา
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จากรู ปที่ 6 แสดงให้เห็นว่าการสร้างสัญญาณอ้างอิงการเคลื่อนที่จาเป็ นต้องรู ้ค่าต่างๆ ดังนี้
ϴo ตาแหน่งเริ่ มต้นที่เริ่ มจะเคลื่อนที่
ϴf ตาแหน่งเป้าหมายของการเคลื่อนที่
tf ระยะเวลา ที่ใช้ในการเคลื่อนที่ท้งั หมด
ค่าทั้งสามนี้ เป็ นค่าที่ตอ้ งกาหนดขึ้นมาเพื่อใช้สั่งการเคลื่อนที่ โดยค่าเหล่านี้จะนาไปใช้หาค่าอื่นๆ เพื่อ
การสร้างสัญญาณส่งออก ดังนี้
4( θ − θ )
o +1
θ = f
หาค่าความเร่ งเชิงมุมจาก
(2)
2
t
θ2 t 2 − 4θ(θ − θ )
t
f
o
หาค่า tb จาก
tb = −
(3)
2
2θ
θ = θ t b
(4)
หาค่า θ จาก
สมการที่ใช้สร้างสัญญาณตาแหน่งเพื่อใช้ในการควบคุมการเคลื่อนที่คือ
ช่ วงที่ 1 ( t0 -> tb )
หาสัญญาณตาแหน่งการเคลื่อนที่ได้จากสมการ
θ = θ o + 0.5θ t 2
(5)
ช่ วงที่ 2 ( t -> t -t )
หาสัญญาณตาแหน่งการเคลื่อนที่ได้จากสมการ
θ = θo + θ (t - 0.5t b )
(6)
ช่ วงที่ 3 ( tf -t -> t )
หาสัญญาณตาแหน่งการเคลื่อนที่ได้จากสมการ
2
θ = θ o - 0.5θ t 2 − (t f − t b ) + θ (t − 0.5t b ) + θ t (t f − t b ) (7)
b

f

b

b

f

(

)

3. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
3.1 ออกแบบและสร้างโครงสร้างเครื่ องกัดแบบ 3 แกน
3.2 การออกแบบและสร้างระบบควบคุม
3.3 ทดสอบผลการควบคุมภายใต้คอนโทรลเลอร์แบบต่างๆ
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4. วิธีการดาเนินวิจัย
4.1 การออกแบบและสร้ างเครื่องกัด ซีเอ็นซี ชนิด 3 แกน

รูปที่ 7 แบบด้านหน้าของเครื่ องกัดซีเอ็นซี ชนิด 3 แกน

รายการที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อชิ้นงาน
มอเตอร์แกนX
กล่องเกียร์สาหรับมอเตอร์แกนX
มอเตอร์หัวกัดชิ้นกัน
กล่องเกียร์มอเตอร์แกนY
มอเตอร์แกนY
โครงสร้างเครื่ องกัดซีเอ็นซี
มอเตอร์และกล่องเกียร์แกนZ
ลักษณะโครงสร้างระบบขับเคลื่อนแต่ละแกน
ลิเนียร์ไกด์และบอลสกรู
เอ็นโค้ดเดอร์

รูปที่ 8 แบบภาพรวมของเครื่ องกัดซีเอ็นซี ชนิด 3 แกน

รูปที่ 9 ภาพรวมของเครื่ องกัดซีเอ็นซี ชนิด 3 แกน
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ขนาดมิติการกัดชิ้นงาน ของแกน x-y-z คือ 400 mm x400 mm x300 mm ลิเนี ยร์ สกรู แต่ละแกนมีระยะ
ลีด 2 mm โครงสร้างทาจากอลูมิเนียมโปรไฟล์ โดยมอเตอร์ ขบั เคลื่อนแต่ละแกนเป็ นดีซีเซอร์ โวที่มีขนาดกาลัง
400 watt อัตราเร็ วรอบสู งสุ ด 3000 RPM แรงบิดสู งสุ ด 8 N m มอเตอร์สาหรับหัวกัดชิ้นงานขนาดกาลัง 500 watt
อัตราเร็ วรอบสู งสุ ด 4000 RPM แรงบิดสู งสุ ด 11.8 N m เอนโค้ดเดอร์ 1024 ppr
4.2 อุปกรณ์และการทดลอง
เครื่ องมือและอุปกรณ์
1. เครื่ องกัดซีเอ็นซีชนิด 3 แกน
2. คอมพิวเตอร์พีซี
3. โปรแกรมสร้างทางเดินและการควบคุม
4. ชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ท้งั 4 ตัวแบบ PWM
5. อินเตอร์เฟซบอร์ด D/A,A/D/,Digital I/O 12 บิท
6. ปากกาจับชิ้นงาน
7. ชิ้นงานทดสอบ
8. เวอร์เนียร์
วิธีการทดสอบ
1. ทาการเปิ ดสวิต POWER ON ชุดขับเคลื่อนมอเตอร์และคอมพิวเตอร์
2. ทาการเปิ ดโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับเครื่ งกัด
3. เลือกโหมด Manual เพื่อทาการเซ็ทศูนย์ของแกนทั้งสาม
4. ไปที่ โ ปรแกรมก าหนดค่ า ตัว ควบคุ ม พี ไ อดี และค่ า โปรไฟล์ใ นการสร้ า งต าแหน่ ง อ้ า งอิ ง
การเคลื่ อ นที่ โ ดยอ้า งอิ ง กับ ค่ า ทางเดิ น ในการกัด ชิ้ น งานในรู ป แบบข้อ มู ล เอ็ น ซี แบบเอ็ ม โค้ด และจี โ ค้ด
ตามมาตรฐานสากล
5. ทาการเลือกโหมด Automatic Run ตามคาสัง่ ทางเดินที่กาหนด เพื่อกัดชิ้นงาน
6. ทาการวัดขนาดของส่วนต่างๆ ที่ได้และบันทึกผลในตาราง

รูปที่ 10 ภาพรวมของขั้นตอนการทดลอง
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รูปที่ 10 ภาพรวมของขั้นตอนการทดลอง(ต่อ)
4.3 ผลการทดลอง

รูปที่ 11 ตัวอย่างผลการทดลองที่คาสั่งการควบคุมเป็ นแบบ ความเร่ ง-ความหน่วงคงที่
และแบบ ความเร่ งคงที่-ความเร็ วคงที่-ความหน่วงคงที่

5. ผลการวิเคราะห์
พบว่ า ที่ อ ัต ราขยายของตัว ควบคุ ม ของแต่ ล ะแกนในการเคลื่ อ นที่ กัด ชิ้ น งาน ที่ ใ ห้ ค่ า ความเร็ ว ใน
การเคลื่ อ นที่ ๆ ดี แ ละความคลาดเคลื่ อ นทุกขณะเข้าใกล้ค่าศูนย์ ค่ าของแต่ ล ะแกนมี ดังนี้ ส าหรั บ แกน X ที่
Kp =0.02, Ki = 0.1 และ Kd = 0.002, แกน Y ที่ Kp =0.002, Ki = 0.05 และ Kd = 0.001 และแกน Z ที่ Kp =0.1,
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Ki = 0.4 และ Kd = 0.001 จะได้ลกั ษณะของการตอบสนองเทียบกับสัญญาณขาเข้า ดังรู ปที่ 12 โดยการเคลื่อนที่จะ
เป็ นไปอย่างราบเรี ยบตามแนวสัญญาณอ้างอิง ตลอดการเคลื่อนที่

รูปที่ 12 การเปรี ยบเทียบของสัญญาณขาเข้าและสัญญาณตอบสนอง

6. อภิปรายผล
6.1จากผลการทดสอบควบคุมตาแหน่ งการเคลื่ อนที่ แบบ2 แกนครึ่ ง ในการกัดชิ้ นงานซึ่ งมี ลกั ษณะ
โปรไฟล์แบบความเร่ ง-ความหน่วงคงที่ให้ผลการควบคุมดีที่สุดที่ค่า+/- 1.3 mm/s2 ให้ผลของความผิดพลาดที่ค่า
สุ ดท้ายเป็ นศูนย์ และในการควบคุมตาแหน่ งการเคลื่อนที่ซ่ ึ งมีลกั ษณะโปรไฟล์เป็ นแบบ ความเร่ ง -ความเร็ วความหน่วงคงที่ของแกนX พบว่าผลการเคลื่อนที่ๆค่าความเร่ งความหน่ วงคงที่เป็ น +/- 1.5 mm/s2 และความเร็ ว
คงที่เป็ น 4 mm/s ให้ผลการควบคุมดีที่สุดที่ค่าความผิดพลาดของค่าเป้าหมายเป็ นศูนย์
6.2 การทดสอบการควบคุมตาแหน่ ง และความเร็ วในการเคลื่ อนที่ ๆ เหมาะสมพบว่า อัตราขยายของ
ตัวควบคุมที่ ให้ผลการควบคุมที่ดีในการใช้งานสาหรับแกน X ที่ Kp =0.02 , Ki = 0.1 และ Kd = 0.002 แกนY ที่
Kp =0.002, Ki = 0.05 และ Kd = 0.001 และแกน Z ที่ Kp =0.1, Ki = 0.4 และ Kd = 0.001

7. สรุปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
จากผลการทดลองควบคุมตาแหน่ ง และความเร็ ว ที่ ภายใต้เงื่ อนไขโปรไฟล์ของความเร็ วแบบต่างๆ
บนทางเดินแบบ 2 มิติพบว่าที่ภายใต้ความเร็ วและความเร่ งสู งๆให้ผลควบคุมที่ไม่ดีเนื่องจาก มีค่าความผิดพลาดที่
ปลายทางหรื อ ที่ ต าแหน่ งเป้ าหมายค่อ นข้างสู งอันเป็ นผลเนื่ อ งจากความไม่ เป็ นเชิ งเส้ นของความเสี ยดทาน
ผลกระทบจากแรงเฉื่อยและขีดจากัดของความเร็ วในการตอบสนองของระบบทางกลของมอเตอร์
เราสามารถลดความผิดพลาดลงได้ดว้ ยการเลือกเกียร์ ทดแบบฮาร์ โมนิคไดรฟ์ ที่มีความเสี ยดทานต่าและ
มวลต่าจะทาให้ลดค่าความผิดพลาดจากความเสี ยดทานและแรงเฉื่อยลงได้
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บทคัดย่อ
บทความนี้ทาการศึกษาขนาดการสั่นสะเทือนของเครื่ องยนต์สันดาปภายใน เพี่อที่จะหาค่าขนาดสู งสุ ด
ของการสั่นสะเทือนของเครื่ องยนต์สาหรับใช้เป็ นค่าอ้างอิงในการเปลี่ยนยางรองแท่นเครื่ องของรถยนต์ แทนที่จะ
ใช้ระยะทางหนึ่งแสนกิ โลเมตรสาหรับการเปลี่ยนยางรองแท่นเครื่ องรถยนต์ในปั จจุบนั โดยทาการทดลองเก็บ
ข้อมูลที่ ศูนย์บริ การยานยนต์ แห่ งหนึ่ งในช่ วงเดื อนสิ งหาคม-พฤศจิกายน 2562 โดยทาการทดสอบเก็บข้อมูล
รถยนต์ที่มียางรองแท่นเครื่ องเหมือนกัน จานวนทั้งหมด 39 คัน โดยแบ่งเป็ นรถยนต์รุ่นHonda Civic จานวน 15
คัน Honda City จ านวน 14 คัน และHonda Jazz จ านวน10คัน จากการทดลองพบว่ าสาหรั บเครื่ อ งยนต์ขนาด
1800cc (Honda Civic) ถ้าเครื่ องยนต์มีค่าขนาดการสั่นสะเทือนแบบพีคทูพีคมากกว่า0.6mm ควรมีการเปลี่ยนยาง
รองแท่นเครื่ อง เช่นเดียวกันสาหรับเครื่ องยนต์ขนาด 1500cc (Honda City และ Honda Jazz) ถ้าเครื่ องยนต์มีค่า
ขนาดการสั่นสะเทือนแบบพีคทูพีคมากกว่า0.4mm ควรมีการเปลี่ยนยางรองแท่นเครื่ องของรถยนต์
คาสาคัญ: การสั่นสะเทือน ยางรองแท่นเครื่ อง เครื่ องยนต์สันดาปภายใน ระยะพีคทูพีค

ABSTRACT
In this article, the maximum Peak to Peak displacement of a vibration for an internal combustion engine
is investigated. The maximum Peak to Peak displacement of an engine vibration can be used as reference value
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for a replacement of an engine mouth instead of a distance 100,000 km. The amount of 39 testing cars which have
a same engine mouth, Honda Civic 15 data, Honda City 14 data and Honda Jazz 10 data, had been collected from
the Honda car service center during August 2019 -November 2019. The result showed that, for the 1800cc engine
(Honda Civic), the maximum Peak to Peak displacement for a replacement of an engine mouth is 0.6mm. And
also, for 1500cc engine (Honda City &Honda Jazz), the maximum Peak to Peak displacement for a replacement
of an engine mouth is 0.4mm.
Keywords: Vibration, Engine Mouth, Internal Combustion Engine, Peak to Peak Displacement

1. บทนา
การจุดระเบิ ดของเครื่ องยนต์สันดาปภายในจะทาให้เกิ ดการสั่นสะเทือนของเครื่ องยนต์ และจะถูก
ถ่ายทอดผ่านมายังโครงเครื่ องยนต์แล้วผ่านไปยังแท่นเครื่ องส่ งผลให้เกิดการสั่นสะเทือนกับตัวถังของรถยนต์ทา
ให้อายุการใช้งานของรถยนต์ลดลง ดังนั้นตัวเครื่ องยนต์ที่ถูกติดตั้งในห้องเครื่ องจะต้องถูกยึดอย่างมัน่ คงโดยมียาง
รองแท่นเครื่ องเป็ นตัวยึดเข้ากับตัวถังหรื อซับเฟรม ซึ่ งยางรองแท่นเครื่ องจะทาหน้าที่ช่วยลดแรงการสั่นสะเทือน
ขณะที่เครื่ องยนต์หมุน (Borna Kovarik., 2016) ยางรองแท่นเครื่ องส่ วนใหญ่ผลิ ตจากยางสังเคราะห์โดยต้องมี
คุณสมบัติ ที่เหมาะสมคือ มีความแข็งแรงเพียงพอเพื่อรองรั บน้ าหนักของเครื่ องยนต์และก็ต้องมี ความยืดหยุ่น
เพียงพอเพื่อช่วยลดการสั่นสะเทือนที่เกิดจากการทางานของเครื่ องยนต์ เมื่อใช้รถยนต์เป็ นระยะเวลานานๆ ก็จะ
เกิดการเสื่ อมสภาพหรื อการฉี กขาดของยางรองแท่นเครื่ องซึ่ งทาให้รถยนต์มี การสั่นสะเทือนมากขึ้นและส่งผลต่อ
การชารุ ดของเครื่ องยนต์และตัวรถยนต์

รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างของยางรองแท่นเครื่ องและการเสื่ อมสภาพของยางรองแท่นเครื่ องรถยนต์
ยางรองแท่ น เครื่ อ งเป็ นชิ้ น ส่ ว นที่ ส าคัญ ที่ ช่ ว ยลดการสั่ น สะเทื อ นจากเครื่ อ งยนต์ ซึ่ งในปั จ จุ บัน
ศู น ย์บ ริ การรถยนต์ ส่ ว นใหญ่ จ ะท าการเปลี่ ย นยางรองแท่ น เครื่ องที่ ร ะยะทาง 100,000 กิ โ ลเมตร โดยมี
การตรวจสอบยางรองแท่นเครื่ องด้วยการสังเกต ใช้การฟั งเสี ยงโดยอาศัยความชานาญของช่ างยนต์ป ระจ า
ศูนย์บริ การนั้นๆ เป็ นหลัก ผูใ้ ช้รถยนต์ส่วนใหญ่ก็จะทาการเปลี่ยนยางรองแท่นเครื่ องที่ระยะทางตามที่ศนู ย์บริ การ
กาหนด แต่ก็มีผใู ้ ช้รถยนต์จานวนมากที่ไม่ยอมเปลี่ยนยางรองแท่นเครื่ องโดยรอจนพบการสั่นสะเทือนที่มีขนาด
มากขึ้นหรื อรอจนยางรองแท่นเครื่ องฉี กขาดส่ งผลให้เครื่ องยนต์เกิดความเสี ยหาย ซึ่ งการเสื่ อมสภาพของยางรอง
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แท่นเครื่ องจะทาให้เกิดการสั่นสะเทือนจนเกิดผลกระทบโดยตรงกับประสิ ทธิ ภาพในการทางานของเครื่ องยนต์
และอายุการใช้งานของรถยนต์
การศึกษาในครั้งนี้จึงนาเครื่ องมือวัดการสั่นสะเทือนรุ่ น ST-140D ซึ่ งวัดความถี่ได้ต้ งั แต่ 10Hz-1KHz มา
ใช้ในการตรวจวัดการสั่นสะเทือนของเครื่ องยนต์โดยตรงเพื่อหาขนาดการสั่นสะเทือนสู งสุ ดที่ใช้สาหรับระบุ
การเปลี่ยนยางรองแท่นเครื่ อง และพิจารณาหาความสัมพันธ์ของขนาดการสั่นสะเทือนกับระยะทางการใช้งาน
ของรถยนต์ โดยทาการทดสอบเก็บข้อมูลรถยนต์ฮอนดาจานวนสามรุ่ น (Honda Civic, Honda City, Honda Jazz)
ซึ่งเป็ นรถยนต์ที่มีขนาดและจานวนยางรองแท่นเครื่ องเท่ากัน ตาแหน่งติดตั้งยางรองแท่นเครื่ องเหมือนกันและใช้
วัสดุชนิดเดียวกัน

2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษาและหาค่าสู งสุ ดของการสั่นสะเทือนของเครื่ องยนต์สาหรับเปลี่ยนยางรองแท่นเครื่ อง
(2) เพื่อประมาณค่าความสัมพันธ์ของขนาดการสั่นสะเทือนของเครื่ องยนต์กบั ระยะทางการใช้งาน

3. วิธีการศึกษาและทฤษฎีที่เกีย่ วข้อง
3.1 แบบจาลองทางคณิตศาสตร์
แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์อย่างง่ายของเครื่ องยนต์และยางรองแท่นเครื่ องสามารถแทนได้ดว้ ยระบบ
มวลสปริ ง ดังรู ปที่ 2

รูปที่ 2 แสดงแบบจาลองอย่างง่ายของเครื่ องยนต์และยางรองแท่นเครื่ อง
จากแบบแบบจาลองอย่างง่ายของเครื่ องยนต์และยางรองแท่นเครื่ องตามรู ปที่ 2. ถ้าเครื่ องยนต์มีมวล (m)
ค่าคงที่ของสปริ งของยางรองแท่นเครื่ อง (k) และค่าคงที่ของการหน่วง (c) สมการการเคลื่อนที่สามารถอธิบายได้
ด้วยสมการ
m

d 2 y(t)
dt

2

+c

dy(t)
+ ky(t) = u(t)
dt

… (1)

เมื่อ u(t) แทนสัญญาณอินพุทที่ป้อนเข้าระบบอันเนื่องมาจากการจุดระเบิดของเครื่ องยนต์ จากสมการ
ที่ (1) เราสามารถเขียนความสัมพันธ์ในรู ปของฟังก์ชนั ถ่ายโอน (Transfer Function) ได้เป็ น
T(s) =

Y(s)
1
=
2
U(s) ms + cs + k
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จากสมการที่ (1&2) เมื่อสัญญาณอินพุทที่ป้อนเข้าระบบอันเนื่องมาจากการจุดระเบิดของเครื่ องยนต์ทา
ให้เพลาข้อเหวี่ยงหมุนเป็ นสัญญาณในรู ปแบบของฟั งก์ชันไซน์ u(t) = Asin t ค่าของผลตอบสนองความถี่
(Frequency Response) ของระบบ(Dorf, & Bishop ,2017) จะมีค่าเป็ น
… (3)

yss = A T(s = j) sin(t + )

จากสมการที่ (3) แสดงให้เห็นว่าค่าขนาดของการสั่นสะเทือนจะขึ้นอยูก่ บั ค่าขนาดของสัญญาณอินพุท
(A) และค่าขนาดของฟังก์ชนั ถ่ายโอน ( T(s = j) ) โดยที่ความถี่ของการสั่นสะเทือนจะยังคงมีค่าเช่นเดียวกับ
สัญญาณอินพุท
3.2 การประมาณค่าความสัมพันธ์ แบบ Least Square Regression
การประมาณค่าความสัมพันธ์แบบ Least Square Regression เป็ นรู ปแบบการหาความสัมพันธ์ที่นิยมใช้
วิธีหนึ่งเป็ นการประมาณค่าสมการที่ไม่จาเป็ นต้องผ่านข้อมูลทุกจุด เพียงแต่กาลังสองของค่าความผิดพลาด (error)
ระหว่างค่าจริ งกับค่าที่ประมาณขึ้นต้องมีผลรวมน้อยที่สุด โดยการเลือกค่าสัมประสิ ทธิ์ ที่เหมาะสม (Figliola &
Beasley, 2015) ถ้ากาหนดให้ y แทนค่าของข้อมูลแท้จริ ง และ yc แทนค่าของข้อมูลจากการประมาณค่า และ
D แทนค่าของกาลังสองของค่าความผิดพลาด
yc = a0 + a1 x + a2 x 2 + ... + am x m
… (4)
N

(

D= yi − (a0 + a1 x + a2 x 2 + ... + am x m

)

2

… (5)

i=1

การประมาณค่าโดยวิธี Least Square Regression ต้องทาให้ D มีค่าน้อยที่สุดนัน่ คือ
dD=

D
D
D
D
da0 +
da1 +
da3 + ... +
dam = 0
a0
a1
a3
am

… (6)

สาหรับการประมาณค่าเป็ นสมการเส้นตรง yc = a0 + a1 x จากสมการที่ (6) เราได้
N
D
  N
2
=
( yi − (a0 + a1 xi )  = −2 ( yi − (a0 + a1 xi ) = 0


a0 a0  i =1
i =1


… (7)

N
D
  N
2
=
( yi − (a0 + a1 xi )  = −2 ( yi − (a0 + a1 xi ) ) xi = 0


a1 a1  i =1
i =1


… (8)

จากสมการที่ (7)และ (8) สามารถหาระบบสมการ เพื่อหาค่าสัมประสิ ทธิ์ ได้จากความสัมพันธ์
a0 N + a1  xi =  yi

… (9)

a0  xi + a1  xi 2 =  xi yi

… (10)

3.3 วิธีการทดสอบ
สาหรับการศึกษาในครั้งนี้ได้ทาการทดลองเก็บข้อมูลที่ศูนย์บริ การยานยนต์ฮอนดาแห่ งหนึ่งในจังหวัด
สมุทรปราการ ในช่วงเดือนสิ งหาคม-พฤศจิกายน 2562 โดยมีรายละเอียดในการทดลองเก็บข้อมูลดังนี้
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1. นารถยนต์ที่จะทาการทดสอบเก็บข้อมูลมาตรวจสอบสภาพของเครื่ องยนต์ดว้ ยอุปกรณ์ OBDII
(On Board Diagnosis II) เพื่อตรวจสอบสถานะของเครื่ องยนต์ ในขั้นตอนนี้ เป็ นการตรวจสอบการทางานของ
เครื่ องยนต์ถา้ ไม่พบรหัสข้อผิดพลาด (error code) จึงจะทาการเก็บข้อมูลการสั่นสะเทือนของเครื่ องยนต์
2. ประกอบเซ็นเซอร์ หัววัดการสั่นสะเทือนของเครื่ องมือวัดการสั่นสะเทือน ST-140D แล้วนาไป
ยึดติดกับเครื่ องยนต์ที่ตาแหน่งวัดการสั่นสะเทือนของเครื่ องยนต์

รูปที่ 3 แสดงเครื่ องมือวัดและตาแหน่งการวัด
3. ท าการสตาร์ ทเครื่ อ งยนต์เพื่ อตรวจสอบการสั่ นสะเทื อนที่ รอบเดิ นเบา ท าการบันทึ กข้อมูล
การสั่นสะเทือนเป็ นเวลา 5 นาที

รูปที่ 4 แสดงผลการอ่านข้อมูลขณะทาการทดสอบ
4. ถ่ า ยโอนข้อ มู ล จากเครื่ องมื อ วัด การสั่ น สะเทื อ น ST-140D ลงสู่ ค อมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ ท าการ
ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูล

รูปที่ 5 แสดงการถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่ องมือวัดการสั่นสะเทือน
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4. ผลการทดสอบและการอภิปรายผล
จากการเก็บข้อมูลการสั่นสะเทือนของเครื่ องยนต์ของศูนย์บริ การรถยนต์ฮอนดาแห่ งหนึ่ งในจังหวัด
สมุทรปราการ ช่วงเดือนสิ งหาคม-พฤศจิกายน 2562 โดยทาการทดสอบเก็บข้อมูลรถยนต์ที่มีการติดตั้งตาแหน่ง
ยางรองแท่นเครื่ องเหมือนกัน จานวนทั้งหมด 39 คัน โดยแบ่งเป็ นรถยนต์รุ่น Honda Civic จานวน15คัน Honda
City จ านวน14คัน และ Honda Jazz จ านวน10คัน โดยมี ตัวอย่างผลการเก็บ ข้อ มู ล ดิ บ ดัง รู ป ที่ 6 และค่ าเฉลี่ ย
การสั่นสะเทือนแบบพีคทูพีค (Peak to Peak: เป็ นการวัดขนาดของระยะการสั่นสะเทือนระหว่างจุดต่าสุ ดและ
สู งสุ ดของคลื่นความถี่ของการสั่นสะเทือนโดยไม่คานึงถึงค่าบวกลบของคลื่นสัญญาณการสั่นสะเทือน) ดังข้อมูล
แสดงในตารางที่ 1-3

รูปที่ 6 แสดงตัวอย่างข้อมูลดิบที่ได้จากเครื่ องมือวัดการสั่นสะเทือน
ตารางที1่ แสดงค่าเฉลี่ยการสัน่ สะเทือนแบบพีคทูพคี รถยนต์ Honda Civic ขนาดเครื่ องยนต์ 1800cc ที่รอบเดินเบา
คันที่
1
2*
3
4**
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

อายุรถยนต์
(month)
6
9
17
24
25
30
32
35
37
38
42
57
66
67
79

ระยะทางการใช้ งานรถยนต์
(km)
6,596.00
20,472.00
44,890.00
32,246.00
112,014.00
41,299.00
34,126.00
81,128.00
125,989.00
54,190.00
117,012.00
69,532.00
327,575.00
60,990.00
51,524.00
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ค่าเฉลี่ยการสั่นสะเทือน
แบบพีคทูพีค (mm)
0.2851
0.5876
0.4929
1.0344
0.2854
0.4505
0.4661
0.3704
1.2423
0.4678
0.5438
0.2895
0.4636
0.3120
0.1406
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พิจารณาจากตารางที่1 สาหรับรถยนต์ที่มีระยะการใช้งานน้อยกว่า 100,000กิโลเมตร รถยนต์คนั ที่ 2 จะมี
ค่าเฉลี่ยการสั่นสะเทือนแบบพีคทูพีคสู งสุ ดเท่ากับ 0.5876 (ไม่พิจารณารถยนต์คนั ที่ 4 เนื่องจากมีประวัติการชน)
สาหรับรถยนต์ที่มีระยะการใช้งานมากกว่า 100,000 กิโลเมตร เราพบว่ารถยนต์คนั ที่ 5 (112,014 km) มีค่าเฉลี่ย
การสั่นสะเทือน 0.2854 mm รถยนต์คนั ที่ 9 (125,989 km) มีค่าเฉลี่ยการสั่นสะเทือน 1.2423 mm รถยนต์คนั ที่ 11
(117,012 km) มี ค่าเฉลี่ ย การสั่นสะเทื อน 0.5438 mm รถยนต์คนั ที่ 13 (327,575 km) มี ค่าเฉลี่ ย การสั่นสะเทือน
0.4636 mm จะเห็นได้ ว่ารถยนต์ คันที่ 5 มีค่าเฉลี่ยการสั่ นสะเทือนที่ต่าถึงแม้ ว่าระยะทางใช้ งานจะมีค่ามากกว่ า
100,000 กิโลเมตร และเมื่อทาการประมาณค่าความสัมพันธ์ระหว่างระยะการสั่นสะเทือนแบบพีคทูพีค ( y) กับ
ระยะการใช้งานรถยนต์ (x) ของรถยนต์ที่มีระยะการใช้งานน้ อยกว่า 100,000 กิโลเมตร สาหรับรถยนต์ Honda
Civic โดยใช้สมการที่ 9 และ 10 จะได้ความสัมพันธ์เป็ น y = 0.5975 - 3.36´ 10 x
- 6

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยการสั่นสะเทือนแบบพีคทูพคี รถยนต์ Honda City ขนาดเครื่ องยนต์ 1500cc ที่รอบเดินเบา
คันที่
1
2
3
4
5*
6
7
8
9
10
11
12
13
14

อายุรถยนต์
(month)
3
5
8
10
44
52
67
69
70
71
80
80
83
113

ระยะทางการใช้ งานรถยนต์
(km)
10,539.00
10,652.00
6,178.00
10,147.00
99,198.00
79,792.00
122,734.00
149,064.00
159,999.00
63,183.00
78,669.00
256,112.00
110,951.00
92,689.00

ค่าเฉลี่ยการสั่นสะเทือน
แบบพีคทูพีค (mm)
0.2583
0.2853
0.1708
0.3085
0.3418
0.2684
0.2152
0.6507
0.8167
0.3147
0.2624
0.2297
0.3873
0.2701

พิจารณาจากตารางที่ 2 สาหรับรถยนต์ที่มีระยะการใช้งานน้อยกว่า 100,000 กิโลเมตร รถยนต์คนั ที่ 5
จะมี ค่ าเฉลี่ ย การสั่ นสะเทื อนแบบพี คทูพี คสู งสุ ดเท่ากับ 0.3418 สาหรั บ รถยนต์ ที่มีร ะยะการใช้ง านมากกว่า
100,000 กิโลเมตร เมื่อพิจารณาเป็ นรายคันพบว่ารถยนต์คนั ที่ 7 (122,734 km) มีค่าเฉลี่ยการสั่นสะเทือน 0.2152
mm รถยนต์คนั ที่ 8 (149,064 km) มีค่าเฉลี่ยการสั่นสะเทือน 0.6507 mm รถยนต์คนั ที่ 9 (159,999 km) มีค่าเฉลี่ย
การสั่ น สะเทื อ น 0.8167 mm รถยนต์ค ัน ที่ 12 (256,112 km) มี ค่ าเฉลี่ ย การสั่ น สะเทื อ น 0.2297 mm (รถคัน นี้ มี
ประวัติ ก ารเปลี่ ย นยางรองแท่ น เครื่ องก่ อ นเข้า รั บ บริ การ) และรถยนต์ ค ัน ที่ 13 (110,951 km) มี ค่ า เฉลี่ ย
การสั่ น สะเทื อ น 0.3873 mm จะเห็ น ได้ ว่ ารถยนต์ คั นที่ 7 และรถยนต์ คัน ที่ 13 มี ค่ า เฉลี่ ย การสั่ นสะเทื อนที่ต่า
ถึงแม้ ว่าระยะทางใช้ งานจะมีค่ามากกว่ า 100,000 กิโลเมตร และเมื่อทาการประมาณค่าความสัมพันธ์ระหว่างระยะ
y = 0.2499 + 5.1223´ 10- 7 x
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การสั่นสะเทือนแบบพีคทูพีค ( y) กับระยะการใช้งานรถยนต์ (x) ของรถยนต์ที่มีระยะการใช้งานน้อยกว่า 100,000
กิโลเมตร สาหรับรถยนต์ Honda City โดยใช้สมการที่ 9 และ 10 จะได้ความสัมพันธ์เป็ น
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยการสั่นสะเทือนแบบพีคทูพคี รถยนต์ Honda Jazz ขนาดเครื่ องยนต์ 1500cc ที่รอบเดินเบา
คันที่
1
2
3
4
5
6*
7
8
9
10

อายุรถยนต์
(month)
4
12
15
22
28
29
39
60
64
74

ระยะทางการใช้ งานรถยนต์
(km)
20,562.00
12,153.00
31,678.00
17,401.00
32,758.00
40,776.00
31,780.00
113,070.00
201,541.00
82,641.00

ค่าเฉลี่ยการสั่นสะเทือน
แบบพีคทูพีค (mm)
0.1880
0.3175
0.2086
0.2993
0.2324
0.3580
0.2440
0.4919
0.2961
0.2711

พิจารณาจากตารางที่ 3 สาหรับรถยนต์ที่มีระยะการใช้งานน้อยกว่า 100,000 กิโลเมตร รถยนต์คนั ที่ 6
จะมี ค่ าเฉลี่ ย การสั่ นสะเทื อนแบบพี คทูพี คสู งสุ ดเท่ากับ 0.3580 สาหรั บ รถยนต์ ที่มีร ะยะการใช้ง านมากกว่า
100,000 กิโลเมตรเมื่อพิจารณาเป็ นรายคันพบว่ารถยนต์คนั ที่ 8 (113,070 km) มีค่าเฉลี่ยการสั่นสะเทือน 0.4919
mm รถยนต์คนั ที่ 9 (201,541 km) มีค่าเฉลี่ยการสั่นสะเทือน 0.2961 mm (รถคันนี้ มีประวัติการเปลี่ยนยางรอง
แท่นเครื่ องก่อนเข้ารับบริ การ) และเมื่อทาการประมาณค่าความสัมพันธ์ระหว่างระยะการสั่นสะเทือนแบบพีคทู
พีค ( y) กับระยะการใช้งานรถยนต์ (x) ของรถยนต์ที่มีระยะการใช้งานน้อยกว่า 100,000 กิโลเมตร สาหรับรถยนต์
Honda Jazz โดยใช้สมการที่ 9 และ 10 จะได้ความสัมพันธ์เป็ น
y = 0.2602 + 1.3762´ 10- 7 x

5. สรุป
จากการทดสอบและวิเคราะห์ข้อมูล การสั่นสะเทื อนของเครื่ องยนต์สาหรั บรถยนต์ฮอนดา โดยใช้
เครื่ องมื อ วัด การสั่ น สะเทื อ น ST-140D และท าการประมาณค่ า แบบ least square regression เพื่ อ หาค่ า
ความสัมพันธ์ระหว่างระยะการสั่นสะเทือนแบบพีคทูพีค ( y) กับระยะการใช้งานรถยนต์ (x) สาหรับรถยนต์ที่มี
ระยะทางการใช้งานน้อยกว่า100,000 กิโลเมตรเราพบว่า
สาหรับรถยนต์ Honda Civic จะได้ความสัมพันธ์เป็ น y = 0.5975 - 3.36´ 10- 6 x
สาหรับรถยนต์ Honda City จะได้ความสัมพันธ์เป็ น y = 0.2499 + 5.1223´ 10- 7 x
สาหรับรถยนต์ Honda Jazz จะได้ความสัมพันธ์เป็ น y = 0.2602 + 1.3762´ 10- 7 x
เมื่ อพิจารณาเชิ งลึ กสาหรั บ รถยนต์ Honda Civic ขนาดเครื่ องยนต์ 1800cc (ตารางที่ 1) จะเห็ นได้ว่า
การใช้เกณฑ์เปลี่ ยนยางรองแท่นเครื่ องที่ 100,000 กิ โลเมตร โดยไม่คานึ งถึงขนาดการสั่นสะเทือนนั้นอาจไม่
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เหมาะสมกับรถยนต์คนั ที่ 5, 11, และ 13 ซึ่ งมีขนาดการสั่นสะเทือนไม่มาก ในแนวทางกลับกันสาหรับรถยนต์
คันที่ 2 ถึ งแม้ว่าจะมี ระยะทางการใช้งานเพียง 20,472 กิ โลเมตร แต่มีขนาดการสั่นสะเทือนสู งถึ ง 0.5876 mm
ก็ควรมีการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุที่มีขนาดการสั่นสะเทือนมากเพื่อทาการแก้ไขและลดความเสี ยหายที่จะเกิด
ขึ้นกับรถยนต์ ในทานองเดียวกันสาหรับรถยนต์ Honda City ขนาดเครื่ องยนต์ 1500cc (ตารางที่ 2) การใช้เกณฑ์
เปลี่ ยนยางรองแท่นเครื่ องที่ 100,000 กิ โลเมตร โดยไม่คานึ งถึงขนาดการสั่นสะเทือนนั้นอาจไม่เหมาะสมกับ
รถยนต์คนั ที่7 และ 13
การใช้เกณฑ์ขนาดการสั่นสะเทือนสู งสุ ดที่ยอมรับได้สาหรับการเปลี่ยนยางรองแท่นเครื่ องโดยวิเคราะห์
แนวโน้ม (วินยั เวชวิทยาขลัง, 2552) อาจเป็ นอีกแนวทางหนึ่งสาหรับศูนย์บริ การยานยนต์ ที่จะเลือกใช้ขอ้ มูลเชิง
สถิติที่ได้จากการวัดเป็ นแนวทางสาหรับการเปลี่ยนยางรองแท่นเครื่ อง สาหรับข้อมูลจากการทดสอบในครั้งนี้
ส าหรั บ เครื่ องยนต์ ข นาด 1800cc ถ้ า ขนาดการสั่ น สะเทื อ นที่ ร อบเดิ น เบา มากกว่ า 0.5876 mm (0.6mm
โดยประมาณ) ควรมี การเปลี่ ย นยางรองแท่ น เครื่ อ ง เช่ น เดี ย วกัน สาหรั บ เครื่ อ งยนต์ข นาด 1500cc ถ้า ขนาด
การสั่นสะเทือนที่รอบเดินเบา มากกว่า 0.3580 mm (0.4mmโดยประมาณ) ควรมีการเปลี่ยนยางรองแท่นเครื่ อง
ของรถยนต์

6. ข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาในครั้งนี้ ทาการเก็บข้อมูลรถยนต์เพียงสามรุ่ นเท่านั้น (Honda Civic, Honda City, Honda
Jazz) ซึ่ งเป็ นรถยนต์ที่มีเครื่ องยนต์แบบเดียวกัน รู ปแบบและตาแหน่ งการติดตั้งยางรองแท่นเหมือนกัน และทา
การเก็บข้อมูลได้เพียง 39 คัน อันเนื่ องมาจากข้อจากัดของลูกค้าและเวลาในการเก็บข้อมูล หากมีการเก็บข้อมูล
ที่ ม ากขึ้ น และขยายผลไปยัง รถยนต์ รุ่ น อื่ น ๆ หรื อ หลากหลายค่ า ยรถยนต์ ก็ จ ะได้ค่ า แนวโน้ ม ของขนาด
การสัน่ สะเทือนสู งสุ ดสาหรับใช้ในการอ้างอิงสาหรับการเปลี่ยนยางรองแท่นเครื่ องรถยนต์
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บทคัดย่อ
การวิ จัยนี้ มี ว ตั ถุ ประสงค์เพื่ อศึ กษา 1) ความถี่ ในการเกิ ดขึ้ นของเลขในหลักที่ 1 – 6 นับจากหลักหน่ วย
2) การแจกแจงความน่าจะเป็ นของตัวเลขในหลักที่ 1 – 6 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขในหลักที่ 1 – 6 ใช้
ข้อมูลผลการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 ย้อนหลัง 20 ปี จานวน 478 งวด สถิติที่ใช้ได้แก่ จานวน ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน สถิติทดสอบ t สถิติทดสอบ chi-square และ สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการศึกษา พบว่า 1) ความถี่ในการออกเลขในหลักที่ 1 - 6 ค่อนข้างแตกต่างกัน โดยหลักที่หกเลขที่
ออกบ่อยที่สุดได้แก่ 1, 5 และ 9 หลักที่ห้าตัวเลขที่ออกบ่อยที่สุดคือ 1 หลักที่สี่ตวั เลขที่ออกบ่อยที่สุดคือ 6 หลักที่
สามตัวเลขที่ออกบ่อยที่สุดคือ 3 และ 4 หลักที่สองตัวเลขที่ออกบ่อยที่สุดคือ 5 และ หลักที่หนึ่งตัวเลขที่ออกบ่อย
ที่ สุ ด คื อ 7 และเป็ นหลัก ที่ มี ร้ อ ยละของตัว เลขที่ เ กิ ด บ่ อ ยที่ สุ ด คื อ 7 และเกิ ด น้ อ ยที่ สุ ด แตกต่ า งกัน สุ ง ที่ สุ ด
2) การแจกแจงความน่าจะเป็ นของตัวเลขทั้ง 6 หลักมีค่าเฉลี่ยเท่ากับค่าเฉลี่ยของการแจกแจงแบบยูนิฟอร์มที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 เมื่อทดสอบการแจกแจงด้วยสถิติทดสอบไค-สแควร์ พบว่าตัวเลขในหลักที่ 2 – 6 มีการแจงแจง
ความน่าจะเป็ นแบบยูนิฟอร์ม ส่วนตัวเลขในหลักที่ 1 (หลักหน่วย) มีการแจกแจงแตกต่างไปจากการแจงแจงแบบ
ยูนิฟอร์มอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 3) ตัวเลขทั้ง 6 หลักไม่มีความสัมพันธ์กนั ทางสถิติ
สรุ ปได้ว่าผลการออกรางวัลที่หนึ่ง ตั้งแต่หลัก 2 – 6 (นับจากทางซ้าย) เป็ นไปอย่างสุ่ มด้วยการแจกแจง
แบบยูนิฟอร์ ม ส่ วนเลขหลักที่ 1 หรื อตัวสุ ดท้ายของรางวัลที่ 1 มีการแจกแจงไม่เป็ นแบบยูนิฟอร์ มจะเด่นที่เลข 7
และด้อยที่เลข 9
คาสาคัญ: การแจกแจงความน่าจะเป็ น , ล๊อตเตอรี่ , การแจกแจงแบบยูนิฟอร์ม

ABSTRACT
The objective of this research is to study 1) the frequency of number occurrence in the 1st - 6th digits 2) the
probability distribution of numbers in the 1st - 6th digits 3) the relationship between numbers in the 1st - 6th
digits. The data of Thailand lottery is collected from the past 20 years ago until September 1, 2020. The statistics
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used include number, percentage, mean, variance, t-test, chi-square and Pearson Correlation. The results of the
study shown that the frequency of the numbers occurrence in the 1st - 6th digits 1) number 1, 5 and 9 always
shown on 6th digit, number 1 always shown on 5th digit, number 6 always shown on 4th digit, number 3, 4 always
shown on 3th digit, number 5 always shown on 2nd digit and number 7 always shown on 1st digit. 2) The
probability distribution mean of the 6 digits was equal to the mean of the uniform distribution at the significance level
0.05 when testing the distribution with chi-square. It was found that the numbers in 2nd and 6th digit were uniform
distribution. The numbers in the 1st digit (unit digits) was a statistically significant difference in uniform at the level of
0.05. 3) The 6 digits were not statistically related. The conclusions show that the first prize results from digits 2 - 6
(from the left) were random with a uniform distribution. The first digit or last digit of the 1st prize is a non-uniform
distribution and number 7 always shown on the first digit, in the other hand number 9 rarely shown.
Keywords: Probability distribution, Lottery, Uniform Distribution

1. ความสาคัญของปัญหา
ล๊อตเตอรี่ หรื อ หวยเป็ นความฝั นและความหวังที่ ทาให้รวยและมี ความเป็ นอยู่ที่ดี ปั จจุบันมี คนไทย
ประมาณ 20 ล้านคนซื้ อลอตเตอรี่ และเล่นหวย รวมรวมแล้วเป็ นมูลค่ากว่า 2.5 แสนล้านบาทต่อปี ร้อยละ 44.00
มีความหวังที่จะถูกล๊อตเตอรี่ รางวัลที่หนึ่ง (ไทยพลับบิกา, 2562) แม้ความหวังจะมีแค่หนึ่งในล้านก็ตาม เมื่อหวย
คือ ความหวังของคนกลุ่มใหญ่ ความบริ สุทธิ์ ยุติ ธรรมของการออกรางวัลจึ งมี ผลต่ อความรู ้ สึกของคนกลุ่ มนี้
ผลการออกเลขล๊อตเตอรี่ หรื อหวยรัฐบาลวันที่ 1 กันยายน 2563 ได้ปลุกกระแสความสงสัยให้แก่สังคมอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากที่ในอดีตเลยสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่พึงประสงค์หลายครั้งแล้ว เช่น งวดวันที่ 1 กันยายน 2530 มีการยุติ
การออกรางวัลและมี การตรวจสอบพบว่ า มี การใช้รี โมทคอลโทรลกาหนดตัวเลขให้ ออกได้ (โพสทู เด, 2557)
งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2544 นายณรงค์ อุ่นแพทย์ (กลม บางกรวย) และพักพวกได้ล็อคหวย จนเกิดการฟ้องร้องกัน
และศาลได้ตดั สิ นลงโทษจาคุกมาแล้ว หวยที่ล็อ คคือรางวัลที่ 1 เลขที่ออกคือ 113311 (คมชัดลึก , 2560) ถึง แม้
เหตุการณ์จะผ่านมานานและมีการดาเนิ นการแก้ไขและลงโทษผูก้ ระทาความผิดแล้ว ความเคลือบแคลงสงสัย
ของสังคมถึงความบริ สุทธิ์ ยุติธรรมของการออกรางวัลโดยเฉพาะเลขท้าย 2 ตัว และเลขท้ายสองตัวของรางวัลที่ 1
มีบ่อยครั้งที่หวยมาออกเลขที่สอดคล้องกับวันสาคัญต่างๆ หรื อตัวเลขประเภททะเบียนรถยนต์คนสาคัญ เช่น งวด
วันที่ 1 ก.พ. 2556 มีผลของรางวัลที่ 1 คือ 565566 และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว 66 ซึ่งตรงกับหมายเลขสองตัวท้ายของ
ทะเบียนรถคันหนึ่งที่นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชิ นวัตร ใช้เป็ นต้น แต่ตวั เลขที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ กนั มากที่สุด
เท่าที่ผ่านมาคือ ผลการออกรางวัลที่ 1 งวดวันที่ 1 กันยายน 2563 เลขที่ออกคือ 999997 สังคมตั้งข้อสงสัย สังคม
ต้องการคาตอบ สังคมต้องการอธิ บาย การออกมาวิพากษ์วิจารณ์ของคนบางกลุ่มอาจจะทาให้เข้าใจผิด และอาจ
เกิดปัญหาทางสังคม
ล๊อตเตอรี่ หรื อหวยรัฐบาล ในเชิงทฤษฎีความน่าจะเป็ นแบบคลาสสิ ค ล๊อตเตอรี่ หรื อหวยรัฐบาลประกอบด้วย
เลข 6 หลัก แต่ละหลักมีเลขที่เป็ นไปได้ 10 ตัวได้แก่ 0 – 9 เรี ยงสับเปลี่ยนได้ 1 ล้านหมายเลขคือ 000000 – 999999
ทุกๆ หมายเลขมีโอกาสทุกรางวัลได้เท่ากัน ซึ่ ง รางวัลทั้งหมดที่มีโอกาสถูกตั้งแต่รางวัลที่หนึ่งจนถึงเลขท้ายสอง
ตัวรวมทั้งหมด 14,168 รางวัล โอกาสหรื อความน่าจะเป็ นที่จะถูกรางวัลต่างๆ ก็จะแตกต่างกันตามจานวนหลัก
หรื อตัวและจานวนรางวัลนั้นๆ เช่น รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัลจะต้องถูกถึง 6 หลักหรื อ 6 ตัว แต่ละหมายเลข มีโอกาส
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ถูกเท่ากันหมดคือ 1 ใน 1,000,000 หรื อ 0.000001 รวมถึง 999997 ก็มีโอกาสถูกเท่ากับ 0.000001 เท่ากับหมายเลข
อื่นๆ โอกาสที่ตวั เลขจะออกซ้ ากันทั้ง 6 ตัว เช่น 000000, 111111, 222222 มีค่าเท่ากับ 10 ใน 1,000,000 หรื อ 0.00001
โอกาสที่จะซ้ ากัน 5 ตัวเรี ยงติดกัน เช่น 222221, 999997 มีค่าเท่ากับ (10 x 9 x 2)/ 1000000 = 0.00018 และโอกาสที่
จะกรณี ออกหมายเลข 9 ซ้ ากัน 5 ตัวเรี ยงติดกันมีค่าเท่ากับ (1 x 9 x 2)/ 1000000 = 0.000018
การแจกแจงของความน่าจะเป็ นของตัวเลขแต่ละหลัก ในการวางแผนหรื อการตัดสิ นใจโดยอาศัยข้อมูล
และสถิติน้ นั การทราบการแจกแจงความน่าจะเป็ นของข้อมูลหรื อธรรมชาติของข้อมูลจะช่วยให้การตัดสิ นใจมี
ความถูกต้องมากยิ่งขึ้น การแจกแจงที่รู้จกั กันทัว่ ๆ ไปได้แก่ การแจกแจงแบบปกติ การแจกแจงแบบที การแจก
แจงแบบปัวร์ซอง เป็ นต้น จากนิยามการแจกแจงความน่าจะเป็ นของผลการออกล๊อตเตอรี่ รางวัลที่ 1 ของตัวเลขใน
แต่ละหลักนั้น ตัวเลขในแต่ละหลักสามารถออกได้ทุกๆ ตัวตั้งแต่ 0 – 9 เป็ นไปอย่างสุ่ มด้วยความน่ าจะเป็ นที่
เท่ากันสอดคล้องกับนิยามการแจกแจงแบบยูนิฟอร์ม (Uniform Distribution) (อานาจ วังจีน:2553)
การศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่า งตัวแปร 2 ตัว เป็ นวิธีการทางสถิ ติที่สามารถจะไปพัฒนาต่อไปเป็ น
สมการทานายหรื อพยากรณ์จากตัวแปรหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งได้ ดังนั้นตัวเลขทั้ง 6 หลักของรางวัลที่หนึ่งไม่ควรมี
ความสัมพันธ์กนั ทั้งทิศทางเดียวกันและทิศทางตรงข้ามกัน ถ้าเกิดความสัมพันธ์จะทาให้ความน่าเชื่อถือของหวย
รัฐบาลหรื อล๊อตเตอรี่ ลดลง
ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้ จึงนาข้อมูลผลการออกรางวัลที่ 1 ย้อนหลัง 20 ปี จานวน 478 งวด มาศึกษา
ความถี่ การแจกแจงความน่ าจะเป็ นของความถี่ ศึกษาแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลางและการกระจาย ใช้สถิติทดสอบ
ไค-สแควร์ ทดสอบการแจกแจงของสัดส่ วนของเลขที่ออกทั้ง 6 หลัก และทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเลขที่
ออกระหว่างเลขทั้ง 6 หลัก เพื่อยืนยันว่าเลขที่ออกเกิดขึ้นอย่างสุ่มหรื อไม่ตามลาดับดังนี้

2.วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความถี่ในการเกิดขึ้นของเลขในหลักที่ 1 – 6 นับจากหลักหน่วย
2. เพื่อศึกษาการแจกแจงความน่าจะเป็ นของตัวเลขในหลักที่ 1 – 6
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขในหลักที่ 1 – 6

3.ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้ านเนื้อหา ขอบเขตด้านเนื้อหาการวิจยั ในครั้งนี้คือ การศึกษาการแจกแจงความถี่ การแจก
แจงความน่าจะเป็ น และทดสอบการแจกแจงแบบยูนิฟอร์มของผลการออกรางวัลที่1 ด้วยสถิติทดสอบไค-แควร์
2. ขอบเขตด้ านแหล่ งข้ อมูล แหล่ งข้อมู ลที่ ใช้ในการศึ กษาคื อข้อมู ลผลการออกฉลากกิ นแบ่ งรั ฐบาล
ย้อนหลัง 20 ปี จานวน 478 งวด (ตั้งแต่งวดวันที่ 1 กันยายน 2563 เป็ นต้นไป)
3. ขอบเขตด้ านตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วย ตัวเลขทั้ง 6 หลัก ของรางวัลที่จานวน 6 ตัว

4.ประโยชน์ ของการวิจัย
ทาให้ทราบการแจกแจง การแจกแจงความน่าจะเป็ นของตัวเลขแต่ละหลัก และความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรสาหรับตอบความสงสัยให้อาวุธทางปัญญาแก่ของสังคม
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5.วิธีดาเนินการวิจัย
รู ปแบบการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ใช้ระเบียบแบบแผนวิธีวิจยั วิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) โดยมี
ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษา คือ ผลการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาล หวย หรื อ ล๊อตเตอรี่ รางวัลที่หนึ่ง 6 หลักใน
อดีตที่เคยออกทั้งหมด สุ่มเป็ นตัวอย่างย้อนหลัง 20 ปี จานวน 478 งวด หรื อ 478 ตัวอย่าง
แหล่งข้ อมูล
แหล่งข้อมูลการวิจยั ในส่วนนี้ คือ เว็บไซต์ของ สานักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาล

6.การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ สานักนักงานฉลากกินแบ่งรั ฐบาลหรื อ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ใช้การจาแนกความถี่ (Frequency) การหาค่าร้ อยละ (Percentage) ในการแจงนับจานวนและหาค่า
ร้อยละอธิบายจานวนเลขที่ออก
2. ใช้หาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิบายตัวเลขที่ออก
3. ใช้สถิ ติทดสอบ ที แบบประชากรกลุ่มเดียว (One –Sample t - test) ทดสอบค่าเฉลี่ ยของเลขที่ออก
แต่ละหลักกับค่าเฉลี่ยตามนิยามของการแจกแจงแบบยูนิฟอร์ม
4. ใช้สถิติทดสอบ Chi – Square ทดสอบการแจกแจงของเลขที่ออกแต่ละหลักกับการแจกแจงแบบ
ยูนิฟอร์ม
5. การใช้สถิติเชิงอนุมานทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญ 0.05

7. ผลการวิจัย
1) ความถี่ของตัวเลขที่ออกตั้งแต่เลขหลักที่ 1 ถึง 6 จากข้อมูลผลการออกล๊อตเตอรี่ รางวัลที่ 1 ย้อนหลัง 20
ปี พบว่า หลักที่หกเลขที่ออกบ่อยที่สุดได้แก่ 1 5 และ 9 หลักที่ห้าตัวเลขที่ออกบ่อยที่สุดคือ 1 หลักที่สี่ตวั เลขที่
ออกบ่อยที่สุดคือ 6 หลักที่สามตัวเลขที่ออกบ่อยที่สุดคือ 3 และ 4 หลักที่สองตัวเลขที่ออกบ่อยที่สุดคือ 5 และ
หลักที่หนึ่ งตัวเลขที่ออกบ่อยที่สุดคือ 7 และจะเห็นว่าความถี่ในตัวเลขที่ออกของแต่ละหลักไม่แตกต่างกันมาก
ยกเว้น หลักที่ ห นึ่ ง เลขที่ ออกบ่อ ยที่ สุด คือ 7 และ เลขที่ อ อกน้อ ยที่ สุดคื อ 9 มี ค่ าร้ อ ยละ เท่ ากับ 14.0 และ 5.4
ตามลาดับดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 : การวิเคราะห์ความถี่ของตัวเลขที่ออกตั้งแต่เลขหลักที่ 1 ถึง 6
เลข

หลักที่ :จานวน (ร้อยละ)
4
3
50(10.5)
47(9.8)

2
48(10.0)

1
48(10.0)

0

6
43(9.0)

5
45(9.4)

1

54(11.3)**

63(13.2)**

51(10.7)

42(8.8)

48(10.0)

51(10.7)

2

49(10.3)

41(8.6)

48(10.0)

35(7.3)*

53(11.1)

51(10.7)

3

49(10.3)

50(10.5)

48(10.0)

59(12.3)**

41(8.6)

50(10.5)

4

49(10.3)

44(9.2)

44(9.2)

59(12.3)**

49(10.3)

57(11.9)

5

54(11.3)**

51(10.7)

51(10.7)

55(11.5)

56(11.70)**

42(8.8)

6

41(8.6)*

48(10.0)

53(11.1)

47(9.8)

48(10.0)

47(9.8)

7

43(9.0)

44(9.20

40(8.40)*

45(9.4)

50(10.5)

67(14.0)**

8

42(8.8)

52(10.9)

44 (9.2)

41(8.6)

46(9.6)

39(8.2)

9

54(11.3)**

40(8.4)*

49(10.3)

48(10.0)

39(8.2)*

26(5.4)*

รวม

478(100.0)

478(100.0)

478(100.0)

478(100.0)

478(100.0)

478(100.0)

* เลขที่ออกบ่อยที่สุด ** เลขที่ออกน้อยที่สุด
2) การแจกแจงความน่ าจะเป็ นของตัวเลขที่ ออกตั้งแต่เลขหลักที่ 1 ถึ ง 6 ตามทฤษฎี ความน่ าจะเป็ น
การออกเลขในแต่ละหลักของล๊อตเตอรี่ รางวัลที่ 1 ต้องมีการแจกแจงแบบยูนิฟอร์ ม ตัวเลขทุกตัวจะมีความน่าจะ
เป็ นในการออกเท่าๆกัน คือ 0.10 ผลการวิเคราะห์ออกเลขของล๊อตเตอรี่ รางวัลที่ 1 จากการเก็บข้อมูลย้อนหลัง 20 ปี
และเขียนกราฟการแจกแจงความน่าจะเป็ นของการออกเลข 0 – 9 ของเลขทั้ง 6 หลักได้ดงั รู ปที่ 1
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รูปที่ 1 แสดงการแจกแจงความน่าจะเป็ นของเลขหลักที่ 1 – 6
จากรู ปที่ 1 พบว่าการแจกแจงความน่ าจะเป็ นของเลขแต่ละหลักที่ออกใกล้เคียงกับการแจกแจงแบบ
ยูนิฟอร์ ม (ถ้าแท่งกราฟทุกเส้นเข้าสู่ 0.10 แล้วจะมีการแจกแจงแบบยูนิฟอร์ ม) โดยการแจกแจงความน่าจะเป็ น
ของเลขในหลักที่ 6 4 และ 2 มี การแจกแจงค่อนข้างเป็ นยูนิฟอร์ ม(แบบสม่ าเสมอ)มากกว่าหลักที่ 5 3 และ 1
มีลกั ษณะแตกต่างจากไปจากยูนิฟอร์ ม และเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของตัวเลขที่ข้ ึน มีค่าเฉลี่ย
และ ความแปรปรวนสอดคล้องกับการแจกแจงแบบยูนิฟอร์มทุกหลักจะต้องมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5 และ ความแปรปรวน
เท่ากับ 8.25 ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 : ค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน และการทดสอบค่าเฉลี่ยตามนิยาม

ค่าเฉลี่ย

6
4.46

5
4.39

4
4.42

หลักที่
3
4.51

ความแปรปรวน

8.27

8.18

8.32

7.77

7.92

7.45

8.25

สถิติทดสอบ t

-0.270

-0.848

-0.603

0.098

-0.666

-1.893

-

P-value

0.787

0.397

0.547

0.922

0.506

0.059

-

ค่าสถิติ

2
4.41

1
4.26

ค่าตามนิยาม
4.50

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยของแต่ละหลักมีค่าใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยตามนิยามโดยค่าที่แตกต่างกับ
ค่าเฉลี่ยตามนิยามมากที่สุดได้แก่ หลักที่ 1 ส่ วนค่าความแปรปรวนที่มีค่าใกล้เคียงกับความแปรปรวนตามนิ ยาม
ได้แก่ หลักที่ 4 – 6 ส่ วนหลักที่ 1 – 3 ค่อนข้างแตกต่างจากค่าความแปรปรวนตามนิ ยาม เมื่ อใช้สถิ ติทดสอบ t
ทดสอบการเท่ากันของค่าเฉลี่ ย ของตัวเลขทั้ง 6 หลัก เท่ากับค่าเฉลี่ยตามนิ ยามของการแจกแจงแบบยูนิ ฟอร์ ม
พบว่า ทุกหลักมีค่า P – value มากกว่า 0.05 จึงสรุ ปได้ว่า ทั้ง 6 หลัก มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างจากค่าเฉลี่ยตาม
นิยาม และเพื่อยืนยันว่าการออกตัวเลขในแต่ละหลักว่ามีการแจกแจงแบบยูนิฟอร์ มจริ งหรื อไม่จึงทดสอบสมมติฐาน
ทางสถิติโดยใช้สถิติทดสอบไค-สแควร์ โดยตั้งสมมติฐานว่า “ตัวเลขที่ออกทุกตัวมีการแจกแจงแบบยูนิฟอร์ ม ”
ได้ผลการทดสอบดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบการแจกแจงของตัวเลขที่ออกในหลักที่ 6 กับการแจกแจงแบบยูนิฟอร์ม
หมายเลข

Pi

Oi

Ei

(O i − E i ) 2
Ei

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
รวม

0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
1.00

43
54
49
49
49
54
41
43
42
54
478

47.8
47.8
47.8
47.8
47.8
47.8
47.8
47.8
47.8
47.8
478

0.48
0.80
0.03
0.03
0.03
0.80
0.97
0.48
0.70
0.80
5.14
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ตารางที่ 4 สรุ ปผลการทดสอบการแจกแจงแบบยูนิฟอร์มของตัวเลขที่ออกในหลักที่ 1 – 6 กับ
การแจกแจงแบบยูนิฟอร์ม
P-value
ผลการทดสอบ
หลักที่
χ2
6

0.822

5
4

5.14
8.53
3.00

0.482
0.964

ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน

3

11.62

0.235

ยอมรับสมมติฐาน

2

4.76
22.29

0.855

ยอมรับสมมติฐาน

0.008

ปฏิเสธสมมติฐาน

1

จากตารางที่ 4 เมื่ อ พิ จ ารณาจากค่ า ไค-สแควร์ และ P – Value พบว่ า ตัว เลขที่ อ ยู่ ใ นหลัก ที่ 2 – 6
มี การแจกแจงแบบยูนิ ฟอร์ ม (P-Value > 0.05) ส่ วนตัวเลขที่ 1 มี การแจกแจงแตกต่ างไปจากยูนิ ฟอร์ ม (P-Value
< 0.05)
3) ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวเลขทั้ง 6 หลัก
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวเลขที่ออกสมมติฐาน คือ ตัวเลขที่ออกของทุกหลักเป็ นอิสระต่อกัน
จากผลการทดสอบพบว่าตัวเลขทั้ง 6 หลักไม่มีความสัมพันธ์กนั ทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ .01

หลักที่ 5
หลักที่ 4
หลักที่ 3
หลักที่ 2
หลักที่ 1

หลักที่ 6
.071
.023
-.014
-.025
.006

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient :r)
หลักที่ 5
หลักที่ 4
หลักที่ 3
.014
-.075
.064
-.027

.069
-.018
-.017

.007
-.019

หลักที่ 2

.041

8. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาผลการออกรางวัลหวยหรื อล๊อตเตอรี่ รางวัลที่หนึ่งย้อนหลัง 20 ปี จานวน 478 งวด พบว่า
ความถี่ในการออกเลขในหลักต่างๆ แตกต่างกันแต่ไม่มากนักยกเว้นหลักที่หนึ่ง เลขที่ออกบ่อยที่สุดและน้อยที่สุด
มีความแตกต่างกันมาก แต่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับค่าเฉลี่ยของการแจกแจงแบบยูนิฟอร์มตามทฤษฎี อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ0.05 และเมื่อใช้สถิติทดสอบไค-สแควร์ พบว่าหลักที่ 2 – 6 มีการแจกแจงแบบยูนิฟอร์ม ส่วนหลักที่ 1
มี การแจกแจงแตกต่างจากยูนิฟอร์ ม จึ งอาจจะสรุ ปได้ว่าผลการออกล๊อตเตอรี่ หลักที่ 1 ไม่เป็ นไปแบบสุ่ ม ไม่
เป็ นไปตามธรรมชาติที่มีสัดส่ วนหรื อความน่าจะเป็ นเท่ากับ 0.10 ทุกหมายเลข มีความถี่ของตัวเลขที่ออกสู งที่สุด
และต่าที่สุดมีความแตกต่างกันมาก ถึงแม้ว่าการออกของเลขทั้งหกหลักไม่มีความสัมพันธ์กนั ก็ตาม ซึ่งอาจจะเกิด
จากจานวนข้อมูลที่เก็บรวมรวมมายังมีจานวนน้อยเกินไปหรื ออาจจะเกิดจากมี การกระทาบางสิ่ งบางอย่างอันมีผล
ท าให้ การแจกแจงไม่ เ ป็ นไปตามนิ ย ามการแจกแจงแบบยูนิ ฟ อร์ ม การศึ ก ษานี้ สอดคล้อ งกับ งานเขี ย นของ
กองบรรณาธิ การโพสทูเดย์ (2557) ซึ่ งได้สอบถามความคิดเห็นของนักวิชาการหลายท่านได้ขอ้ สรุ ปว่าการออก
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รางวัลของหวยหรื อล๊อตเตอรี่ สามารถล็ อคได้และเคยเกิดขึ้นแล้ว ดังนั้นควรจะมีการจัดทา อุปกรณ์ เครื่ องมือใน
การออกหวยมี การทดสอบ และ ออกแบบกระบวนการใหม่ ๆ ใช้เ ทคโนโลยี ใ หม่ เพื่ อ ความโปรงใสสร้ า ง
ความเชื่อมัน่ แก่สังคมต่อไป

9.ข้อเสนอแนะ
1) ควรมี การทบทวนอุปกรณ์ ในการออกรางวัล ล๊อตเตอรี่ รางวัลที่ หนึ่ งหรื อทุกรางวัลใหม่ร วมถึ ง
ขั้นตอนและกระบวนการออก
2) ควรมีการศึกษาการแจกแจงความน่าจะเป็ นโดยใช้ขอ้ มูลย้อนหลังมากกว่า 20 ปี
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เฟอร์ โ รซี เมนต์แ ละตะแกรงเหล็กฉี ก อาคารที่ ใช้ศึกษาเป็ นอาคารพาณิ ชย์สูง 3 ชั้น แบบแถวจานวน 4 คูหา
ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิ การและผังเมื อง โครงสร้ างอาคารเป็ นระบบเสา-คานและพื้นคอนกรี ตสาเร็ จ
โดยศึกษาพฤติกรรมของโครงสร้างอาคารเดิมและอาคารเสริ มกาลังสาหรับพื้นที่ความรุ นแรงแผ่นดินไหว 3 ระดับ
ได้แก่ระดับรุ นแรงมาก ระดับรุ นแรงปานกลางค่อนข้างสู ง และระดับรุ นแรงปานกลาง โดยการวิเคราะห์วิธีการ
ผลักแบบสถิตไม่เชิงเส้น ใช้แบบจาลองพฤติกรรมการรับแรงของคานและเสาแบบไม่เชิงเส้น และใช้แบบจาลอง
ค้ ายันเทียบเท่าสาหรับผนังก่ออิฐ ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างอาคารเดิมมีการวิบตั ิแบบชั้นอ่อนเนื่องจากความ
ชะลูดของเสาชั้นล่าง ทาให้เกิดค่าระดับความเสี ยหายสู งมากที่ปลายเสาบริ เวณจุดต่อข้อหมุนพลาสติกโดยเฉพาะ
บริ เวณชั้นล่าง ภายหลังจากการเสริ มกาลังด้วยเฟอร์โรซีเมนต์ โครงสร้างอาคารเสริ มกาลังมีค่าสติฟเนสและกาลัง
ต้านทานแรงเฉื อนสู งขึ้นจากเดิม 3.0-4.2 เท่า และไม่พบการเกิดข้อหมุนพลาสติกที่ปลายเสาชั้นล่าง นอกจากนี้
ค่าดัชนีความเสี ยหายโครงสร้างเสริ มกาลัง อยูใ่ นระดับต่าที่สามารถยอมรับได้
คาสาคัญ: การเสริ มกาลัง เฟอร์โรซีเมนต์ ตะแกรงเหล็กฉีก การวิเคราะห์วิธีแรงสถิตไม่เชิงเส้น

ABSTRACT
This paper presents the seismic behavior of building structures reinforced with ferrocement and
expanded metal. The structure is a 3-storey commercial building according to the standards of the Department of
Public Works and Urban Planning. The reinforced concrete frame is a beam-column system and with precast
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concrete floor. The seismic behaviors of the existing structure and the retrofit buildings were investigated for
three seismic intensity areas: extreme severe, moderate high severe and moderate severe. The non-linear static
analysis (pushover method) was conducted for the modeled structure with nonlinear behavior of beam and column
and equivalent strut model for infill panel. The results showed that the existing structure was severely damaged
due to the soft story in the lower column with the plastic hinge formation at the end of the columns. After
strengthening with ferrocement and expanded metal, the retrofit structures enhanced the stiffness and strength up
to 3.0-4.2 times without plastic hinge formation at the lower end of the column. In addition, the damage level of
the retrofit structures was low, and that it can be acceptable.
Keywords: Strengthening, Ferrocement, Expanded Metal, Nonlinear Static Analysis

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
จากเหตุ ก ารณ์ แ ผ่ น ดิ น ไหวล่ า สุ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในประเทศไทยขนาด 5.9 และ 6.4 ริ ก เตอร์ ศู น ย์ก ลาง
แผ่นดินไหวในประเทศลาว วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 จุดศูนย์กลาง บริ เวณสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชน
ลาว โดยผลกระทบจากคลื่ นแผ่นดิ นไหวสามารถรั บรู ้ ไ ด้ใน 10 จัง หวัด ภาคเหนื อ รวมทั้ง กรุ ง เทพมหานคร
ในประเทศไทยมีอาคารจานวนมากก่อสร้ างโดยไม่ได้ออกแบบให้รองรับแผ่นดินไหว จึงอาจมีความเสี่ ยงต่อ
การเกิดความเสี ยหายหรื อพังทลายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารขนาดเล็กที่ต้ งั ในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาค
ตะวันตกอยูใ่ นพื้นที่เสี่ ยงจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ได้แก่ จังหวัดแพร่ , จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดกาแพงเพชร
เป็ นต้น สาหรับอาคารพาณิ ชย์ โดยทัว่ ไป มีลกั ษณะพฤติกรรมการวิบตั ิแบบชั้นอ่อนในชั้นล่าง เนื่องจากด้านหน้า
อาคารชั้นล่างมีลกั ษณะเปิ ดโล่ง แต่ช้ นั บนของอาคารมีผนังก่ออิฐ ทาให้เสาชั้นล่างมีค่าสติฟเนสอ่อนกว่าชั้นบน
จึงเป็ นเหตุให้เสาชั้นล่างอาจเกิดการวิบตั ิได้ ด้วยเหตุดงั กล่าวผูว้ ิจยั จึงทาการศึกษาพฤติกรรมของโครงสร้างอาคาร
ต้านแผ่นดินไหวในเขตพื้นที่เสี่ ยงภาคเหนือและตะวันตกดังกล่าว โดยมุ่งเน้นอาคารประเภทพาณิ ชย์แบบห้องแถว
โดยเลือกเทคนิ คการเสริ มกาลังด้วยเฟอร์ โรซี เมนต์ และตะแกรงเหล็กฉี ก เนื่ องจากเป็ นเทคนิคการเสริ มกาลัง ที่
ไม่ซบั ซ้อนและค่าก่อสร้างไม่สูง เหมาะสาหรับอาคารในพื้นที่เหล่านี้
จากผลงานวิจยั ของโครงสร้างเสริ มกาลังที่ผ่านมา ไพบูลย์ ปั ญญาคะโป และทนงศักดิ์ พรหมบุญแก้ว
(2557) ศึกษาการเสริ มกาลังต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารพาณิ ชย์ 3 ชั้นโดยแผ่นเหล็กประกอบรอบเสา ในพื้นที่
แผ่นดินไหวระดับรุ นแรงมาก จ. แพร่ ผลการวิเคราะห์โดยวิธีการผลักอาคารพบว่า การเสริ มกาลังเสารอบนอก
อาคาร และชั้นลอยจานวน 26 ต้น ทาให้โครงสร้ างอาคารไม่เกิ ดการวิบัติแบบชั้นอ่อน และค่าการเคลื่ อนที่
สัมพัทธ์ระหว่างชั้นและ Demand-Capacity Ratio ไม่เกินข้อกาหนดมาตรฐานการออกแบบ ระดับสมรรถนะของ
อาคาร อยู่ในระดับที่ 1 เข้าใช้อาคารได้ทันที S. Longthong และคณะ (2020) ศึ กษาการเสริ มกาลัง โครงสร้ าง
คอนกรี ตเสริ มเหล็กและผนังก่ออิฐด้วยเฟอร์โรซีเมนต์และตะแกรงเหล็กฉีก พบว่า ค่าความต้านทานความเหนียว
ของโครงข้อแข็งเสริ มกาลัง (BF-SR) และแบบที่เสริ มแผงก่ออิฐ (IF-SR) สู งขึ้น 64% และ 87% ของโครงสร้าง
เดิมตามลาดับ ค่าการเคลื่อนตัวด้านข้าง โครงสร้างเสริ มกาลัง (BF-SR) และแบบที่เสริ มแผงก่ออิฐ(IF-SR) สู งขึ้น
ถึง 77% และ 66% ตามลาดับ ผนังก่ออิฐมีส่วนช่วยให้กาลังสู งเพิ่มขึ้นคือ 4.56 เท่าและ 5.53 เท่าของโครงข้อแข็ง
เดิ ม (BF) และโครงข้อแข็ง เสริ มกาลัง (BF-SR) ปฏิ ชน มณี กาญจน์ และ ไพบูลย์ ปั ญญาคะโป (2563) ศึ กษา
พฤติกรรมต้านทานแผ่นดินไหวของโครงสร้างอาคารผนังก่ออิฐที่เสริ มกาลังด้วยกรงเหล็กและตะแกรงเหล็กฉีก

1724

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

พบว่า โครงสร้ างเสริ มกาลังให้ค่ากาลังต้านทานสู งกว่าโครงสร้ างเดิม 1.53-3 เท่า และไม่พบการเกิดข้อหมุน
พลาสติกที่ปลายเสา โครงสร้างเดิมเกิดข้อหมุนพลาสติกที่ปลายเสาและมีค่าระดับความเสี ยหายสู งมาก โดยเฉพาะ
เสาชั้นล่างและผนังก่ออิฐแบบไม่เต็มแผง และคานชั้นที่ 2 Kazemi และคณะ (2005) ศึกษากาลังรับแรงเฉือนของ
เสาคอนกรี ตเสริ มกาลังด้วยตะแกรงเหล็กฉีกและเฟอร์โรซีเมนต์ โดยทาการทดสอบภายใต้แรงแบบวัฏจักร พบว่า
เสาโครงสร้ า งมี ค่ า ความเหนี ย วและก าลัง รั บ แรงเฉื อ นเพิ่ ม ขึ้ น ถึ ง 5.5 เท่ า Dung และ Plumier (2010) ได้ท า
การทดสอบกาลังรับแรงเฉื อนของแผงตะแกรงเหล็ กฉี กภายใต้แรงวัฎจักร พบว่า แผงตะแกรงเหล็กฉี กต้านทาน
แรงเฉือนต่อการเสี ยรู ปได้อย่างดี และมีค่าความเหนียวอยูใ่ นระดับที่สูงมาก S. Panyamul และคณะ (2019) ศึกษา
การเสริ มกาลังโครงสร้ างเสาสั้นคอนกรี ตเสริ มเหล็กด้วยเฟอร์ โรซี เมนต์และตะแกรงเหล็ก ฉี กเพื่อต้า นทาน
แผ่นดินไหว จากผลการทดสอบ พบว่า เสาตัวอย่างมี ความเหนี ยว กาลังต้านทานแรงเฉื อนและการเคลื่ อนตัว
ด้านข้างที่สูงขึ้นมากเปรี ยบเทียบกับเสาต้นแบบเดิม

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึ กษาและเปรี ยบเทียบความสามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหวของโครงสร้ างอาคารพาณิ ชย์
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก 3 ชั้น ที่ต้งั อยูบ่ ริ เวณเขตพื้นที่เสี่ ยงในภาคเหนือและตะวันตกของประเทศไทย
(2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมโครงสร้างต้านทานแรงแผ่นดินไหวของอาคารพาณิ ชย์คอนกรี ตเสริ มเหล็ก 3
ชั้นที่เสริ มกาลังด้วยเฟอร์โรซีเมนต์และตะแกรงเหล็กฉีก

3. การเสริมกาลังโครงสร้ างด้ วยเฟอร์ โรซีเมนต์ และตะแกรงเหล็กฉีก
การเสริ มกาลังโครงสร้างอาคารที่มีผนั งก่ออิฐ ประกอบด้วยการเสริ มกาลังเสา คาน ผนังก่ออิฐ ด้วย
เทคนิ คเฟอร์ โรซี เมนต์เสริ มตะแกรงเหล็กฉี ก การคานวณออกแบบโครงสร้างเสริ มกาลัง ใช้แบบจาลองโครง
ข้อแข็งเปล่าและผนังก่ออิฐตามวิธีการที่เสนอโดย Longthong และคณะ(2020) โดยการใช้เฟอร์ โรซี เมนต์เสริ ม
ตะแกรงเหล็กฉีกตลอดความสู งของเสา และเสริ มคานช่วงความยาว 1.5 เท่าของความลึกคาน เท่ากับช่วงความยาว
เทียบเท่ากับข้อหมุนพลาสติกที่เกิดขึ้นบริ เวณปลายคานตามรู ปภาพที่1a หน้าตัดเสาเสริ มกาลังโครงสร้างคอนกรี ต
เสริ มกาลังด้วยเฟอร์ โรซี เมนต์และตะแกรงเหล็กฉี ก ตามรู ปภาพที่ 1b การเสริ มกาลังคานและเสาประกอบด้วย
เหล็กฉาก (Steel angle) ขนาด 40x40x6 mm ยึ ด ที่ มุ ม เหลี่ ย มเสาและคานทั้ง 4 มุ ม และวางตะแกรงเหล็ ก ฉี ก
ตลอดความยาว การคานวณกาลังต้านทานโมเมนต์ของหน้าตัดเสาเสริ มกาลัง แสดงในภาพที่ 2 คานวณได้จาก

a  n ''
"

Pu e = 0.85 f ab  di − di −  + Tsi di + M exc

2  i =1

(1)

Vn =

(2)

'
c

2Mn
h

เมื่อ Pu คือ แรงสู งสุ ดที่กระทาต่อเสาเสริ มกาลัง , e คือระยะเยื้องศูนย์ของแรงกระทา, Pu e คือ กาลัง
ต้านทานโมเมนต์ของหน้าตัดเสาเสริ มกาลัง , M exc คือ กาลังต้านทานโมเมนต์ของหน้าตัดเสาเดิม, f c' คือ กาลังอัด
คอนกรี ต ksc, Tsi คือกาลังต้านทานหน่วยแรงดึงของหน้าตัดเสริ มกาลังชั้นที่ i, , Vn คือ กาลังต้านทานแรงเฉื อน
ของหน้าตัดเสาเสริ มกาลัง, d i คือ ความลึกของหน้าตัดเสาเสริ มกาลัง, h คือ ความสู งของเสา, a คือ ความกว้าง
ของการกระจายความเค้น (Stress Box) และ b คือ ความกว้างของหน้าตัดเสา
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โดยขนาดหน้าตัดเสา-คานที่ มีการเสริ มกาลัง จานวนชั้นตะแกรงและเบอร์ เหล็กฉี ก กาหนดได้โดย
การออกแบบ ขนาดหน้าตัดเสาที่เหมาะสม โดยการคานวณหากาลังต้านทานโมเมนต์ M n และกาลังต้านทานแรง
เฉื อน Vn ของโครงสร้างเสา คานเสริ มกาลัง เพื่อนามาเปรี ยบเทียบกับแรงเฉื อนจากแผ่นดินไหวที่มากระทา
โครงสร้างอาคารที่ต้งั อยูใ่ นแต่ละพื้นที่

รู ปภาพที่ 1a โครงข้อแข็งเปล่า
รู ปภาพที่ 1b หน้าตัดเสาโครงสร้าง
ภาพที่ 1 โครงข้อแข็งเสริ มกาลังด้วยเฟอร์โรซีเมนต์ (Longthong และคณะ 2020 )

2a) หน้าตัดเสาเสริ มกาลัง

2b) การกระจายความเครี ยดสอดคล้อง

2c) การกระจายของหน่วยแรง

ภาพที่ 2 แสดงรู ปหน้าตัดเสาและคานเสริ มกาลังด้วยเฟอร์โรซีเมนต์และตะแกรงเหล็กฉีก

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 อาคารต้ นแบบ
อาคารต้นแบบกาหนดให้เป็ นอาคารพาณิ ชย์ สู ง 3 ชั้น ดังที่แสดงในภาพที่ 3 ทั้งนี้สมมติว่าอาคารต้นแบบ
จาลองให้ต้ งั อยู่ในบริ เวณพื้นที่สามจังหวัด ในเขตภาคเหนื อและตะวันตก ดังนี้ Site 1: อ. วังชิ้ น จังหวัดแพร่
Site 2: อ. เมือง จังหวัดกาญจนบุรี Site 3: อ. เมือง จังหวัดกาแพงเพชร
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ภาพที่ 3 โครงข้อแข็ง และรายะละเอียดเสา-คานโครงสร้างอาคารต้นแบบ
การออกแบบเสริ มกาลังแสดงในรู ปภาพที่ 4, 5 ดังนี้ การเสริ มกาลังโครงข้อแข็ง โดยติดตั้งตะแกรงเหล็ก
ฉี กขนาด XS-43,63 เชื่ อมยึดติดกับเหล็กฉากยึดกับเสาตลอดความสู งเสา สาหรับการเสริ มกาลังคานใช้ตะแกรง
เหล็กฉี กขนาด XS-43,63 เชื่อมยึดติดกับเหล็กฉากในช่วงความยาว 1.5 เท่าของความลึกคาน ที่ปลายคานซึ่ งเป็ น
ช่ วงที่ ข้อหมุนพลาสติ กอาจเกิ ดขึ้นได้บริ เ วณนี้ โครงต้นแบบที่ มีผนังช่ องเปิ ด ผนังช่ วงบนสู ง 0.95-1.5 เมตร
การเสริ มกาลังผนังอิฐ ใช้เฟอร์โรซีเมนต์เสริ มด้วยตะแกรงเหล็กฉีกขนาด เบอร์ 22 ทั้งสองด้าน แผ่นตะแกรงเหล็ก
ฉีกมีการยึดด้วยสลักเกลียวขนาด 6 มม ฝังพุกเข้าไปในผนังก่ออิฐ ระยะห่าง 30 เซนติเมตร และทาการฉาบปูนบน
แผ่นผนัง

ภาพที่ 4 โครงข้อแข็งเสา-คาน ของอาคารที่เสริ มกาลัง Site 1,2,3
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5a) หน้าตัดเสริ มกาลังเสา Site 1

5d) หน้าตัดเสริ มกาลังคาน Site1

5b) หน้าตัดเสริ มกาลังเสา Site 2
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5c) หน้าตัดเสริ มกาลังเสา Site 3

5e) หน้าตัดเสริ มกาลังคาน Site2 และ 3
ภาพที่ 5 การเสริ มกาลังเสา-คาน Site 1,2,3

4.2 กาหนดเป้าหมายการเสริมความมั่นคงแข็งแรงของอาคารต้ นแบบ
การกาหนดเป้าหมายการเสริ มความมัน่ คงแข็งแรงของอาคารและการประเมินระดับความรุ นแรงของ
แผ่นดินไหวจะขึ้นอยูก่ บั ลักษณะอาคารและพื้นที่ต้งั ของอาคาร สาหรับกรณี ศึกษาอาคารต้นแบบ นี้ได้ กาหนดให้
เป็ นอาคารที่มีระดับความสาคัญสู งมาก เนื่ องจากกาหนดให้ใช้เป็ น อาคารพานิ ชย์ ดังนั้นการเสริ มความมัน่ คง
แข็งแรงของ อาคารตัวอย่างนี้จึงต้องกาหนดเป้าหมายให้อยู่ในระดับการเสริ มสมรรถนะที่ดีกว่าระดับเป้ าหมาย
เพื่อความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน (Enhanced Rehabilitation Objective) โดยอาคารต้องมีระดับสมรรถนะในระดับเข้า
ใช้ งานได้ทนั ที (IO) ภายใต้แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวในระดับ BSE
4.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์น้ ีใช้วิธีสถิตไม่เชิงเส้น (Nonlinear Static Analysis ) หรื อ วิธี Pushover Analysis ขั้นตอน
การวิเคราะห์มีดงั นี้
1) สร้างโมเดลโครงสร้างอาคารต้นแบบ และโครงสร้างอาคารที่เสริ มกาลัง โดยกาหนด ลาดับ
ชิ้นส่วนเสา-คาน-ผนัง จุดต่อ Node และคุณสมบัติวสั ดุต่าง ๆ แสดงได้ดงั รู ปภาพที่ 7 มีหลักการดังนี้
1.1) แบบจาลองพฤติกรรมการรับแรงเสาและคาน (Hysteretic Model) สาหรับอาคารเดิมและ
อาคารเสริ มกาลังใช้แบบจาลองของ SINA Degrading Tri-Linear Hysteresis (Saiidi 1979) ซึ่งมีการเสื่ อมถอยของ
สติฟเนสและกาลังต้านทานตามข้อเสนอแนะมาตรฐาน มยผ.1303-57
1.2) แบบจ าลองพฤติ กรรมการรั บแรงของผนัง ก่ อ อิฐ ใช้แ บบจาลองของ Wayne Steward
Degrading Hysteresis (Stewart 1984) การจาลองผนังก่ออิฐในโครงข้อแข็งโดยวิธีแรงค้ ายันแนวทแยงเทียบเท่า
ป้อนข้อมูลใส่โปรแกรม RUAUMOKO 2D เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมการตอบสนองโครงสร้าง
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ภาพที่ 6 ลาดับชิ้นส่วนเสา-คาน-ผนัง จุดต่อ Node
2) กาหนดรู ปแบบการกระจายแรงกระทาเป็ นสัดส่วนกับแรงเฉื่อยและเป็ นสัดส่วนกับรู ปร่ าง
โหมดพื้นฐานของอาคาร
3) คานวณหาค่าระยะการเคลื่อนที่ระดับยอดอาคารเป้าหมาย (Target Displacement) ของ
โครงสร้างอาคาร
4) คานวณหาค่าแรงเฉือนที่ฐาน ค่าระยะการเคลื่อนที่ของอาคาร และนามาพล็อตกราฟแสดง
ค่าความชันหรื อค่าสติฟเนสของโครงสร้างอาคาร คานวณหาค่าดัชนีความเสี ยหายรวม
5) เปรี ยบเทียบผลการวิเคราะห์โครงสร้างเดิมและโครงสร้างหลังเสริ มกาลัง
6) ประเมินสมรรถนะของโครงสร้างเดิมและโครงสร้างเสริ มกาลังในแต่ละพื้นที่เขต
แผ่นดินไหว
เกณฑ์การวัดระดับความเสี ยหายของโครงสร้ างกาหนดจากค่าดัชนี ความเสี ยหายรวม (Damage
Index, DI) แบบจาลองพัฒนาโดย Park and Ang (1985) เมื่ อชิ้ นส่ วนโครงสร้ างเกิ ดข้อหมุนพลาสติ ก (Plastic
Hinge) เป็ นผลรวมของความเสี ยหายจากการเคลื่อนที่ของโครงสร้างที่ตอบสนองต่อแรงแผ่นดินไหว มีดงั นี้ ดัชนี
ความเสี ยหาย DI มี ค่า ไม่เกิ น 0.6 พิจารณาเป็ นระดับความเสี ยหายที่ซ่อมแซมได้ ดัชนี ความเสี ยหาย DI มี ค่า
มากกว่า 0.6 แต่ไม่เกิน 1.0 พิจารณาเป็ นระดับความเสี ยหายรุ นแรงเกินกว่าที่จะซ่อมแซมได้ ดัชนีความเสี ยหาย DI
มีค่า มากกว่า 1.0 พิจารณาเป็ นระดับการพังทลายของโครงสร้าง
การคานวณหาค่าระยะการเคลื่อนที่ระดับยอดอาคารเป้าหมาย (Target Displacement) ของ
โครงสร้างอาคารตามมาตราฐาน มยผ. 1303-57 สามารถคานวณได้ ตามสมการที่ 3
t =

Co C1C2 S aTe2 g
4 2

(3)

โดยที่ Co เท่ากับ 1.30 , C1 เท่ากับ 1.0 , C2 เท่ากับ 1.0, S a คือ ความเร่ งตอบสนองเชิงสเปกตรัมที่
คาบการสั่นพื้นฐานประสิทธิผลในแต่ละพื้นที่, Te คือ คาบการสั่นพื้นฐานประสิ ทธิผล และ g = 9.81 m/s2
การเคลื่อนที่ระดับยอดอาคารเป้าหมาย (Target displacement) อาคารที่ต้งั อยูบ่ ริ เวณพื้นที่อาเภอวังชิ้น
จังหวัดแพร่ , อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร โดยเปรี ยบเทียบทั้งก่อนและหลัง
ที่มีการเสริ มกาลังโครงสร้างด้วยเฟอร์โรซีเมนต์และตะแกรงเหล็กฉีก ดังแสดงตามตารางที่ 1 ทั้งนี้คา่ คาบการสั่น
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ของโครงสร้างเสริ มกาลังมีค่าเพิม่ มากขึ้นตามลาดับสาหรับอาคาร Site 1 (0.36 s), Site 2 (0.41 s), Site 3 (0.61 s)
เนื่องจาก การเสริ มตะแกรงเหล็กฉีกในเสามีขนาดและจานวนชั้นลดลงตามลาดับจาก Site 1, Site 2, Site 3 จึงทา
ให้ค่าสติฟเนสของโครงสร้างมีคา่ ลดลงตามลาดับ จึงทาให้คาบการสั่นมีค่าเพิ่มมากขึ้น
ตารางที่ 1 แสดงการเคลื่อนที่ระดับยอดอาคารเป้าหมาย (Target Displacement)
Target Displacement
 t (mm) 3  t (mm)

Structure

Period (s) Te
(s)

Site 1: อ. วังชิ้น จ. แพร่
Ss =1.086, S1 =0.275

โครงสร้างอาคารเดิม
โครงสร้างอาคารเสริ มกาลังเสา -คาน

1.04
0.36

114.10
39.89

342.29
119.69

Site 2: อ. เมือง จ. กาญจนบุรี
Ss =0.642, S1 =0.241
Site 3: อ. เมือง จ. กาแพงเพชร
Ss =0.434, S1 =0.122

โครงสร้างอาคารเดิม
โครงสร้างอาคารเสริ มกาลังเสา-คาน
โครงสร้างอาคารเดิม
โครงสร้างอาคารเสริ มกาลังเสา

1.04
0.41
1.04
0.61

100
39.38
50.62
25.04

300
118.14
151.85
75.13

Location

5. ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์การผลักแรงสถิตไม่เชิ งเส้น (Pushover Curve) แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรง
เฉื อนที่ฐานและการเคลื่อนที่ระดับยอดอาคาร บริ เวณพื้นที่เกิดแผ่นดินไหวรุ นแรงมากถึงน้อยที่ สุดตามลาดับ
ได้แ ก่ อ าเภอวัง ชิ้ น จัง หวัด แพร่ , อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด กาญจนบุ รี และอ าเภอเมื อ ง จัง หวัด ก าแพงเพชร
โดยเปรี ยบเทียบทั้งก่อนและหลังการเสริ มกาลังโครงสร้ างด้วยเฟอร์ โรซี เมนต์และตะแกรงเหล็กฉี ก ดังแสดง
ตามรู ปภาพที่ 7
PUSHOVER CURVE

Base Shear (KN)

900

โครงสร้างเสริ มกาลัง Site 1
โครงสร้างเสริ มกาลัง Site 2
โครงสร้างเสริ มกาลัง Site 3

400

-100

โครงสร้างเดิม

0.00

30.00

60.00
90.00
120.00
Roof Displacement (mm)

150.00

ภาพที่ 7 เปรี ยบเทียบผลการวิเคราะห์การผลักแรงสถิตไม่เชิงเส้นโครงสร้างอาคารเดิมและเสริ มกาลัง
ผลการวิเคราะห์การผลัก อาคารภายหลังจากการเสริ มกาลังให้กบั โครงสร้างอาคารเดิมด้วยเฟอร์ โรซี
เมนต์และตะแกรงเหล็กฉีก ไม่พบการเกิดข้อหมุนพลาสติกที่ปลายเสาชั้นล่าง โครงสร้างอาคารเสริ มกาลังมีกาลัง
ต้านทานแรงเฉื อนสู งขึ้นจากเดิม 4.24 เท่า 3.63 เท่า และ 2.97 เท่า สาหรับ Site 1,2 และ 3 ตามลาดับ ตามที่แสดง
ในตารางที่ 2 จะสังเกตได้ว่าโครงสร้างเสริ มกาลังมีค่าสติฟเนสลดลงตามลาดับจาก Site 1, Site 2, Site 3 เนื่องจาก
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การเสริ มตะแกรงเหล็กฉี กในเสามีขนาดและจานวนชั้นลดลงตามลาดับจาก Site 1, Site 2, Site 3 จึงทาให้ค่าสติฟ
เนสของโครงสร้างมีค่าลดลงตามลาดับด้วย
ตารางที่ 2 แสดงค่า Stiffness, Maximum Base Shear and Maximum displacement ของอาคาร
Location

Structure

Stiffness
(KN/mm)

Max Shear
(KN)

Max Displacement
(mm)

Site 1:
พื้นที่ อ. วังชิ้น จ. แพร่

โครงสร้างอาคารเดิม
โครงสร้างอาคารเสริ มกาลัง

1.56
21.48

189.40
802.40

132.40
45.69

Site 2:
พื้นที่ อ. เมือง จ. กาญจนบุรี
Site 3:
พื้นที่ อ. เมือง จ. กาแพงเพชร

โครงสร้างอาคารเดิม
โครงสร้างอาคารเสริ มกาลัง
โครงสร้างอาคารเดิม
โครงสร้างอาคารเสริ มกาลัง

1.56
14.36
1.56
9.39

189.40
687.20
189.40
562.10

132.40
51.88
132.40
68.33

ส่วนค่าระดับความเสี ยหาย (Damage Index) ของโครงสร้างอาคารต้นแบบก่อนเสริ มกาลัง แสดงในรู ปที่
8a โดยมีค่าระดับความเสี ยหายเสา โดยค่าเฉลี่ย DI= 2.89 >1.0 เสาเสี ยหายพังทลายทั้งหมด ไม่สามารถซ่อมแซม
ได้ ในรู ปที่ 8b, 8c, 8d แสดงค่าระดับความเสี ยหายลดลงภายหลังจากมี การเสริ มกาลัง โครงสร้ างอาคารด้วย
เฟอร์ โรซี เมนต์และตะแกรงเหล็กฉี ก โดยมีค่าเฉลี่ย DI = 0.14, 0.13 และ 0.13 สาหรับ Site 1, Site 2 และ Site3
ตามลาดับ

8a)โครงสร้างอาคารต้นแบบ

8b)โครงสร้างอาคารเสริ มกาลัง(Site1)

8c)โครงสร้างอาคารเสริ มกาลัง (Site 2)
8d)โครงสร้างอาคารเสริ มกาลัง (Site 3)
ภาพที่ 8 ค่าระดับความเสี ยหายของโครงสร้าง
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ตารางที่ 3 สรุ ปผลการวัดระดับความเสี ยหายของโครงสร้างอาคารที่มีการเสริ มกาลังในแต่ละพื้นที่
พื้นที่ต้งั

ดัชนีความ
เสียหาย

ระดับความ
เสียหาย

สถานะความ
เสียหาย

การใช้ งาน

สภาพอาคาร

Site 1: อาเภอวังชิ้น จ.แพร่
Site 2: อาเภอเมือง จ.กาญจนบุรี
Site 3: อาเภอเมือง จ.กาแพงเพชร

0.14
0.13
0.13

ส่ วนน้อย
ส่วนน้อย
ส่วนน้อย

เสียหายเล็กน้อย
เสียหายเล็กน้อย
เสียหายเล็กน้อย

ใช้งานได้
ใช้งานได้
ใช้งานได้

แตกร้าวเล็กน้อย
แตกร้าวเล็กน้อย
แตกร้าวเล็กน้อย

6. อภิปรายผล
1) จากผลการวิเคราะห์โครงสร้างอาคารต้นแบบ พบว่า มีค่าความแข็งแรงสติฟเนส แรงเฉือนที่ฐานและ
การเคลื่อนตัวด้านข้างสู งสุ ด เท่ากับ 1.56 KN/mm, 189.4 KN และ 132.40 mm ตามลาดับ
2) จากผลการวิเคราะห์โครงสร้ างอาคารเสริ มกาลัง พบว่า มี ค่าสติ ฟเนส และแรงเฉื อนที่ ฐานสู งขึ้น
เปรี ยบเทียบกับโครงสร้างต้นแบบตามลาดับ ได้แก่ อาเภอวังชิ้น จ.แพร่ เท่ากับ 21.48 KN/mm, 802.40 KN อาเภอ
เมือง จ.กาญจนบุรี เท่ากับ 14.36 KN/mm, 687.2 KN, อาเภอเมือง จ.กาแพงเพชร เท่ากับ 9.39 KN/mm, 562.10 KN
โครงสร้างที่มีการเสริ มกาลังให้ค่ากาลังต้านทานแรงเฉือนด้านข้างที่สูงกว่าโครงสร้างต้นแบบถึง 3-4.2 เท่า
3) จากผลการวัดระดับความเสี ยหายของโครงสร้ างเดิ มและอาคารเสริ มกาลังในแต่ละพื้นที่ พบว่า
โครงสร้างอาคารต้นแบบ มีระดับการพังทลายของโครงสร้างเสา มีค่าดัชนีความเสี ยหาย DI มากกว่า 1.0 ในทุก
พื้นที่ ภายหลังจากมีการเสริ มกาลังโครงสร้าง ค่าดัชนีความเสี ยหายรวม (DI) โครงสร้างลดลง มีค่าเฉลี่ยไม่เกิน
0.6 ซึ่ ง พิ จ ารณาเป็ นระดับความเสี ย หายที่ ซ่อ มแซมได้ สมรรถนะของอาคารอยู่ในระดับ เข้าใช้ง านได้ทันที
(Immediate Occupancy Level-IO)

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) สามารถนาผลการวิจยั ไปใช้ประยุกต์ใช้ในการออกแบบเสริ มกาลังโครงสร้างอาคารคอนกรี ต
เสริ มเหล็กที่มีรูปแบบลักษณะคล้ายกันและตั้งอยูบ่ ริ เวณเขตพื้นที่ภาคเหนือและตะวันตกของประเทศไทยได้
(2) นาผลที่ได้จากการวิจยั ใช้เพื่อเป็ นแนวทางการประเมินค่าก่อสร้างในการเสริ มกาลังโครงสร้าง
อาคารเดิมเพื่อต้านทานแรงแผ่นดินไหว และพัฒนาการเลือกใช้วสั ดุเพื่อให้เกิดความประหยัดในการก่อสร้าง
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) ศึกษาพฤติกรรมโครงสร้างที่เสริ มกาลังด้วยวิธีการเสริ มกาลังเฉพาะที่โดยการพอกด้วยคอนกรี ต
(Concrete Jacketing) การเสริ มกาลังเฉพาะที่โดยการหุ้มด้วยวัสดุเชิงประกอบ เป็ นต้น
(2) ศึกษาและเปรี ยบเทียบความสามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหวของโครงสร้างอาคารพาณิ ชย์
คอนกรี ตเสริ มเหล็กโดยใช้รูปด้านอื่นของอาคารต้นแบบที่มีจานวนชั้นหรื อคูหาเพิม่ ขึ้น
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การศึกษาประสิ ทธิผลของครีมสารสกัดนมผึง้ ในการรักษาสิ ว
THE EFFICACY OF ROYAL JELLY EXTRACT CREAM FOR TREATMENT
OF ACNE VULGARIS
จิตรวี จอมวรวงศ์ ¹, ไพศาล รัมณีย์ธร², วิทูร จุลรัตนาภรณ์ ³
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สานักวิชาเวชศาสตร์ ชะลอวัยและฟื้ นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ
E-mail: ¹mui.jomworawong@gmail.com, ²paisalrr@yahoo.com
บทคัดย่อ
10-Hydroxy-trans-2-decenoic acid เป็ นองค์ประกอบไขมันหลักของนมผึ้ง มี คุณสมบัติหลายอย่างที่
สาคัญโดยเฉพาะการต้านเชื้อจุลชีพ จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาประสิ ทธิ ผลของครี มสารสกัดนมผึ้ง 3% ในการรักษา
สิ ว โดยใช้รูปแบบการศึกษาเป็ นการทดลองทางคลินิก แบบone group only design มีผเู ้ ข้าร่ วมการวิจยั จานวน 32
คน โดยมีการประเมินผลก่อนและหลังการรักษาสัปดาห์ที่ 2, 4, 6 และ 8 ผลการศึกษาจากผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั 27 คน
พบว่าสิ วอุดตันหัวเปิ ดและสิ วอักเสบแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ (P=0.004 และ P=0.023 ตามลาดับ)
ส่ วนสิ วชนิดอื่น ได้แก่ สิ วอุดตันหัวปิ ด สิ วหนอง และสิ วหัวช้างไม่แตกต่างกันในทางสถิติ ดัชนีความรุ นแรงของ
สิ วพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.001) ระดับความมันบนใบหน้าบริ เวณหน้าผาก แก้มซ้าย แก้ม
ขวา คาง และค่ าเฉลี่ ย ของใบหน้า พบว่ า แตกต่ างกัน อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ (P<0.001, P=0.024, P=0.012
P=0.010 และ P=0.001 ตามลาดับ) ผลวิเคราะห์สภาพผิวด้วยเครื่ องวีเซี ย® พบว่าคะแนนสัมบูรณ์ของความเรี ยบ
เนี ยนบริ เวณใบหน้าเฉลี่ยของก่อนการรักษาและหลังการรักษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P=0.032)
คะแนนสั มบูร ณ์ ของรอยดาจากรั ง สี ยูวี ของใบหน้าด้านซ้ายแตกต่างกันอย่างมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติ (P=0.027)
ส่ วนคะแนนสัมบูรณ์ของสภาพผิวด้านอื่นๆไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ผลข้างเคียงพบว่ามีอาการแสบ
คัน แดง ลอกเล็กน้อยซึ่งสามารถหายได้เอง หลังสิ้นสุ ดการรักษาผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ส่วนใหญ่รู้สึกพึงพอใจปานกลางถึง
มาก ดังนั้นการใช้ครี มสารสกัดนมผึ้ง 3% มีประสิ ทธิ ภาพในการรักษาสิ วระดับความรุ นแรงน้อยถึงปานกลาง
ช่วยลดความมันบนใบหน้า ช่วยให้ผิวดูเรี ยบเนียนขึ้น และอาจช่วยลดรอยดาจากรังสี ยวู ีได้
คาสาคัญ : สารสกัดนมผึ้ง, สิ ว, ความมันบนใบหน้า

ABSTRACT
Royal jelly contains 10-Hydroxy-trans-2-decenoic acid as a unique fatty acid only in royal jelly
harboring various pharmacological properties, especially antimicrobial effect. The objective is to test the efficacy
of 3%royal jelly extract cream for tropical treatment of mild to moderate acne vulgaris. Experimental study was
conducted in 32 subjects. During experiment, they were evaluated at baseline and followed up at 2nd, 4th, 6th and
8th week. All 27 subjects are completely followed up for 8 weeks, with 5 subjects cannot participate in the followup evaluations. From baseline and follow up at 2nd, 4th, 6th and 8th week, total lesion counts of open comedones
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and inflammatory (papule) acnes were statistically significantly difference (P=0.004 and P=0.023 respectively).
In contrast, the total lesion counts of other acne types such as closed comedones, pustules and nodules show no
statistically significantly difference.In addition, acne severity index was statistically significantly difference
(P<0.001). Similarly, sebum level determined by using Sebumeter® at four areas on the face (forehead, right
cheek, left cheek and chin) and mean sebum level of face were statistically significantly difference (P<0.001,
P=0.024, P=0.012 P=0.010 and P=0.001 respectively). The skin analysis from VISIA® revealed that absolute
score of mean face texture and absolute score of left face of UV spot were statistically significantly (P=0.032 and
P=0.027 respectively). On the other hand, the other absolute scores including spot, wrinkle, pore, redness, brown
spot and porphyrin were not statistically significantly difference. Only mild adverse effects were observed
including irritation, itchiness, redness and scale which were spontaneously resolved. As a result, the 3% royal
jelly extract cream showed efficacy in the treatment of mild to moderate acne vulgaris, reduced sebum level and
improved skin texture. Moreover, it may have effect on reducing UV spot.
Keywords: Royal jelly extract, Acne vulgaris, sebum level

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
สิ วเป็ นโรคทางผิวหนังที่พบบ่อยที่สุดในเวชปฏิบตั ิ สามารถพบได้ทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่ น
สิ วเกิดจาก 4 กลไก (Collier et al., 2008) ดังนี้ 1) ความผิดปกติในการสร้างเซลล์ผิวชั้นเคราตินทาให้เกิดการอุดตัน
รู ขุมขน 2) ต่อมไขมันผลิตซี บมั มากเกินความจาเป็ น 3) เกิดการอักเสบของต่อมไขมันในรู ขมุ ขนบนผิวหนัง และ
4) การสะสมของเชื้ อ Propionibacterium acnes (P. acnes) นอกจากนี้ ยงั มีปัจจัยอื่น เช่น พันธุ กรรม ภาวะเครี ยด
อาหาร เครื่ องสาอาง เป็ นต้น การรักษาสิ วมีหลายวิธีซ่ ึงแต่ละวิธีต่างก็มุ่งเน้นไปที่การแก้ไขที่สาเหตุของการเกิดสิ ว
ไม่ว่าจะเป็ นการใช้ยาทาหรื อยารับประทาน ซึ่ งการรักษาจะแตกต่างกันไปแบ่งตามระดับความรุ นแรงของสิ ว
ปั จจุบนั มีการใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาสิ วเป็ นจานวนมากทาให้เกิดภาวะเชื้อแบคทีเรี ยดื้อยามากขึ้น (Goh et al,
2015) ผูว้ ิจยั จึงศึกษาค้นคว้าหาทาเลือกอื่นในการรักษาสิ วเพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะ
นมผึ้งเป็ นสารสี ขาวขุ่นมี ลกั ษณะคล้ายครี ม ผลิ ตจากต่อมไฮโปฟาริ งค์ (hypopharyngeal gland) และ
ต่อมน้ าลายที่อยู่บริ เวณส่ วนหัวของผึ้งงาน นมผึ้งเป็ นที่รู้จกั ในเรื่ องของสุ ดยอดอาหารที่อุดมคุณค่า (superfood)
เป็ นอาหารพิ เ ศษสาหรั บ ตัว อ่ อ นช่ วงอายุ 2-3 วัน แรกของการเจริ ญ เติ บ โต องค์ป ระกอบทางเคมี ใ นนมผึ้ ง
ประกอบด้วยน้ า, โปรตีน, คาร์ โบไฮเดรต, ไขมัน, แร่ ธาตุ และวิตามิน ร่ วมกับสารประกอบทางชี วภาพ ได้แก่
10-hydroxyl-2-decenoic acid(10H2DA), กรดไขมัน และเปปไทด์ 10H2DAเป็ นองค์ป ระกอบไขมันหลักของ
นมผึ้ง มีคุณสมบัติ ต้านเชื้อจุลชีพ ต้านมะเร็ ง บารุ งสมอง ต้านการแพ้ ต้านการอักเสบ ชะลอวัย และเสริ มระบบ
ภูมิคมุ้ กัน (Ahmad et al, 2020) นอกจากนี้ยงั ช่วยในการหายของแผล เช่น แผลเบาหวานที่เท้า (Siavash et al, 2011)
มี ฤ ทธิ์ ยับ ยั้ง การสร้ า งเม็ ด สี (Peng et al, 2017) และให้ ค วามชุ่ ม ชื้ น แก่ ผิ ว (Kurek-Górecka et al, 2020) จาก
คุณสมบัติของนมผึ้งดังกล่าว จึงจัดทางานวิจยั นี้ข้ ึนเพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพของครี มสารสกัดนมผึ้งในสิ วระดับ
ความรุ นแรงเล็กน้อยถึงปานกลาง
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
วัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาประสิ ทธิ ผลของครี มสารสกัดนมผึ้งในการรักษาสิ วระดับรุ นแรงน้อยถึง
ปานกลาง และวัตถุประสงค์รองเพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพของครี มสารสกัดนมผึ้งในการลดรอยดาจากสิ ว การลด
ความมันบนใบหน้า ความพึงพอใจ และผลข้างเคียงของครี มสารสกัดนมผึ้ง

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
1) กีรติญา เอี่ยมถาวรม, 2555ได้ศึกษาการยับยั้งการเจริ ญของแบคทีเรี ยก่อโรคในระบบทางเดิน
อาหารและการต้านอนุ มูลอิสระโดยโพรพอลิส นมผึ้ง และฟ้ าทะลายโจร พบว่านมผึ้งสามารถยับยั้งเชื้ อทุกตัว
โดยสามารถยับยั้ง Shi. flexneri, K. pneumonia และ Ent.aerogenes ได้ดีที่สุด โดยฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรี ยจะมา
จากสาร 2 ชนิ ด ที่ พ บในนมผึ้ ง ได้แ ก่ 10-H2DA ซึ่ งสามารถยับ ยั้ง การเจริ ญ ของแบคที เ รี ย หลายชนิ ด เช่ น
E. coli, Micrococcus pyogenes Strept. pyogenes, Staph. aureus, B. subtilis, P. vulgalis, Ps. aeroginosa และ
สารรอยัล ไลซี น ซึ่ งที่ มี ฤ ทธิ์ ยับ ยั้ง แบคที เ รี ย บางชนิ ด ได้แ ก่ Bifidobacterium, Lactobacillus, Staphylococcus,
Leuconostoc cremoris, Clostridium และ Corynebacterium
2) Siavash et al, 2011 ได้ศึ ก ษาประสิ ทธิ ผลของนมผึ้ง ชนิ ด ทาในการรั ก ษาแผลเบาหวานที่ เท้า
โดยศึกษาจากผูป้ ่ วยเบาหวานที่มีแผลเรื้ อรังที่เท้า ผลการทดลองพบว่า 7 ใน 8 คน แผลหายสนิท ใช้เวลาเฉลี่ย 41
วัน อัตราการหายของแผลโดยเฉลี่ยตามความยาว0.35ม.ม./วัน ความกว้าง0.28ม.ม./วัน และความสู ง 0.11ม.ม./วัน
3) Ahmad et al, 2020 ได้รวบรวมงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของนมผึ้งทางด้านชีวภาพและ
ทางด้า ยเภสั ช กรรม พบว่ า นมผึ้ งมี อ งค์ป ระกอบของโปรตี น เปปไทด์ กรดไขมัน สารประกอบฟี โนลิ ก ที่ มี
คุณสมบัติในการต้านจุลชีพ การรั กษาบาดแผล เสริ มภูมิคุม้ กัน ชะลอวัย ต้านมะเร็ ง ต้านการอักเสบ ลดความดัน
โลหิ ต และลดไขมันในเส้นเลือด นอกจากนี้ ยงั มีบทบาทในการปกป้ องตับ และไต และช่วยให้ระบบสื บพัน ธุ์
ทางานได้ดีข้ ึน ช่วยลดระดับน้ าตาลในผูป้ ่ วยเบาหวาน และมีเอนไซม์ชะลอวัยบางชนิดที่อาจช่วยป้องกันโรคใน
ระบบทางเดินอาหารได้
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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3.3 สมมติฐานการวิจัย
1) การใช้ครี มนมผึ้งสามารถลดการอักเสบของสิ วที่มีความรุ นแรงน้อยถึงปานกลางบนใบหน้าได้
2) ครี มนมผึ้งมีประสิ ทธิภาพในการลดรอยดาจากสิ วและลดความมันบนใบหน้าได้

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย
งานวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั เชิงทดลองทางคลินิก (Experimental Study) แบบ one group only design
4.2 ประชากรและตัวอย่าง
4.2.1 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั
ประชากรชายและหญิงอายุ 18-50 ปี จานวน 32 คน ที่มีสิวระดับความรุ นแรงเล็กน้อยถึงปานกลาง
บนใบหน้าตามเกณฑ์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย(นภดล นพคุณ และคณะ, 2553) ดังนี้ สิ วรุ นแรงน้อย
คือ มีหัวสิ วไม่อกั เสบเป็ นส่ วนใหญ่ หรื อมีสิวอักเสบไม่เกิน 10 จุด และ สิ วรุ นแรงปานกลาง คือ มีสิวตุ่มนูนแดง
และสิ วหนองขนาดเล็กจานวนมากกว่า 10 จุด และหรื อมีสิวหัวช้างน้อยกว่า 5 จุด
เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่ วมโครงการวิจยั 1) อาสาสมัครทุกเพศอายุ 18-50 ปี ที่ได้รับการ
วิ นิ จ ฉัย ว่ าเป็ นสิ วที่ มี ระดับความรุ นแรงน้อ ยถึ ง ปานกลางบนใบหน้า 2) สุ ข ภาพโดยทั่ว ไปแข็งแรง 3) หยุด
การใช้ยาทารักษาสิ ว ทาทรี ตเมนต์ และเลเซอร์ อย่างน้อย 2 สัปดาห์ หยุดรับประทานยารักษาสิ วอย่างน้อย 1 เดือน
ก่อนเข้าร่ วมโครงการวิจยั 4) ผูท้ ี่เข้าร่ วมวิจยั โดยสมัครใจและสามารถมาตามนัดได้
เกณฑ์การคัดเลื อ กอาสาสมัครออกจากโครงการวิ จัย 1) มี โ รคประจาตัวที่ มีความผิดปกติ ของ
ฮอร์ โ มน หรื อ ได้รั บ ยาฮอร์ โมนเสริ ม 2) ก าลัง ตั้ง ครรภ์หรื อ อยู่ในภาวะให้น มบุ ตร 3) มี โ รคประจ าตัวที่ ต้อง
รั บ ประทานยาในกลุ่ มอนุ พนั ธ์ วิต ามิ นเอ 4) มี โ รคผิวหนังอื่ นๆ ร่ วมบริ เวณใบหน้า 5) ได้รั บ การวินิจฉัยว่ามี
ความผิดปกติทางจิต 6) มีประวัติแพ้ผ้ งึ และผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
4.2.2 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
เนื่องจากเป็ นการทดลองเทียบก่อนหลัง และไม่พบการศึกษาประสิ ทธิผลของการรักษาสิ วด้วยครี ม
สารสกัดนมผึ้ง จึงใช้การประมาณจานวนตัวอย่างจากงานวิจยั โดยอ้างอิงจาก งานวิจยั ของจุฬาภรณ์ ลิมวัฒนา
นนท์ และคณะ (2551) การคานวณหาขนาดตังอย่างจึงใช้สูตร
n=

(𝑍𝛼 +𝑍𝛽 )2 𝜎 2
𝑑2

=

(1.645+0.842)2 11.72 )
5.62

= 27; α = 0.05

ค่า drop out 20% ดังนั้นจึงใช้ตวั อย่างทั้งสิ้น 32 คน
4.3 เครื่ องมือวิจัย
ประกอบด้วย 1) เอกสารกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวและข้อมูลทัว่ ไปของผูเ้ ข้าร่ วมงานวิจยั 2) เอกสาร
ชี้แจงข้อมูลและขั้นตอนในการร่ วมงานวิจยั 3) ใบยินยอมการรักษาและการเข้าร่ วมโครงการวิจยั 4) สบู่ลา้ งหน้า
สู ตรอ่อนโยน 5) ครี มสารสกัดนมผึ้ง 3% ผลิตโดยบริ ษทั เอสบียูคอร์ ปอเรชั่น จากัด โดยใช้สารสกัดนมผึ้งจาก
ประเทศสเปน มีชื่อการค้าว่าโรยัลลามิน 83100 ผลิตโดยบริ ษทั โปรไวทัลกรุ๊ ป จากัด เป็ นสารแขวนลอยของนมผึ้ง
ในกลีเซอรี น โดยสัดส่ วนของกลีเซอรี นอยู่ที่ 60-75% และนมผึ้ง 25-40% 6) แบบบันทึกผลการศึกษา จานวนสิ ว
ดัชนีความรุ นแรงของสิ ว ผลการวิเคราะห์สภาพผิว และระดับความมันบนใบหน้า 7) แบบประเมินผลข้างเคียงจาก
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การรั กษา และความพึ ง พอใจของผูเ้ ข้าร่ วมวิ จัย ต่ อ การรั กษา 8) เครื่ อ งวิ เ คราะห์ สภาพผิ ว วี เซี ย (VISIA)® 9)
เครื่ องวัดความมันบนใบหน้าซีบูมิเตอร์ (Sebumeter)® SM 815
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ที่ ผ่านการคัดเลื อกแล้ว จะถูกชี้ แจงวัตถุประสงค์ ลงนามแสดงความยินยอมในการเข้า
ร่ วมงานวิจยั และกรอกประวัติขอ้ มูลส่ วนตัว ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั จะได้รับผลิตภัณฑ์สบู่ลา้ งหน้าสู ตรอ่อนโยน และครี ม
สารสกัดนมผึ้ง 3% ชี้ แจงวิธีใช้โดยให้ผเู ้ ข้าร่ วมวิจยั ทาครี ม สารสกัดนมผึ้ง 3%ทัว่ ใบหน้า วันละ 2 ครั้ง เช้าและ
กลางคืนก่ อนนอนหลัง ล้างหน้าด้วยสบู่สูตรอ่อนโยน ใช้ครี มติ ดต่อกันทุกวันเป็ นเวลา 8 สัปดาห์ โดยตลอด
งานวิจยั ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์อื่นในการรักษาสิ วได้ จากนั้นตรวจร่ างกายผูเ้ ข้าร่ วมงานวิจยั โดย
แพทย์ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านผิวหนัง นับจานวนสิ ว จัดระดับความรุ นแรงของสิ ว คานวนดัชนี ความรุ นแรงของสิ ว
ถ่ายใบหน้าหน้าตรง ด้านซ้าย และด้านขวา บันทึ กภาพด้วยเครื่ องวีเซี ย ® วัดความมันบนใบหน้าด้วยเครื่ อ ง
ซีบูมิเตอร์® และบันทึกข้อมูลก่อนการรักษาและหลังการรักษาสัปดาห์ที่ 2, 4, 6และ8 ประเมินผลข้างเคียงระหว่าง
การรักษาและประเมินความพึงพอใจเมื่อสิ้นสุ ดงานวิจยั ในสัปดาห์ที่ 8
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐานทัว่ ไปจะใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ค่ามัธยฐาน สถิติในการประเมินการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังรักษาที่สัปดาห์ที่ 2, 4, 6 และ8 ของการเปรี ยบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของจานวนสิ วชนิดต่างๆ การเปรี ยบเทียบค่ าเฉลี่ยของความมันบนใบหน้า และการเปรี ยบเทียบค่า เฉลี่ย
ของคะแนนสัมบูรณ์จากการวิเคราะห์สภาพผิวด้วยภาพถ่ายวีเซี ย®ใช้สถิติเดียวกัน คือ repeated measure ANOVA
ในกรณี ที่ ข้อ มู ล มี ก ารแจกแจงปกติ หรื อสถิ ติ Friedman test ในกรณี ที่ ข้อ มู ล มี ก ารแจกแจงแบบไม่ ป กติ
โดยกาหนดค่าความเชื่อมัน่ ที่ 95%สถิติประเมินผลข้างเคียงและความพึงพอใจจากการรักษาใช้สถิติเชิงพรรณนา
โดยคิดเป็ นร้อยละ

5. ผลการวิจัย
หลังสิ้นสุ ดการวิจยั สัปดาห์ที่ 8 มีผถู ้ ูกคัดออกจานวน 5 คนเนื่องจากไม่สามารถมาติดตามนัดได้ เหลือ
ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ทั้งหมด 27 คน ซึ่งมีขอ้ มูลทัว่ ไปดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)
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ภาพที่ 2 ผลการศึกษาการใช้ครี มสารสกัดนมผึ้ง3% ก่อนและหลังการรักษาสัปดาห์ที่ 2, 4, 6 และ8 ดังนี้
(a) สิ วอุดตันหัวเปิ ด (b) สิ วอุดตันหัวปิ ด (c )สิ วอักเสบ (d) สิ วหนอง (e) สิ วหัวช้าง
และ (f) ดัชนีความรุ นแรงของสิ ว
จากภาพที่ 2 แสดงจานวนสิ วทั้งหมดและดัชนี ความรุ นแรงของสิ วก่อนการรั กษาและหลังการรั กษา
สั ป ดาห์ ที่ 2, 4, 6 และ8 ผลการศึ ก ษาพบว่ า จ านวนสิ ว อุ ด ตัน หั ว เปิ ดแตกต่ า งกัน อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ
(P=0.004) จึงทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่โดยพบว่า จานวนสิ วอุดตันหัวเปิ ดก่อนการรักษากับหลังการรักษา
สัปดาห์ที่ 4 และ 8, สัปดาห์ที่ 2 กับ 4 และสัปดาห์ที่ 6 กับ 8 แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จานวนสิ วอักเสบ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P=0.023) จึงทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่โดยพบว่า จานวนสิ วอักเสบ
ก่อนการรักษากับหลังการรักษาสัปดาห์ที่ 2, 6 และ 8 แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จานวนสิ วอุดตันหัวปิ ด
สิ วหนอง และสิ วหัวช้าง ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ ดัชนีความรุ นแรงของสิ วของ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ (P<0.001) เมื่อทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่โดยพบว่า ดัชนีความรุ นแรงของสิ วก่อนการรักษากับหลัง
การรักษาสัปดาห์ที่ 2, 4, 6 และ8 แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ดัชนี ความรุ นแรงของสิ วหลังการรักษา
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.001)
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ภาพที่ 3 ระดับความมันบนใบหน้าก่อนและหลังการรักษาสัปดาห์ที่ 2, 4, 6 และ 8
จากภาพที่ 3 แสดงระดับความมันบนใบหน้าก่อนการรักษาและหลังการรักษาสัปดาห์ที่ 2, 4, 6 และ 8
ผลการศึ กษาพบว่ า ระดับ ความมัน บริ เ วณหน้าผาก แตกต่ างกัน อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ (P<0.001) จึ ง ท า
การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่โดยพบว่า ระดับความมันบริ เวณหน้าผากก่อนการรักษากับหลังการรักษาสัปดาห์ที่
4, 6 และ 8 แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ โดยมี ผลต่างเฉลี่ ยเท่ากับ 52.04, 51.11 และ 52.11 ตามลาดับ
ระดับความมันบริ เวณแก้มขวา แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P=0.024) จึงทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบราย
คู่ โ ดยพบว่ า ระดับ ความมันบริ เ วณแก้ม ขวาก่ อ นการรั กษากับหลัง การรั กษาสั ป ดาห์ ที่ 8 แตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติโดยมีผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 35.11 ระดับความมันบริ เวณแก้มซ้าย แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ (P=0.012) จึงทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่โดยพบว่า ระดับความมันบริ เวณแก้มซ้ายก่อนการรักษากับ
หลังการรักษาสัปดาห์ที่ 8 แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยมีผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 27.48 ระดับความมัน
บริ เวณคาง แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P=0.010) จึงทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่โดยพบว่า ระดับ
ความมันบริ เวณคางก่อนการรักษากับหลังการรักษาสัปดาห์ที่ 8 แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติโดยมีผลต่าง
เฉลี่ ยเท่ากับ 37.49 และระดับความมันเฉลี่ ยบนใบหน้าแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ (P=0.001) จึ งทา
การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่โดยพบว่า ระดับความมันเฉลี่ยบนใบหน้าก่อนการรักษากับหลังการรักษาสัปดาห์ที่
4, 6 และ 8 แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติโดยมีผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 32.04, 32.39 และ 38.05 ตามลาดับ

(a)

(b)
ภาพที่ 4 ภาพถ่ายใบหน้าตรงจากเครื่ องวิเซีย® เปรี ยบเทียบก่อน(ภาพซ้าย)และหลังการรักษาสัปดาห์ที่ 8
(ภาพขวา) ด้วยครี มสารสกัดนมผึ้ง3% ของอาสาสมัครที่มีความรุ นแรงสิ วดังนี้ (a) ความรุ นแรงสิ วปานกลาง
(b) ความรุ นแรงสิ วน้อย
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)
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(g)

(h)
ภาพที่ 5 คะแนนสัมบูรณ์จากการวิเคราะห์สภาพผิวหน้าของเครื่ องวีเซีย® ก่อนและหลังการรักษาสัปดาห์ที่ 2, 4, 6
และ 8 ดังนี้ (a) รอยดา (b) ริ้ วรอย (c) ความเรี ยบเนียน (d) รู ขมุ ขน (e) รอยดาจากรังสี ยวู ี (f) รอยน้ าตาล
(g) รอยแดง (h) พอร์ไฟริ น
จากภาพที่ 5(a) แสดงคะแนนสัมบูรณ์ของรอยดาบริ เวณใบหน้าด้านขวา หน้าตรง ด้านซ้าย และใบหน้า
เฉลี่ย ก่อนการรักษาและหลังการรักษาไม่แตกต่างกันในทางสถิติ ภาพที่ 5(b) แสดงคะแนนสัมบูรณ์ของริ้ วรอย
บริ เวณใบหน้าด้านขวา หน้าตรง ด้านซ้าย และใบหน้าเฉลี่ย ก่ อนการรั กษาและหลังการรั กษาไม่แตกต่างกัน
ในทางสถิติ ภาพที่ 5(c) แสดงคะแนนสัมบูรณ์ของความเรี ยบเนียนบริ เวณใบหน้าใบหน้าด้านขวา หน้าตรง และ
ด้านซ้ายของก่อนการรักษาและหลังการรักษาไม่แตกต่างกันในทางสถิติ แต่คะแนนสัมบูรณ์ของความเรี ยบเนียน
บริ เวณใบหน้าเฉลี่ยของก่อนและหลังการรักษาแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P=0.032) จึงทาการวิเคราะห์
เปรี ยบเที ยบรายคู่โดยพบว่า คะแนนสัมบูรณ์ ของความเรี ยบเนี ยนบริ เวณใบหน้าเฉลี่ ยก่ อนการรั กษากับหลัง
การรักษาสัปดาห์ที่ 8 แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติโดยมีผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 0.675 ภาพที่ 5(d) คะแนน
สัมบูรณ์ของรู ขมุ ขนบริ เวณ ใบหน้าด้านขวา หน้าตรง ด้านซ้าย และใบหน้าเฉลี่ย ก่อนการรักษาและหลังการรักษา
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ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ ภาพที่ 5(e) แสดงคะแนนสัมบูรณ์ของรอยดาจากรังสี ยูวีบริ เวณใบหน้าใบหน้าด้านขวา
หน้าตรง และใบหน้าเฉลี่ยของก่อนการรักษาและหลังการรักษาไม่แตกต่างกันในทางสถิติ แต่คะแนนสัมบูรณ์ของ
รอยดาจากรังสี ยูวีบริ เวณใบหน้าด้านซ้ายของก่อนการรักษาและหลังการรักษาแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติ (P=0.027) จึ งทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่โ ดยพบว่า คะแนนสัมบูรณ์ ข องรอยดาจากรั งสี ยูวีบริ เวณ
ใบหน้าด้านซ้ายหลังการรักษาสัปดาห์ที่ 4 กับ 6 แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติโดยมีผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ
1.289 ภาพที่ 5(f) แสดงคะแนนสัมบูรณ์ของรอยน้ าตาลบริ เวณใบหน้าใบหน้าด้านขวา หน้าตรง ด้านซ้าย และ
ใบหน้าเฉลี่ยของก่อนการรักษาและหลังการรักษาไม่แตกต่างกันในทาง จากภาพที่ 5(g) แสดงคะแนนสัมบูรณ์ของ
รอยแดงบริ เวณใบหน้าใบหน้าด้านขวา หน้าตรง ด้านซ้าย และใบหน้าเฉลี่ยของก่อนการรักษาและหลังการรักษา
ไม่แตกต่างกันในทางสถิ ติ ภาพที่ 5(h) แสดงคะแนนสัมบูรณ์ ของพอร์ ไฟริ น บริ เวณใบหน้าใบหน้าด้านขวา
หน้าตรง ด้านซ้าย และใบหน้าเฉลี่ยของก่อนการรักษาและหลังการรักษา ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ
ระหว่างการรักษาด้วยครี มสารสกัดนมผึ้ง 3% มีผลข้างเคียงเกิดขึ้นดังตารางที่ 2 และความพึงพอใจหลัง
สิ้นสุ ดการรักษาในสัปดาห์ที่ 8 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 2 ผลข้างเคียงหลังการรักษาสัปดาห์ที่ 2, 4, 6 และ 8 ด้วยครี มสารสกัดนมผึ้ง3%
จานวน(คน)
สัปดาห์ ที่ 2
แสบร้อน
คัน
สัปดาห์ ที่ 4
แสบร้อน
คัน
หน้าแดง

จานวน(คน)
สัปดาห์ ที่ 6
แสบร้อน
หน้าแดง
สัปดาห์ ที่ 8
แสบร้อน
ผิวลอก

1
3
1
1
1

1
1
1
1

ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั หลังสิ้นสุ ดการรักษาสัปดาห์ที่ 8
จานวน(คน)
0
0
0
0
1
15
11

ไม่พึงพอใจในผลการรักษามาก (-3)
ไม่พึงพอใจในผลการรักษาปานกลาง (-2)
ไม่พึงพอใจในผลการรักษาเล็กน้อย (-1)
รู ้สึกเฉย ๆ กับผลการรักษา (0)
พึงพอใจในผลการรักษาเล็กน้อย (+1)
พึงพอใจในผลการรักษาปานกลาง (+2)
พึงพอใจในผลการรักษามาก (+3)

6. อภิปรายและสรุปผล
จากการศึ กษาประสิ ทธิ ผลของครี มสารสกัดนมผึ้ง 3%ในการรั กษาสิ วที่ มีระดับความรุ นแรงน้อยถึง
ปานกลาง พบว่า จานวนสิ วอุดตันหัวเปิ ดและจานวนสิ วอักเสบก่อนการรักษาและหลังการรักษา แตกต่างกันอย่าง
มี นัยสาคัญทางสถิ ติ จานวนสิ วอุดตันหัวปิ ดของก่ อนการรั กษาและหลังการรั กษาไม่แตกต่างกันในทางสถิติ
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เนื่องจากนมผึ้งไม่มีฤทธิ์ สลายเคราตินทาให้การรักษาสิ วชนิดนี้ได้ไม่ค่อยได้ผล จานวนสิ วหนองและสิ วหัวช้าง
ของก่อนการรักษาและหลังการรักษาไม่แตกต่างกันในทางสถิติ เนื่องจากขนาดตัวอย่างที่ทาการศึกษามีจานวน
น้อย แต่เมื่ อคานวนดัชนี ความรุ นแรงของสิ วของก่ อนการรั กษาและหลัง การรั กษาพบว่ า แตกต่างกัน อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ ระดับความมันบนใบหน้าก่อนและหลังการรักษาที่วดั ด้วยเครื่ องซี บูมิเตอร์ ®บริ เวณหน้าผาก
แก้มซ้าย แก้มขวา คาง และและค่าเฉลี่ยทัว่ ใบหน้า แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ คะแนนสัมบูรณ์จากวิเคราะห์
สภาพผิวทั้ง8ด้านของภาพถ่ายจากเครื่ องวีเซี ย ® พบว่าในด้านความเรี ยบเนียนมีคะแนนสัมบูรณ์ของค่าเฉลี่ยของ
ความเรี ยบเนี ยนทั้งใบหน้าแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ และคะแนนสัมบูรณ์ ของรอยดาจากรั งสี ยูวีของ
ใบหน้าด้านซ้ายแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ส่วนในด้านอื่นไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ด้านความปลอดภัย พบว่ามีผลข้างเคียงหลังการรักษาอาการแสบร้อน อาการคัน หน้าแดง ผิวลอก ใน
ระดับความรุ นแรงน้อยและสามารถหายได้เองหลังให้ใช้ครี มนมผึ้งต่อเนื่ องไปอีก 2 สัปดาห์ เนื่ องจากช่วงทา
การวิจยั มีโรคระบาดโควิด 19 ทาให้ผวู ้ ิจยั ต้องใส่ ผา้ ปิ ดจมูกตลอด ซึ่ งอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองได้ ด้านความ
พึงพอใจหลังการรักษาส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับปานกลาง 15 คน รองลงมาคือ พอใจมาก 11 คน
จากการศึ กษาครั้ งนี้ สรุ ป ได้ว่าครี มสารสกัดนมผึ้ง 3% มี ประสิ ทธิ ภาพในการสิ วระดับความรุ นแรง
เล็กน้อยถึงปานกลาง ซึ่ งใช้ได้ผลดีกบั สิ วอุดตันหัวเปิ ดและสิ วอักเสบ จึงเหมาะสาหรับเป็ นผลิตภัณฑ์ทางเลือก
หนึ่งในการรักษาสิ วร่ วมกับการใช้ยาหลักโดยเฉพาะในกลุ่มยาที่มีคุณสมบัติสลายเคราติน นอกจากนี้ยงั ช่วยลด
ความมันบนใบหน้าซึ่งเป็ นสาเหตุหนึ่งของการเกิดสิ ว อีกทั้งยังช่วยให้ผิวดูเรี ยบเนียนขึ้นจากสิ วที่ลดลง และอาจมี
ส่วนช่วยลดรอยดาจากรังสี ยวู ี

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) ควรศึกษาระดับความเข้มข้นของสารสกัดนมผึ้งที่แตกต่างกัน เพื่อให้ทราบถึงความเข้มข้นที่เกิด
ประสิ ทธิผลสู งสุ ดและมีความปลอดภัยในการนามารักษาสิ ว
(2) ควรศึ ก ษาด้ว ยการแบ่ ง ครึ่ งหน้ า หรื อ มี ก ลุ่ ม ควบคุ ม เพื่ อ เปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพของ
ผลการศึกษาให้เห็นชัดและเพิม่ ความน่าเชื่อถือ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) ควรเพิ่ ม ขนาดกลุ่ ม ตัว อย่ า ง เพื่ อ เปรี ยบเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพของผลการศึ ก ษาและเพิ่ ม
ความน่าเชื่อถือ
(2) ควรเพิ่มระยะเวลาการรักษาให้ยาวนานขึ้น เพื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์ในระยะยาว

8. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์ไพศาล รัมณี ยธ์ ร ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร. ธัมม์ทิวตั ถ์ นรารัตน์วนั ชัย
และรองศาสตราจารย์ ดร.วงเดื อน ปั้ นดี ให้คาแนะนาและแนวทางอภิ ปรายเพื่อ ปรั บปรุ งงานวิจัยให้ดียิ่งขึ้น
ขอขอบคุณเพื่อนๆ สานักวิชาเวชศาสตร์ ชะลอวัยและฟื้ นฟูสุขภาพ สาขาวิชาตจวิทยาที่คอยให้คาปรึ กษา และ
ขอขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านที่ให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี
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เครื่ องควบคุมการปรับมุมแบบอัตโนมัติของเซลล์แสงอาทิตย์
ด้ วยวิธีติดตามแบบแกนคู่
AUTOMATIC ANGLE ADJUSTMENT CONTROL OF SOLAR CELL
PANELS BY DUAL AXIS TRACKING
ธเนศ ตั้งจิตเจริญเลิศ, บุญญฤทธิ์ เนื่องพลี, ชัชวาล อ้อทอง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
E-mail: Thanet@pnru.ac.th
สุ นันทา ศรีม่วง
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
บทคัดย่อ
งานวิจยั เรื่ องเครื่ องควบคุมการปรับมุมแบบอัตโนมัติของเซลล์แสงอาทิตย์ดว้ ยวิธีติดตามแบบแกนคู่เป็ น
การศึกษาแนวทางการเพิ่มพลังงานไฟฟ้ าของเซลล์แสงอาทิตย์มีวตั ถุประสงค์เพื่อ1) ออกแบบและสร้างต้นแบบ
ของเครื่ องควบคุมการปรับมุมแบบอัตโนมัติของเซลล์แสงอาทิตย์ดว้ ยวิธีติดตามแบบแกนคู่ที่สามารถปรับมุมเอียง
และมุมเงย และ 2) ศึกษาเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของต้นแบบเครื่ องควบคุมการปรับมุมแบบอัตโนมัติของแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ดว้ ยวิธีติดตามแบบแกนคู่กบั เครื่ องควบคุมการปรับมุมแบบอัตโนมัติของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ด้วยวิธีติดตามแบบแกนเดียว โดยทาการทดลองการติดตั้งเซลแสงอาทิตย์ขนาด 645x555x35 มิลลิเมตร จานวน 2
แผง กาลังไฟฟ้า 123 W แรงดันไฟฟ้า 18 VDC กระแสไฟฟ้า 5.2 A สามารถปรับตาแหน่งของทิศทางการเคลื่อนที่
ได้ 2 แบบ คือมุมเงย 105-260 องศาและมุมเอียง 135-190 องศาเก็บผลข้อมูลการทดสอบตั้งแต่เวลา 08.00-16.00
ของวันที่ 20-23 เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคม โดยการใช้สถิติของค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้น ผลการวิจยั พบว่า ต้นแบบของเครื่ องควบคุมการปรับมุมแบบอัตโนมัติของ
แผงเซลล์แ สงอาทิ ต ย์ด้ว ยวิ ธีติ ด ตามแบบแกนคู่ ส ามารถท างานได้ต รงตามวัต ถุ ป ระสงค์ที่ กาหนดไว้ และ
ประสิ ทธิภาพของแรงดันที่ได้มีค่ามากกว่า
คาสาคัญ: เซลล์แสงอาทิตย์, ระบบแกนคู่, ความเข้มของแสงอาทิตย์

ABSTRACT
The research on an automatic angle adjustment control of solar cell panels by dual axis tracking was
the study of increasing of electrical energy from solar cells. The objectives of this research were to (1) design and
build a prototype of the automatic angle adjustment system of solar cells according to the intensity of the sunlight
that can adjust the angle of inclination and elevation angle and (2) compare the efficiency of the automatic angle
adjustment control of solar cell panels by dual axis tracking with an automatic angle adjustment control of solar
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cell panels by single axis tracking by experimenting with the installation of two solar cells. The characteristics of
solar cells used in this research are 645x555x35 mm. in size with 123Wpower, 18 VDC voltage and 5.2 A of
electrical current. The movement position of solar panels can be adjusted in 2 directions, which are 105-260
degrees elevation angle and 135-190 degree tilt angle. Experimental data was collected from June 20 – 23,
September and December during daytime (08.00-16.00 hours) and later analyzed using the statistics of mean and
standard deviation of the voltage generated. The conclusions of this research are as follows : The prototype of an
automatic angle adjustment control of solar cell panels by dual axis tracking can work exactly as intended.
The efficiency of the pressure obtained is greater than the pressure obtained from the solar cells that adjust the
position according to the unidirectional sun.
Keywords: Solar Cells, Dual Axis System, Intensity of The Sunlight

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
แสงอาทิตย์เป็ นแหล่งพลังงานธรรมชาติที่มีปริ มาณมากที่สุดและมีอยู่ทวั่ ไปแต่การนามาใช้ประโยชน์
อาจยังมีขอ้ จากัดอยูเ่ นื่องจากแสงอาทิตย์มีเฉพาะในตอนกลางวันตลอดจนมีความเข้มของแสงอาทิตย์ที่ไม่แน่นอน
เพราะขึ้นอยู่ปัจจัยของสภาพอากาศและฤดูกาลแสงอาทิตย์ จะมีค่าปริ มาณสู งสุ ดเมื่อพื้นที่น้ นั ทามุมตั้งฉากกับ
แสงอาทิ ต ย์ดัง นั้น ถ้า ต้อ งการให้ ไ ด้ป ริ ม าณพื้ น ที่ ไ ด้รั บ แสงอาทิ ต ย์ไ ด้ม ากที่ สุ ด ต่ อ วัน จะต้อ งปรั บ พื้ น ที่ รั บ
แสงอาทิตย์ตามการเคลื่อนที่ แต่เนื่องจากแกนของโลกมีความเอียงทาให้ซีกโลกเหนือหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์
ในฤดูร้อนและเอียงซี กโลกใต้หันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ในฤดูหนาวดังนั้นจึงต้องปรับมุมพื้นที่รับแสงนั้นๆใน
แนวเหนื อใต้ตามมุมเอียงและมุมเงยให้สอดคล้องตามฤดูกาลด้วยเพื่อให้พ้ืนที่น้ นั ๆ รับแสงอาทิตย์ได้มากที่สุด
ตลอดทั้งปี
ดวงอาทิตย์ข้ ึนและตกไม่ได้ซ้ ารอยเดิมทุกวันโดยบางวันก็ข้ ึนทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อและตกทาง
ทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือบางวันขึ้นทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้และตกทางทิศตะวันตกเฉี ยงใต้เนื่องจากตาแหน่งโดย
เฉลี่ยของประเทศไทยอยูท่ ี่ละติจูด 15 องศาเหนือดวงอาทิตย์จึงขึ้นเอียงทามุมกับขอบฟ้า 75 องศาและเคลื่อนที่ไป
รอบๆดาวเหนือในแต่ละวันดวงอาทิตย์จะไม่ข้ นึ และตกที่เดิมเสมอไปเนื่องจากแกนหมุนของโลกเอียง 23.5 องศา
กับระนาบวงโคจรรอบดวงอาทิ ตย์จึงทาให้ตาแหน่ งดวงอาทิ ตย์ข้ ึนไม่อยู่ตรงทิศตะวันออกและตาแหน่ งดวง
อาทิตย์ตกไม่อยูต่ รงทิศตะวันตกทุกวันเมื่อโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในหนึ่งปี แบ่งเป็ น 4 ช่วงเวลาด้วยกันคือ วันที่
21-22 มี น าคม (Vernal Equinox) ดวงอาทิ ต ย์ข้ ึ น -ตกตรงกับ ทิ ศ พอดี ว ัน ที่ 21-22 มิ ถุ น ายน (Summer Solstice)
ดวงอาทิตย์ข้ นึ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดวันที่ 22-23 กันยายน (Autumnal Equinox) ดวงอาทิตย์ข้ นึ ตกตรงกับทิศพอดี วันที่ 21-22 ธันวาคม (Winter Solstice) ดวงอาทิตย์ข้ ึนไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้มากที่สุด
โดยขึ้นห่ างจากทิศตะวันออกไปทางใต้ ประมาณ 27.88 องศาดังนั้นจะมีการเปลี่ยนตาแหน่ งการขึ้น-ตกของ
ดวงอาทิตย์ทุกๆ วันรวมแล้วประมาณ 55.8 องศาในระยะเวลา 1 ปี จะเห็นว่าดวงอาทิตย์เคลื่อนที่กลับไปกลับมา
ดังแสดงในภาพที่ 1 (สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ, ออนไลน์)
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ภาพที่ 1 การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ภายใน 1 ปี
ที่มา : http://www.narit.or.th
ประเทศไทยตั้งอยู่ระหว่างเส้นขนานที่ 6-10 องศาเหนื อจะได้รับแสงอาทิตย์เฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 4-5
กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ตารางเมตร/วันซึ่ ง ถ้าต้องปรับพื้นที่รับแสงให้ติดตามแสงอาทิตย์ได้ตลอดเวลาแล้วจะทาให้
สามารถรับแสงได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1.3-1.5 เท่าในติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในเมืองไทยนิ ยมที่จะติดตั้งให้
ด้านหน้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์หนั ไปทางทิศใต้และเอียงทามุมประมาณ10-18 องศากับพื้นโลก

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่ อ ออกแบบและสร้ างต้น แบบของเครื่ อ งควบคุ ม การปรั บ มุ ม แบบอัต โนมัติ ข องแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ดว้ ยวิธีติดตามแบบแกนคู่ที่สามารถปรับมุมเอียงและมุมเงย
(2) เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของต้นแบบเครื่ องควบคุมการปรับมุมแบบอัตโนมัติของแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ดว้ ยวิธีติดตามแบบแกนคู่กบั ระบบการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบปกติทวั่ ไป

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั ประยุกต์ (Applied Research) โดยการออกแบบและสร้างต้นแบบของเครื่ อง
ควบคุมการปรับมุมแบบอัตโนมัติของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ดว้ ยวิธีติดตามแบบแกนคู่ที่สามารถปรับมุมของเซลล์
แสงอาทิตย์ได้ท้ งั มุมเอียงและมุมเงย เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพของการรับแสงอาทิตย์การปรับตาแหน่งอัตโนมัติ
ของเซลล์แสงอาทิ ตย์ต ามความเข้มของแสงอาทิ ตย์ของระบบกับระบบปกติ ทวั่ ไป โดยมี บ ล็อกไดอะแกรม
การทางานตามภาพที่ 2
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เซนเซอร์รับแสงทิศ
เหนือ-ใต้

ระบบปรับมุมเอียง

ไมโครคอนโทรลเลอร์

เซนเซอร์รับแสงทิศ
ตะวันออก-ตะวันตก
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จอแสดงผล

ระบบปรับมุมเงย

ภาพที่ 2 บล็อกไดอะแกรมการทางานระบบการปรับตาแหน่งอัตโนมัติของเซลล์แสงอาทิตย์
จากภาพที่ 2 เซนเซอร์ รับแสงทิศเหนื อ -ใต้และทิศตะวันออก-ตะวันตกจะส่ งสัญญาณความเข้มของ
แสงอาทิตย์ในทิศทั้งสองไปประมวลผลเปรี ยบเทียบระดับความเข้มของแสง ถ้าความเข้มแสงมีค่าน้อยในทิศใด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะส่ งสัญญาณให้ระบบปรับมุมเพื่อรับแสงที่มีความเข้มขึ้นและจะส่ งสัญญาณไปจอแสดง
สถานะของความเข้มของแสง
จากบล็อกไดอะแกรมการทางานระบบการปรับตาแหน่งอัตโนมัติของเซลล์แสงอาทิตย์สามารถนามา
ออกแบบและสร้างเครื่ องควบคุมการปรับมุมแบบอัตโนมัติของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ดว้ ยวิธีติดตามแบบแกนคู่
โดยประกอบไปด้วย เซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 645x555x35 มิลลิเมตร. แรงดันไฟฟ้า 18 VDC กระแสไฟฟ้า 2.6 A
จานวน 2 แผง เซนเซอร์ รับแสง(LDR) จานวน 4 ตัว มอเตอร์ DC 12 Vจานวน 2 ตัว ไมโครคอนโทรลเลอร์ รุ่ น
Arduino Nano v3 และจอแสดงผล (LCD) แสดงโครงสร้างที่ตามภาพที่ 3

ภาพที่ 3 โครงสร้างเครื่ องควบคุมการปรับมุมแบบอัตโนมัติของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ด้วยวิธีติดตามแบบแกนคู่
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ภาพที่ 4 เครื่ องควบคุมการปรับมุมแบบอัตโนมัติของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ดว้ ยวิธีติดตามแบบแกนคู่

4. วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั
1. ผูว้ ิ จัย ด าเนิ น การวิ จัย ทดลองการท างานของเครื่ อ งควบคุ ม การปรั บ มุ ม แบบอัต โนมัติ ข องเซลล์
แสงอาทิตย์ดว้ ยวิธีติดตามแบบแกนคู่และเครื่ องควบคุมการปรับมุมแบบอัตโนมัติของเซลล์แสงอาทิตย์ดว้ ยวิธี
ติดตามแบบแกนเดี่ยวพร้อมกัน โดยทดลองเก็บข้อมูลในช่วงเวลาเดือนมิถุนายน เดือนกันยายน เดือน ธันวาคม
2562 เนื่องเป็ นช่วงเวลาที่แนวการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ห่างจากเส้นศูนย์สูตรสู งสุ ด มีความแตกต่างกันสู งสุ ด
วันที่ 21 มิถุนายนเป็ นช่วงที่ดวงอาทิตย์อยู่ไกล้โลกไปตามทิศเหนื อมากที่สุด วันที่ 23 กันยายนเป็ นช่วงที่ ดวง
อาทิตย์อยูใ่ กล้เส้นศูนย์สูตร และวันที่ 22 ธันวาคมเป็ นช่วงที่ดวงอาทิตย์อยูไ่ กล้โลกไปตามทิศใต้มากที่สุด
2. ผูว้ ิจยั ทาบันทึกข้อมูลตาแหน่งของเซลล์แสงอาทิตย์และแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้น ในช่วงเวลา 08.00 น.
10.00 น. 12.00 น. 14.00 น. และ 16.00 น.

ภาพที่ 5 แนวการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ตลอดปี
ที่มา http://saranukromthai.or.th

5. ผลการวิจัย
การทดสอบระบบติ ด ตามดวงอาทิ ต ย์ใ นเบื้ อ งต้น เป็ นการทดสอบในสภาพจ าลองความเข้ม ของ
แสงอาทิ ตย์โดยการใช้กระดาษสี ดาบังแสงอาทิตย์ที่ตวั รั บแสงของเซนเซอร์ ระบบจะปรั บไปทิศทางที่แสงมี
ความเข้มกว่า และเมื่อนากระดาษบังแสงอาทิตย์ออก ระบบก็ปรับกับมาทิศทางเดิม แสดงให้เห็นว่าระบบติดตาม
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ดวงอาทิ ต ย์ส ามารถท างานตอบสนองต่ อ แสงอาทิ ต ย์ที่ ต กกระทบลงบนเซลล์แ สงได้เ ป็ นอย่ า งดี ส าหรั บ
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพการทางานเปรี ยบเทียบกับระบบติดทางแบบแกนเดียว ช่วงเวลาที่ดาเนิ นการทดลอง
เก็บข้อมูลในวันที่ 20-23 มิถุนายน 2562 ระบบสามารถปรับมุมรับแสงของเซลล์แสงอาทิ ตย์ แสดงผลในตาราง
ที่ 1 และแรงดันไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์แสดงผลในภาพที่ 6
ตารางที่ 1 มุมรับแสงอาทิตย์ของเซลล์แสงอาทิตย์ในวันที่ 20-23 มิถนุ ายน 2562
เวลา

มุมเงย(องศา)

มุมเอียง(องศา)

20

21

22

23

ค่าเฉลี่ย

20

21

22

23

ค่าเฉลี่ย

8.00

114

116

116

110

114.00

176

174

176

173

174.75

10.00

130

133

132

135

132.50

170

172

171

171

171.00

12.00

154

161

163

164

160.50

155

154

156

150

153.75

14.00

210

212

212

212

211.50

142

146

144

144

144.00

16.00

220

222

222

223

221.75

140

142

142

141

141.25

ภาพที่ 6 แรงดันไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ในวันที่ 20-23 มิถุนายน 2562
การทดลองเครื่ องควบคุมการปรับมุมแบบอัตโนมัติของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ดว้ ยวิธีติดตามแบบแกนคู่
ในช่วงเวลาที่ดาเนินการทดลองเก็บข้อมูลในวันที่ 20-23 กันยายน 2562 ระบบสามารถปรับมุมรับแสงของเซลล์
แสงอาทิตย์ แสดงผลในตารางที่ 2 และแรงดันไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ แสดงผลในภาพที่ 7
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ตารางที่ 2 มุมรับแสงอาทิตย์ของเซลล์แสงอาทิตย์ในวันที่ 20-23 กันยายน 2562
มุมเงย(องศา)

เวลา

มุมเอียง(องศา)

20

21

22

23

ค่าเฉลี่ย

20

21

22

23

ค่าเฉลี่ย

8.00

114

110

110

110

111.00

162

159

162

160

160.75

10.00

120

113

110

112

113.75

157

157

156

158

157.00

12.00

154

169

163

163

162.25

141

136

141

140

139.50

14.00

202

204

202

203

202.75

128

130

127

132

129.25

16.00

220

220

220

224

221.00

126

127

125

128

126.50

ภาพที่ 7 แรงดันไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ในวันที่ 20-23 กันยายน 2562
การทดลองเครื่ องควบคุมการปรับมุมแบบอัตโนมัติของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ดว้ ยวิธีติดตามแบบแกนคู่
ในช่วงเวลาที่ดาเนิ นการทดลองเก็บข้อมูลในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ระบบสามารถปรับมุมรับแสงของเซลล์
แสงอาทิตย์ แสดงผลในตารางที่ 3 และแรงดันไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ แสดงในภาพที่ 8
ตารางที่ 3 มุมรับแสงอาทิตย์ของเซลล์แสงอาทิตย์ในในวันที่ 20-23 ธันวาคม 2562
เวลา

มุมเงย(องศา)

มุมเอียง(องศา)

20

21

22

23

ค่าเฉลี่ย

20

21

22

23

ค่าเฉลี่ย

8.00

117

110

110

110

111.75

157

158

158

158

157.75

10.00

125

123

122

122

123.00

150

156

147

150

150.75

12.00

164

169

163

163

164.75

128

138

137

137

135.00

14.00

212

204

202

203

205.25

124

128

128

126

126.50

16.00

220

220

220

224

221.00

123

124

125

124

124.00

1752

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

ภาพที่ 8 แรงดันไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ในวันที่ 20-23 ธันวาคม 2562

6. อภิปรายผล
การศึ กษาวิจยั เครื่ องควบคุมการปรับมุมแบบอัตโนมัติของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ดว้ ยวิธีติดตามแบบ
แกนคู่เป็ นการนาเสนอผลการวิจยั ที่ได้จากการทดสอบการทางานและประสิ ทธิ ภาพของพลังงานไฟฟ้าที่ได้เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับระบบปกติที่ใช้งานอยูท่ วั่ ไปที่ได้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพที่
ได้ในช่วงของวงโคจรของดวงอาทิตย์ในหนึ่งปี ในช่วงวันที่ 20-23 มิถุนายน ดวงอาทิตย์โคจรทามุมเอียงไปทาง
ทิศเหนือเส้นศูนย์สูตรประมาณ 28 องศาเหนือจากผลการวิจยั ค่าของระบบที่ปรับมุมตามการเอียงของดวงอาทิตย์
จะได้ค่าแรงดันไฟฟ้า มีค่าเฉลี่ยของแรงดันเพิม่ ขึ้นในช่วงร้อยละ 9.73-24.79 ช่วงวันที่ 20-23 กันยายน ดวงอาทิตย์
โคจรทามุมเส้นศูนย์สูตร ค่าของระบบที่ปรับมุมตามการเอียงของดวงอาทิตย์จะได้ค่าแรงดันไฟฟ้ามีมีค่าเฉลี่ยของ
แรงดันเพิ่มขึ้นในช่วงร้อยละ 8.52-23.70 และช่วงวันที่ 20-23 ธันวาคม ดวงอาทิตย์โคจรทามุมเอียงไปทางทิศใต้
เส้นศูนย์สูตรประมาณ 27.8 องศา ค่าของระบบที่ปรับมุมตามการเอียงของดวงอาทิ ตย์จะได้ค่าแรงดันไฟฟ้ า มี
ค่าเฉลี่ยของแรงดันเพิ่มขึ้นในช่วงร้อยละ 11.09-26.22 โดยช่วงที่มีร้อยละความแตกต่างสู งสุ ดเป็ นช่ วงเช้าและ
ค่ าความแตกต่ างน้อ ยสุ ด อยู่ที่ ช่ ว งเที่ ย งวันเนื่ อ งจากเซลล์แ สงอาทิ ตย์ท้ ังสองระบบอยู่ระนาบที่ ใ กล้เคียงกัน
ค่าความแตกจะมีค่ามากในช่วงเดือนเดือนธันวาคม เพราะเนื่องจากดวงอาทิตย์ทามุมเอียงจากเส้นศูนย์สูตร 27.8
องศา และประเทศตั้งอยูเ่ หนือกว่าเส้นศูนย์สูตรประมาณ 10 องศา ซึ่งทาให้มุมรับแสงอาทิตย์ในเวลาดังกล่าวมีมุม
สู งกว่า 38.8 องศา ไปตามทิศใต้ จะมีผลให้ประเทศไทยมีปริ มาณความเข้มของแสงอาทิตย์นอ้ ยถ้าไม่ปรับมุมของ
เซลล์แสงอาทิตย์ไปทางทิศใต้ สอดคล้องกับผลการวิจยั ที่ได้ เมื่อมีการปรับมุมเซลล์แสงอาทิตย์ให้ทามุมเอียงไป
ทิศใต้จะได้ผลของแรงดันไฟฟ้าที่มากกว่าเซลล์แสงอาทิตย์สูงสุ ดถึงร้อยละ 26.22 ส่วนในเดือนกันยายนเป็ นช่วงที่
ดวงอาทิตย์โคจรแนวเส้นศูนย์สูตรทาให้ค่าความแตกของแรงดันไฟฟ้ามีค่าน้อยกว่าช่วง แต่เนื่องประเทศไทยอยู่
เหนือว่าเส้นศูนย์สูตรประมาณ 10 องศา ทาให้ค่าแตกต่างที่ได้มีค่าน้อยกว่าช่วงอื่น
จากการวิจยั พบการปรับมุมของเซลล์แสงอาทิตย์ท้ งั สองแกนพร้อมกันทาให้สามารถได้รับพลัง งาน
ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นกว่าการปรับแกนเพียงแกนเดียว ซึ่ งสอดคล้องกับการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ตามช่วงเดือน
แนวทางในการพัฒนางานวิจยั ควรเป็ นการออกแบบโครงสร้ างเซลล์แสงอาทิตย์ในรู ปแบบของทรงกลมหรื อ
ทรงกระบอกจะทาให้การควบคุมการเคลื่อนที่ของเซลล์แสงอาทิตย์มีประสิ ทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
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7. ข้อเสนอแนะ
วิ จัย การปรั บ มุ ม ของเซลล์แ สงอาทิ ต ย์ท้ ัง สองแกนพร้ อ มกัน ควรเพิ่ ม เซนเซอร์ รั บ แสงเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความละเอียดของมุมที่ถูกปรับ

8. กิตติกรรมประกาศ
คณะผูว้ ิจยั ขอขอบคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ.โอกาสนี้จากการสนับสนุนให้งานวิจยั ชิ้นนี้เสร็ จลุล่วงไปด้วยดี
ของบุคลากรจากบริ ษทั EA SOLAR LOPBURY และนักศึ กษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ า รวมถึ งผูเ้ กี่ ยวข้อง
ทุกท่าน
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบตัวแบบการพยากรณ์ อนุ กรมเวลา 3 ตัวแบบ คือ
1) ตัวแบบ Pegels 2) ตัวแบบ ARIMA และ 3) ตัวแบบผสม Pegels-ARIMA ในการศึกษาใช้ค่าสิ นไหมทดแทน
ของการประกันภัยรถยนต์รายไตรมาสในประเทศไทยตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2545 ถึงไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2562
โดยเกณฑ์ที่ ใ ช้ใ นการเปรี ย บเที ย บ คื อ ค่ าเฉลี่ ย ของค่ าสั ม บู ร ณ์ เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ค วามคลาดเคลื่ อ น (MAPE) และ
ค่าสัมประสิ ทธิ์ การตัดสิ นใจ (R-Squared) จากการศึ กษาพบว่าตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดในการพยากรณ์ ขอ้ มูล
ค่ าสิ น ไหมทดแทนของการประกัน ภัย รถยนต์ร ายไตรมาสในประเทศไทยคื อ ตัว แบบผสม Pegels-ARIMA
โดยตัวแบบที่ได้มีค่า MAPE ต่าที่สุด เท่ากับ 1.4108% และมีค่า R-Squared มากที่สุดเท่ากับ 99.8000% ค่าพยากรณ์
ค่ า สิ น ไหมทดแทนของการประกั น ภัย รถยนต์ ใ นประเทศไทยปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 มี จ านวน
86,390,480.8879 พันบาท และ 93,097,641.4708 พันบาท ตามลาดับ โดยข้อมูลค่าสิ นไหมทดแทนของประกันภัย
รถยนต์ในประเทศไทยปี พ.ศ. 2563 มีการเติบโตคิดเป็ น 8.12% เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2562 และปี พ.ศ. 2564 ข้อมูล
ค่าสิ นไหมทดแทนของประกันภัยรถยนต์ในประเทศไทยมีการเติบโตคิดเป็ น 16.52% เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2562
คาสาคัญ: ค่าสิ นไหมทดแทนของประกันภัยรถยนต์ ตัวแบบ Pegels ตัวแบบ ARIMA ตัวแบบผสม Pegels-ARIMA
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ABSTRACT
The objectives of this research were to study and compare three models of forecasting time series,
namely 1) Pegels model 2) ARIMA model and 3) Pegels-ARIMA hybrid model. In this study, we used quarterly
time series data of claims of motor insurance in Thailand. The data was the quarterly time series data from the
first quarter of 2002 to the fourth quarter of 2019. The Mean Absolute Percentage Error (MAPE) and R-Squared
were used as the comparative criteria. The results showed that the Pegels-ARIMA hybrid model was the most
suitable model for forecasting the quarterly time series data of claims of motor insurance in Thailand. The PegelsARIMA hybrid model had the lowest MAPE of 1.4108% with the highest R-Squared of 99.8000%. The predicted
claims of motor insurance in Thailand in 2020 and 2021 were 86,390,480.8879 thousand baht and
93,097,641.4708 thousand baht, respectively. The claims of motor insurance in Thailand in 2020 was predicted
to increase 8.12% from 2019 and in 2021 the claims of motor insurance in Thailand was predicted to increase
16.52% from 2019.
Keywords: Claims of motor insurance, Pegels model, ARIMA model, Pegels-ARIMA hybrid model

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ปัจจุบนั ธุรกิจการประกันภัยรถยนต์มีบทบาทในระบบเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทยมากขึ้นโดยมี
ส่ ว นแบ่ ง การตลาดของการประกัน ภัย รถยนต์ม ากที่ สุ ด ในธุ ร กิ จ ประกัน วิ น าศภัย ถึ ง ร้ อ ยละ 59 (ส านัก งาน
คณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย (คปภ., 2563) ทาให้เห็ น ได้ว่าการประกันภัย
รถยนต์เป็ นที่นิยมอย่างมากในปั จจุบนั เพราะจานวนการใช้รถยนต์เพื่อเป็ นยานพาหนะในการดาเนินธุ รกิจและ
การดาเนินชีวิตมีมากขึ้น เมื่อรถยนต์เพิ่มจานวนมากขึ้นก็ส่งผลต่อจานวนอุบตั ิเหตุที่เพิ่มมากขึ้นไปด้วย การเกิด
อุบตั ิเหตุครั้งหนึ่งก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อทรัพย์สิน ตัวรถ หรื อแก่บุคคลอื่นๆ ดังนั้นการทาประกันภัยรถยนต์
สามารถบรรเทาความสู ญเสี ย ให้ได้ โดยบริ ษทั ประกันวินาศภัยจะรับความเสี่ ยงภัยแทนเจ้าของรถ และจ่ายเงิน
จานวนหนึ่ง เรี ยกว่า ค่าสิ นไหมทดแทนแก่เจ้าของรถ โดยในปัจจุบนั ประเทศไทยมีบริ ษทั ประกันวินาศภัยมากถึง
62 บริ ษ ัท และมี จ านวนรถยนต์ที่จดทะเบี ย นสะสมตั้ง แต่ ปี พ.ศ. 2545 ถึ ง พ.ศ. 2562 มากถึ ง 50,297,154 คัน
(กรมการขนส่ งทางบก, 2563) เมื่อมีจานวนรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้นก็ย่อมมีจานวนอุบตั ิเหตุเกิดขึ้นเป็ นจานวนมาก
เช่นกันโดยในปี พ.ศ. 2562 มีจานวนอุบตั ิเหตุทางรถยนต์เกิดขึ้นโดยเฉลี่ยคิดเป็ น 30,434 ครั้งต่อเดือน
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
0

ภาพที่ 1 ค่าสิ นไหมทดแทนของการประกันภัยรถยนต์ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 ถึง พ.ศ 2561
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จากภาพที่ 1 จะเห็นว่าในช่วงเวลา 17 ปี ที่ผา่ นมานับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2561 ค่าสิ นไหมทดแทน
ของการประกันภัยรถยนต์ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปี พ.ศ. 2561 ค่าสิ นไหมทดแทนมีมากถึง 74,588,295 พันบาท ซึ่ งเพิ่มมากขึ้นจากปี พ.ศ. 2545 ซึ่ งมีค่าสิ นไหม
ทดแทนเพียง 20,166,201 พันบาท โดยค่าสิ นไหมทดแทนมี อตั ราการเติบโตเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ ยประมาณร้อยละ
15.87 ต่อปี (คปภ., 2563) โดยส่ วนใหญ่แล้วธุรกิจประกันภัยจะทาการประมาณค่าสิ นไหมทดแทนโดยใช้วิธีทาง
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งทาให้มีความคลาดเคลื่ อนเกิ ดขึ้นเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ. 2554
ประเทศไทยประสบกับมหาอุทกภัยน้ าท่วมใหญ่ จึ งทาให้ค่าสิ นไหมทดแทนที่ต้องจ่ายให้กับผูเ้ อาประกันภัย
รถยนต์มีเป็ นจานวนมาก และมากกว่าค่าที่ประมาณการไว้ตามวิธีทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ทาให้ธุรกิจประกัน
วิ น าศภัย ขาดทุ น เป็ นจ านวนเงิ น มากถึ ง 111,884,421,000 บาท หรื อ ขาดทุ น คิ ด เป็ น 5,562.93% เมื่ อ เที ย บกับ
ปี พ.ศ. 2553 (คปภ., 2563) ดังนั้นคณะผูว้ ิจยั จึงสนใจนาเทคนิ คการพยากรณ์อนุ กรมเวลามาใช้ในการพยากรณ์
ค่าสิ นไหมทดทดแทน เพื่อให้ได้ค่าพยากรณ์ ที่มีความแม่นยาสู งและใช้เป็ นแนวทางในการตั้งเงิ นสารองให้
เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดจากค่าสิ นไหมทดแทนในอนาคต เนื่องจากค่าสิ นไหมทดแทนถือเป็ นค่าใช้จ่ายของ
บริ ษทั เพื่อเป็ นแนวทางให้บริ ษทั ประกันวินาศภัยสามารถกาหนดเบี้ยประกัน ภัยซึ่ งเป็ นรายรับ ให้เพียงพอต่อ
ค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้น โดยบริ ษทั สามารถนาเบี้ ยประกันภัยส่ วนที่ เหลื อ จากการสารองค่าใช้จ่ายหรื อค่าสิ น ไหม
ทดแทนไปลงทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อไป
การคาดการณ์ค่าสิ นไหมทดแทนของการประกันภัยรถยนต์ของบริ ษทั ประกันวินาศภัยรายไตรมาส
ในประเทศไทยจึงเป็ นเรื่ องสาคัญ หากนาเทคนิ คการพยากรณ์อนุ กรมเวลามาช่วยพยากรณ์ค่าสิ นไหมทดแทน
ของประเทศไทยได้ก็จะทาให้ทราบค่าแนวโน้มในอนาคต และทราบว่าช่วงเวลาใดมีการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน
มากหรื อน้อย โดยมี งานวิจัยที่ ศึกษาการพยากรณ์ ค่าสิ นไหมทดแทนโดยใช้วิธีการพยากรณ์ อนุ กรมเวลา เช่น
งานวิจยั ของ Berridge (1998) ได้ศึกษาการพยากรณ์ค่าสิ นไหมทดแทนในการรับประกัน ภัยรถยนต์ในประเทศ
นิวซี แลนด์โดยใช้วิธีการปรับให้เรี ยบแบบเลขชี้กาลัง (Exponential Smoothing Method) และตัวแบบการถดถอย
เชิงเส้น (Linear Regression Model) ผลการศึกษาพบว่าตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นมีความแม่นยาในการพยากรณ์
มากกว่าเนื่ องจากให้ค่า MSE ต่าที่สุด ส่ วนงานวิจยั ของ Bassiouni และ Habashi (1991) ได้ศึกษาการพยากรณ์
ค่าสิ นไหมทดแทนของการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับในประเทศคูเวียตโดยใช้ตวั แบบ ARIMA ผลการศึกษา
พบว่าตัวแบบ ARIMA ที่เหมาะสมที่สุด คือ ARIMA(0,0,0)(0,1,1) เนื่องจากให้ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานต่าที่สุด
ต่อมา Zhang (2003) ได้นาเสนอตัวแบบผสม (Hybrid Model) โดยเปรี ยบเทียบกับตัวแบบ ARIMA และตัวแบบ
Artificial Neural Network ผลการศึกษาพบว่าตัวแบบผสมเป็ นตัวแบบที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากให้ค่า MSE และ
MAD ต่าที่สุด และ Yunos และคณะ (2019) ได้ศึกษาการพยากรณ์ค่าสิ นไหมทดแทนของการประกันภัยรถยนต์
ในประเทศมาเลเซียโดยใช้ตวั แบบผสม (Hybrid Model) และตัวแบบ Back Propagation Neural Network (BPNN)
ผลการศึกษาพบว่าตัวแบบผสมให้ค่าพยากรณ์ที่แม่นยากว่า เนื่องจากมีค่า MAPE ต่าที่สุด
ดังนั้นคณะผูว้ ิจยั จึงสนใจและต้องการที่จะเปรี ยบเทียบตัวแบบการพยากรณ์อนุกรมเวลา 3 ตัวแบบ คือ
ตัวแบบ Pegels ตัวแบบ ARIMA และตัวแบบผสม Pegels-ARIMA การที่คณะผูว้ ิจยั สนใจวิธีพยากรณ์อนุกรมเวลา
ทั้ง 3 ตัวแบบมาเปรี ย บเที ย บกัน เนื่ อ งจาก 1) ตัวแบบ Pegels ใช้กับ ข้อ มู ล ที่ มี แ นวโน้ม แบบเลขชี้ ก าลัง และ
มีฤดูกาลเชิงคูณ 2) ตัวแบบ ARIMA ใช้กบั ข้อมูลที่มีแนวโน้ม, มีฤดูกาล, มีสหสัมพันธ์ในตัวเอง และสหสัมพันธ์
ในตัวเองส่ วนย่อย และตัวแบบผสม Pegels-ARIMA ใช้กบั ข้อมูลที่มีแนวโน้ม แบบเลขชี้ กาลัง มีฤดูกาลเชิ งคูณ
และความคลาดเคลื่ อ นมี สหสั ม พัน ธ์ ใ นตัวเอง และสหสั ม พัน ธ์ ใ นตัวเองส่ วนย่อ ย โดยในงานวิ จัย นี้ จะท า
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การเปรี ยบเทียบผลที่ได้จากการพยากรณ์และจะคัดเลือกตัวแบบที่ มีความถูกต้องแม่นยาสู งสุ ด และใช้ตวั แบบ
ดัง กล่ าวพยากรณ์ ค่ าสิ น ไหมทดแทนของการประกัน ภัย รถยนต์ใ นประเทศไทย ซึ่ ง สามารถน าผลที่ ไ ด้จ าก
การพยากรณ์มาใช้เป็ นแนวทางให้บริ ษทั ที่ทาธุรกิจประกันภัยรถยนต์เตรี ยมพร้อมรับมือกับการสารองค่าสิ นไหม
ทดแทนซึ่ งเป็ นค่าใช้จ่ายในอนาคตได้ และใช้ค่าพยากรณ์ที่ได้เป็ นแนวทางให้ภาครัฐและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้บริ ษทั ประกันวินาศภัยวางแผนรองรับการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนที่จะมีจานวนมาก
ยิง่ ขึ้นในอนาคตโดยการนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริ หารจัดการการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้มีความรวดเร็ว
มากขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบการพยากรณ์ค่าสิ นไหมทดแทนของประกันภัยรถยนต์ในประเทศไทย
โดยใช้ 3 ตัวแบบคือ 1) ตัวแบบ Pegels 2) ตัวแบบ ARIMA และ 3) ตัวแบบผสม Pegels-ARIMA
(2) เพื่อนาตัวแบบที่ เหมาะสมและมี ค วามแม่นย ามากที่ สุด มาใช้พยากรณ์ ค่ าสิ นไหมทดแทนของ
ประกันภัยรถยนต์ในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564

3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้อมูลที่ใช้เป็ นข้อมูลทุติยภูมิของค่าสิ นไหมทดแทนของการประกันภัยรถยนต์โดยรวมทั้งภาคบังคับ
และภาคสมัครใจรายไตรมาสในประเทศไทย (พันบาท) ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2545 ถึงไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2562
3.2 วิธีการทางสถิติที่ใช้ ในการวิจัย
3.2.1 ตัวแบบ Pegels
ในปี ค.ศ.1969 Pegels ได้นาเสนอวิธีการปรับให้เรี ยบแบบเลขชี้กาลังที่ใช้กบั ข้อมูลอนุกรมเวลาที่มี
แนวโน้มแบบเลขชี้กาลัง (Exponential Trend) และมีฤดูกาลแบบเชิงคูณ (Multiplicative Seasonal) สาหรับตัวแบบ
ของ Pegels มีสมการตัวแบบดังนี้
Yt

=

 0,t ( 1,t )t St +  t

(1)

สมการพยากรณ์ล่วงหน้าจากช่วงเวลาที่ t ไป  หน่วย คือ
Yˆt +

โดยที่

 Yt
ˆ
 St − S

ˆ0,t

=

ˆ1,t

=  

Sˆt

=  

 

=

ˆ0,t ( ˆ1,t ) Sˆt +

−S


 + (1 −  )( ˆ0,t −1ˆ1,t −1 )


(2)
(3)

 ˆ0,t 
 + (1 −  ) ˆ1,t −1
ˆ 

 0,t −1 

(4)

 Yt
ˆ
  0,t

(5)


 + (1 −  ) Sˆt − S
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คือ ข้อมูล ณ เวลาที่ t
คือ ความคลาดเคลื่อนสุ่ม (Random Error) ณ เวลาที่ t
t
คือ ค่าประมาณในแนวระดับ ณ เวลาที่ t
ˆ 0,t
คือ ค่าประมาณอัตราการเพิม่ ขึ้นของแนวโน้ม ณ เวลาที่ t
̂1,t
คือ ค่าประมาณของดัชนีฤดูกาลเชิงคูณ ณ เวลาที่ t
Ŝ t
3.2.2 ตัวแบบ ARIMA
ในปี ค.ศ.1976 Box และ Jenkins ได้นาเสนอตัวแบบ ARIMA มีชื่อเต็ม คือ Autoregressive Integrated
Moving Average เป็ นวิ ธี ก ารพยากรณ์ อ นุ ก รมเวลาที่ ก าหนดตัว แบบโดยพิ จ ารณาจากลัก ษณะของฟั ง ก์ชัน
สหสัมพันธ์ในตัวเอง และฟังก์ชนั สหสัมพันธ์ในตัวเองส่วนย่อยของข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีลกั ษณะนิ่ง (Stationary)
ซึ่งตัวแบบ ARIMA(p,d,q)(P,D,Q) มีสมการดังนี้
Yt

(1 − 1B − 2 B 2 − ... −  p B p )(1 − 1B S −  2 B 2 S − ... −  P B PS )(1 − B) d (1 − B S ) D Yt

= (1 − 1B −  2 B 2 − ... −  q B q )(1 − 1B S −  2 B 2 S − ... − Q BQS ) t
โดยที่

(6)

คือ ข้อมูล ณ เวลาที่ t
คือ ความคลาดเคลื่อนสุ่ม (Random Error) ณ เวลาที่ t
1 ,2 ,..., p คือ พารามิเตอร์แสดงสัมประสิ ทธิ์การถดถอยในตัวเองแบบไม่มีฤดูกาล
1 , 2 ,..., q คือ พารามิเตอร์แสดงสัมประสิ ทธิ์การเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบไม่มีฤดูกาล
1 ,  2 ,...,  P คือ พารามิเตอร์ แสดงสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยในตัวเองแบบมีฤดูกาล
1 , 2 ,..., Q คือ พารามิเตอร์แสดงสัมประสิ ทธิ์การเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบมีฤดูกาล
3.2.3 ตัวแบบผสม (Hybrid Model)
ตั ว แบบผสม (Hybrid Model) เป็ นตั ว แบบการพยากรณ์ อ นุ ก รมเวลาที่ น าเสนอโดย Zhang
ในปี ค.ศ.2003 โดยมีขอ้ สมมติว่าข้อมูลอนุกรมเวลาชุดหนึ่งจะมีท้งั ส่ วนประกอบที่เป็ นเชิงเส้น แทนด้วย Lt และ
ส่วนประกอบที่ไม่เป็ นเชิงเส้น แทนด้วย Nt โดยมีสมการตัวแบบดังนี้
Yt
t

Yt

โดยที่

= Nt + Lt +  t

(7)

คือ ข้อมูล ณ เวลาที่ t
คือ ส่วนประกอบที่ไม่เป็ นเชิงเส้น ณ เวลาที่ t
คือ ส่วนประกอบที่เป็ นเชิงเส้น ณ เวลาที่ t
t
คือ ความคลาดเคลื่อนสุ่ม (Random Error) ณ เวลาที่ t
คณะผูว้ ิจยั ได้นาตัวแบบ Pegels และตัวแบบ ARIMA มาผสมกันเป็ นตัวแบบผสม Pegels-ARIMA
กล่าวคือในขั้นตอนแรกจะพยากรณ์ อนุ กรมเวลาในส่ วนที่ไม่เป็ นเชิ งเส้นก่ อน โดยใช้ตัวแบบ Pegels ซึ่ งเป็ น
ตัวแบบการพยากรณ์อนุกรมเวลาที่มีการปรับค่าในแนวระดับ แนวโน้ ม และค่าดัชนีฤดูกาลทุกช่วงเวลาที่ t ส่ วน
ขั้นตอนที่สอง จะนาข้อมูลอนุกรมเวลาของค่าความคลาดเคลื่อนที่ได้จากตัวแบบ Pegels ไปหาตัวแบบ ARIMA
ที่ เหมาะสม ซึ่ งเป็ นการพยากรณ์ อนุ กรมเวลาในส่ วนที่เป็ นเชิ งเส้น และขั้นตอนที่ สาม จะนาส่ วนประกอบที่
พยากรณ์โดยใช้ตวั แบบ Pegels และตัวแบบ ARIMA มารวมกันเป็ นค่าพยากรณ์ดว้ ยตัวแบบผสม Pegels-ARIMA
Yt
Nt
Lt
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3.2.4 ค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์ เปอร์ เซ็นต์ ความคลาดเคลื่อน (Mean Absolute Percentage Error)
เป็ นค่าที่ใช้วดั ความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์อนุกรมเวลา โดยตัวแบบการพยากรณ์ที่เหมาะสม
ที่สุดที่จะถูกนาไปใช้ในการพยากรณ์จะต้องมีค่า MAPE ต่าที่สุด โดยมีสูตรการคานวณดังนี้
MAPE (%)

=

1 n Yt − Yˆt
100

n t =1 Yt

(8)

โดยที่ Yt คือ ข้อมูล ณ เวลาที่ t, Yˆt คือ ค่าพยากรณ์ของข้อมูล ณ เวลาที่ t, n คือ จานวนข้อมูล
ตัวอย่าง
3.2.5 ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficient of Determination)
เป็ นค่าสถิติที่ใช้วดั ประสิ ทธิภาพของสมการพยากรณ์โดยค่า R-Squared มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 และไม่มี
หน่ วย นิ ยมวัดในรู ปเปอร์ เซ็นต์ ถ้า R-Squared มีค่าใกล้ 100 % แสดงว่าสมการพยากรณ์ที่ได้มีประสิ ทธิ ภาพสู ง
ถ้า R-Squared มีค่าใกล้ 0 % แสดงว่าสมการพยากรณ์ที่ได้มีประสิ ทธิภาพต่า โดยมีสูตรการคานวณดังนี้

R-Squared (%)

=

n

ˆ 2
  (Yt − Yt ) 
 1 − t =n1
  100
2 

  (Yt − Y ) 
t =1



(9)

โดยที่ Yt คือ ข้อมูล ณ เวลาที่ t, Yˆt คือ ค่าพยากรณ์ของข้อมูล ณ เวลาที่ t, Y คือ ค่าเฉลี่ยตัวอย่าง
3.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อคานวณค่าพยากรณ์ท้งั 3 ตัวแบบ โดยแบ่งข้อมูลออกเป็ น 2 ส่วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 : ใช้ขอ้ มูลตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2545 ถึง ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2561 จานวน 68 ไตรมาส เพื่อหา
ตัวแบบที่เหมาะสมในแต่ละตัวแบบพยากรณ์
ส่วนที่ 2 : ใช้ขอ้ มูลตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2562 ถึง ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2562 จานวน 4 ไตรมาส เพื่อนาไป
เปรี ยบเทียบกับค่าพยากรณ์ล่วงหน้าที่ได้ในแต่ละตัวแบบพยากรณ์และเลือกตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุดที่ให้
ค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน (MAPE) น้อยที่สุด

4. ผลการวิจัย
งานวิจยั นี้ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows ได้ผลการวิจยั ดังนี้
4.1 การพยากรณ์ ด้วยตัวแบบ Pegels
ในเบื้ อ งต้น ได้ท าการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ค่ า สิ น ไหมทดแทนของการประกัน ภัย รถยนต์ร ายไตรมาส
ในประเทศไทยตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2545 ถึง ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2561 แสดงดังภาพที่ 2

1760

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

ภาพที่ 2 ค่าสิ นไหมทดแทนของการประกันภัยรถยนต์ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2545 ถึง ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2561
จากภาพที่ 2 พบว่า ข้อมูลค่าสิ นไหมทดแทนของการประกันภัยรถยนต์รายไตรมาสในประเทศไทย
มีแนวโน้มแบบเลขชี้กาลังและมีฤดูกาลเชิงคูณ ดังนั้นจึงได้ทาการประมวลผลด้วยตัวแบบ Pegels และหาค่าคงที่
ในการทาให้เรี ยบด้วยวิธี Grid Search พบว่าค่าคงที่ในการทาให้เรี ยบในแนวระดับ (  ) เท่ากับ 0.89, ค่าคงที่
ในการทาให้เรี ยบในแนวโน้ม (  ) เท่ากับ 0.04 และค่าคงที่ในการทาให้เรี ยบในแนวฤดูกาล (  ) เท่ากับ 0.81
โดยมีผลรวมกาลังสองของความคลาดเคลื่อน (SSE) ต่าที่สุด เท่ากับ 54,146,227,560,058.98400 โดยค่าเริ่ มต้น
ที่ เป็ นค่าประมาณในแนวระดับ ( ˆ0,t =0 ) เท่ากับ 1,163,5617.86877 ส่ วนค่าเริ่ มต้นที่เป็ นค่าประมาณแนวโน้ม
( ˆ1,t = 0 ) เท่ากับ 1.03135 และค่าดัชนีฤดูกาลเชิงคูณเริ่ มต้นของไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 4 แทนด้วย Sˆ−3 , Ŝ −2 ,
Ŝ −1 และ Ŝ 0 ตามลาดับ โดยมีค่าเท่ากับ 40%, 80%, 120% และ 160% ตามลาดับ
ตัวแบบ Pegels มีสมการพยากรณ์ล่วงหน้าจากช่วงเวลา t ไป  หน่วย คือ
Yˆt +

โดยที่

ˆ0,t ( ˆ1,t ) Sˆt +

−4

(10)

 Yt 
+ 0.11( ˆ0,t −1ˆ1,t −1 )
 Sˆ 
 t −4 

(11)

 ˆ0,t 
 + 0.96 ˆ1,t −1
 ˆ 
 0,t −1 

(12)

 Yt
 ˆ
 0,t

(13)

ˆ0,t

=

0.89 

ˆ

=

0.04 

Sˆt

=

0.81

1,t

=


 + 0.19 Sˆt − 4



สมการพยากรณ์ดว้ ยตัวแบบ Pegels มีค่า R-Squared เท่ากับ 99.7545% และมีค่า MAPE เท่ากับ 2.7574%
โดยความคลาดเคลื่ อ นที่ ไ ด้จ ากการพยากรณ์ ด้ว ยตัว แบบ Pegels มี ส หสั ม พัน ธ์ ใ นตัว เอง ณ Lag ที่ 1 และ
มีสหสัมพันธ์ในตัวเองส่วนย่อย ณ Lag ที่ 1, 2, 3 และ 4 ตามลาดับ
4.2 การพยากรณ์ ด้วยตัวแบบ ARIMA
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยตัวแบบ ARIMA อนุ กรมเวลาที่นามาวิเคราะห์จะต้องมีคุณสมบัติ Stationary
กล่าวคืออนุกรมเวลาต้องมีค่าเฉลี่ยคงที่และความแปรปรวนคงที่ ซึ่ งจะวิเคราะห์ความเป็ น Stationary ด้วยกราฟ
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แสดงดัง ภาพที่ 2 พบว่ า ข้อ มู ล ค่ า สิ น ไหมทดแทนของการประกัน ภัย รถยนต์ ร ายไตรมาสในประเทศไทย
ไม่ Stationary โดยมีแนวโน้มและมีฤดูกาลเชิงคูณเข้ามาเกี่ยวข้องโดยอนุกรมเวลามีความแปรปรวนไม่คงที่ ดังนั้น
จึงต้องแปลงข้อมูลด้วย Natural Logarithms (แทนด้วย ln Y) เพื่อทาให้ขอ้ มูลมีความแปรปรวนคงที่และหาผลต่าง
อัน ดับ ที่ 1 แบบ Nonseasonal (d=1) และหาผลต่ า งอัน ดับ ที่ 1 แบบ Seasonal (D=1) เพื่ อ ท าให้ อ นุ ก รมเวลา
มีค่าเฉลี่ยคงที่อยู่ในระดับเดียวกัน และนาข้อมูลที่ได้ไปเขียนกราฟแสดงค่าฟั งก์ชันสหสัมพันธ์ในตัวเองและ
ฟังก์ชนั สหสัมพันธ์ในตัวเองส่ วนย่อยเพื่อใช้ในการกาหนดอันดับที่ p, P, q และ Q ในตัวแบบ พบว่า อนุกรมเวลา
ln Y ที่ มีการหาผลต่าง d=1 และ D=1 มี สหสัมพันธ์ในตัวเอง ณ Lag ที่ 4 และมี สหสัมพันธ์ในตัวเองส่ วนย่อย
ณ Lag ที่ 4 และ 16 ตามลาดับ โดยตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดคือ ARIMA(0,1,0)((1,4),1,0) มีสมการตัวแบบคือ
(14)

(1 − 1B 4 −  4 B16 )(1 − B)(1 − B 4 )Yt =  t

Yt = Yt−1 + Yt−4 − Yt−5 + 1Yt−4 − 1Yt−5 − 1Yt−8 + 1Yt−9 + 4Yt−16 − 4Yt−17 − 4Yt−20
+4Yt−21 +  t

(15)

Yˆt = Yt−1 + Yt−4 − Yt−5 + ˆ 1Yt−4 − ˆ 1Yt−5 − ˆ 1Yt−8 + ˆ 1Yt−9 + ˆ 4Yt−16 − ˆ 4Yt−17 − ˆ 4Yt−20 + ˆ 4Yt−21

(16)

โดยที่ Ŷt = ln Yˆt และทาการประมาณค่าพารามิเตอร์ดว้ ยวิธีกาลังสองน้อยที่สุดได้ค่าดังนี้
(t = -3.836, p-value = 0.00031)
̂ 1 = -0.44112
(t = -2.063, p-value = 0.04283)
̂ 4 = -0.27024
สมการพยากรณ์ ด้ ว ยตั ว แบบ ARIMA(0,1,0)((1,4),1,0) มี ค่ า R-Squared เท่ า กั บ 99.6309% และ
มีค่า MAPE เท่ากับ 3.0290% เมื่อวิเคราะห์ส่วนเหลือที่ได้จากการพยากรณ์ดว้ ยตัวแบบ ARIMA(0,1,0)((1,4),1,0)
พบว่าความคลาดเคลื่อนสุ่มมีคุณสมบัติเป็ นไปตามข้อตกลงทุกข้อ
4.3 การพยากรณ์ ด้วยตัวแบบผสม Pegels-ARIMA
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยตัวแบบผสม Pegels-ARIMA เป็ นวิธีผสมระหว่างตัวแบบ Pegels กับตัวแบบ
ARIMA ของความคลาดเคลื่อน ดังนั้นจึงนาความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ด้วยตัวแบบ Pegels ในข้อ 4.1
มาพยากรณ์ดว้ ยตัวแบบ ARIMA เมื่อพิจารณากราฟ ACF และ PACF ของความคลาดเคลื่อนที่ได้จากการพยากรณ์
ด้วยตัวแบบ Pegels พบว่ามีสหสัมพันธ์ในตัวเอง ณ Lag ที่ 1 และมีสหสัมพันธ์ในตัวเองส่ วนย่อย ณ Lag ที่ 1, 2, 3
และ 4 ตามล าดับ ดัง นั้น จึ ง ก าหนดตัว แบบ ARIMA ที่ เ หมาะสมให้ กับ ความคลาดเคลื่ อ นได้เ ป็ นตัว แบบ
ARIMA(0,1,1) และนาเอาค่าพยากรณ์ของความคลาดเคลื่อนจากตัวแบบ ARIMA ที่ได้ไปบวกกับสมการพยากรณ์
ด้วยตัวแบบ Pegels ในข้อ 4.1 จะได้ตวั แบบผสมที่มีสมการพยากรณ์ล่วงหน้าจากช่วงเวลา t ไป  หน่วย คือ

 Y 
Yˆt + =  0.89  t  + 0.11 ˆ0,t −1ˆ1,t −1
 Sˆ


 t + −4 


(

)


 ˆ0,t 

 + 0.96 ˆ1,t −1 
  0.04 

 ˆ 


 0,t −1 


  Y 

 0.81  t  + 0.19 Sˆt + −4 
  ˆ0,t 


 


(17)

+et + −1 − 0.98525at + −1

สมการพยากรณ์ดว้ ยตัวแบบผสม Pegels-ARIMA มีค่า R-Squared เท่ากับ 99.8000% และมีค่า MAPE
เท่ า กั บ 2.7154% เมื่ อ วิ เ คราะห์ ส่ ว นเหลื อ ที่ ไ ด้จ ากการพยากรณ์ ด้ ว ยตัว แบบ ผสม Pegels-ARIMA พบว่ า
ความคลาดเคลื่อนสุ่มมีคุณสมบัติเป็ นไปตามข้อตกลงทุกข้อ

1762

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบค่า MAPE และค่า R-Squared ของตัวแบบพยากรณ์ท้งั 3 ตัวแบบ
เกณฑ์ ที่ใช้ ในการเปรียบเทียบ

ตัวแบบ Pegels

ตัวแบบ ARIMA

2.7574
1.9712

3.0290
2.3256

1. MAPE (%) (คิดจากข้อมูลในอดีต 68 ไตรมาส)
2. MAPE (%) (คิดจากข้อมูลล่วงหน้า 4 ไตรมาส)

ตัวแบบผสม
Pegels-ARIMA
2.7154*
1.4108*

3. R-Squared (%)
99.7545
99.6309
99.8000**
หมายเหตุ * หมายถึง ตัวแบบพยากรณ์ที่ให้ค่า MAPE ต่าที่สุด และ ** หมายถึง ตัวแบบพยากรณ์ที่ให้ค่า R-Squared มากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบว่ า ตัว แบบการพยากรณ์ ข้อ มู ล ค่ า สิ น ไหมทดแทนของการประกัน ภัย รถยนต์
รายไตรมาสในประเทศไทยที่เหมาะสมที่สุด คือ ตัวแบบผสม Pegels-ARIMA เนื่องจากให้ค่า MAPE ต่าที่สุดเท่ากับ
1.4108% และมี ค่ า R-Squared มากที่ สุด เท่ ากับ 99.8000% และกราฟเปรี ย บเที ย บค่ าที่ แ ท้จ ริ ง กับ ค่ าพยากรณ์
แสดงดัง ภาพที่ 3 และค านวณค่ าพยากรณ์ ข้อ มู ล ค่ าสิ น ไหมทดแทนของการประกัน ภัย รถยนต์ร ายไตรมาส
ในประเทศไทยตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2562 ถึงไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2564 แสดงดังตารางที่ 2

ภาพที่ 3 ค่าที่แท้จริ งและค่าพยากรณ์ค่าสิ นไหมทดแทนของประกันภัยรถยนต์ดว้ ยตัวแบบผสม Pegels-ARIMA
ตารางที่ 2 ค่าพยากรณ์ค่าสิ นไหมทดแทนสะสมของการประกันภัยรถยนต์ในประเทศไทยตั้งแต่ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2562 ถึงไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2564 ด้วยตัวแบบผสม Pegels-ARIMA
ไตรมาส
1
2
3
4

ค่าที่แท้จริง
พ.ศ. 2562
18,895,245
38,410,713
57,656,752
79,899,677

ค่าพยากรณ์ค่าสินไหมทดแทนของการประกันภัยรถยนต์ (พันบาท)
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
18,977,748.6990
20,463,588.6578
22,064,511.4291
38,885,496.2050
41,913,251.6040
45,175,515.8443
59,754,181.9793
64,398,280.4028
69,402,078.3385
80,165,466.5507
86,390,480.8879
93,097,641.4708

5. อภิปรายผล
จากภาพที่ 3 พบว่ า ค่ า ที่ แ ท้จ ริ ง ตั้ง แต่ ไ ตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2545 ถึ ง ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2561 ของข้อ มู ล
ค่าสิ นไหมทดแทนของการประกันภัยรถยนต์รายไตรมาสในประเทศไทย (เส้นสี น้ าเงิน) กับค่าพยากรณ์ที่ได้จาก
ตัวแบบผสม Pegels-ARIMA (เส้นปะสี แดง) มีค่าใกล้เคียงกันมาก โดยความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ขอ้ มูล
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ในอดีตจานวน 68 ไตรมาส และการพยากรณ์ล่วงหน้า จานวน 4 ไตรมาส มีค่า MAPE ต่าที่สุดเท่ากับ 2.7154%
และ 1.4108% ตามล าดับ แสดงดัง ตารางที่ 1 การที่ ตัวแบบผสมเป็ นวิ ธีพ ยากรณ์ ที่ ใ ห้ ค วามแม่ น ย ามากกว่ า
วิธีพยากรณ์เดี่ยว เนื่องจากตัวแบบผสมมีการพยากรณ์ขอ้ มูลอนุกรมเวลาแยกเป็ น 2 ส่ วน คือ การพยากรณ์ขอ้ มูล
อนุ กรมเวลาที่ตอ้ งการศึกษาก่ อนด้วยตัวแบบที่ไม่เป็ นเชิ งเส้น และนาค่าความคลาดเคลื่อนที่ได้ไปหาตัว แบบ
การพยากรณ์ ที่เป็ นเชิ งเส้นที่ เหมาะสม และรวมค่าพยากรณ์ ที่ได้จากทั้งสองส่ วนเข้าด้วยกัน ซึ่ งตัวแบบผสม
ดังกล่าวจะให้ค่าความคลาดเคลื่ อนต่ ากว่าการใช้ตั วแบบการพยากรณ์ เพียงตัวแบบเดี ยวโดยผลการวิจัยที่ ไ ด้
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ Zhang (2003) ที่ว่าการใช้ตวั แบบผสมมาพยากรณ์อนุกรมเวลาจะทาให้การพยากรณ์
มีประสิ ทธิ ภาพดีกว่าการใช้ตวั แบบแต่ละตัวแบบแยกกัน และผลที่ได้ของงานวิจยั นี้ยงั สอดคล้องกับผลงานวิจยั
ของ Yunos และคณะ (2019) ที่ ว่าการใช้ตัวแบบผสมให้ค่าพยากรณ์ ที่แม่นยากว่ าในการพยากรณ์ ค่าสิ น ไหม
ทดแทนของการประกัน ภัย รถยนต์ ใ นประเทศมาเลเซี ย ดัง นั้น จึ ง ท าการพยากรณ์ ค่ า สิ น ไหมทดแทนของ
การประกัน ภัย รถยนต์ ใ นประเทศไทยโดยใช้ตัวแบบผสม Pegels-ARIMA ตั้ง แต่ ไ ตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2562 ถึ ง
ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2564 แสดงดังตารางที่ 2 พบว่าค่าสิ นไหมทดแทนของการประกัน ภัยรถยนต์ รายไตรมาส
ในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่ อยๆ โดยค่าพยากรณ์ค่าสิ นไหมทดแทนสะสมของการประกันภัยรถยนต์
ณ สิ้ นไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 มีจานวนประมาณ 86,390,480.8879 พันบาท และ 93,097,641.4708
พันบาท ตามลาดับหรื อกล่าวได้ว่าปี พ.ศ. 2563 และปี พ .ศ . 2564 ค่าสิ นไหมทดแทนของการประกันภัยรถยนต์
ในประเทศไทยมี ก ารเติ บ โตคิ ด เป็ น 8.12% และ 16.52% ตามล าดับ เมื่ อ เที ย บกับ ปี พ .ศ .2562 โดยสามารถ
คาดการณ์ได้ว่าในปี พ.ศ.2564 จะมีค่าสิ นไหมทดแทนมากกว่า 93,097,641.4708 พันบาท

6. สรุปผลการวิจัย
การพยากรณ์ค่าสิ นไหมทดแทนของการประกันภัยรถยนต์รายไตรมาสในประเทศไทย โดยเปรี ยบเทียบ
ตัวแบบการพยากรณ์ อ นุ กรมเวลา 3 ตัวแบบ คื อ 1) ตัวแบบ Pegels 2) ตัวแบบ ARIMA และ 3) ตัวแบบผสม
Pegels-ARIMA โดยพิจารณาจากความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ขอ้ มูลล่วงหน้าจานวน 4 ไตรมาส สรุ ปได้ว่า
ตัวแบบผสม Pegels-ARIMA เป็ นตัวแบบที่เหมาะสมที่สุด ในการพยากรณ์ ค่าสิ นไหมทดแทนในประเทศไทย
เพราะให้ค่า MAPE ต่าที่สุดเท่ากับ 1.4108% และมีค่า R-Squared สู งที่สุดเท่ากับ 99.8000%

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) สามารถนาค่าพยากรณ์ ของค่าสิ นไหมทดแทนของการประกันภัยรถยนต์ที่ได้จากตัวแบบผสม
Pegels-ARIMA ไปใช้ในการวางแผนและกาหนดจานวนเบี้ยประกันภัยของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้
(2) สามารถนาค่าพยากรณ์ค่าสิ นไหมทดแทนที่มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มมากขึ้นมาใช้เป็ นแนวทางให้
รัฐบาลสนับสนุนให้บริ ษทั ประกันวินาศภัยนาเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน เช่น
การใช้ แ อพพลิ เ คชั่น ในการแจ้ง อุ บัติ เ หตุ แ ละท ารายงานอุ บัติ เ หตุ ส่ ง ถึ ง บริ ษ ัท ได้ด้ว ยตนเอง รวมถึ ง ค้น หา
โรงพยาบาลและอู่ซ่อมรถในบริ เวณใกล้เคียง เป็ นต้น
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจนาตัวแบบผสม Pegels-ARIMA ไปเปรี ยบเทียบกับตัวแบบพยากรณ์
อนุ ก รมเวลาอื่ น ๆ ซึ่ งอาจให้ ค่ า พยากรณ์ ที่ มี ค วามแม่ น ย ามากกว่ า เช่ น ตัว แบบ Holt-Winters และตัว แบบ
SARIMAX (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Variables Model) เป็ นต้น
(2) ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจศึกษาตัวแบบพยากรณ์อนุกรมเวลาที่มีการนาปั จจัยภายนอกมาคิด
ร่ วมด้วย เช่ น จานวนเงิ นเอาประกันภัยรถยนต์ จานวนเบี้ยประกันภัยสุ ทธิ ของการประกันภัยรถยนต์ จานวน
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ จานวนรถยนต์จดทะเบียน และจานวนอุบตั ิเหตุ เป็ นต้น ซึ่งอาจทาให้สมการพยากรณ์
ที่ได้มีความแม่นยามากยิ่งขึ้น
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การศึกษาผลกระทบของตัวแปรปรับค่าแรงดึงดูดระหว่างของไหล-ของแข็ง และ
ของไหล-ของไหล ของแบบจาลองเชิงโมเลกุลต่ อการดูดซับแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์ ใน
MIL-100 (Cr)
EFFECTS OF SCALING FACTOR AND SURFACE MEDIATION ON
CARBON DIOXIDE ADSORPTION IN MIL-100 (CR):
A COMPUTATIONAL STUDY
ปองพล ธีระชวาลวงศ์ , ผศ.ดร. นิคม กลมเกลีย้ ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
E-mail: teerachawanwong.pp@gmail.com, nikom.klo@sut.ac.th
ดร. สมศักดิ์ สุ ภสิ ทธิ์มงคล
ศูนย์ เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่ งชาติ
E-mail: somsaks@mtec.or.th
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ทาการปรับปรุ งแบบจาลองเชิงโมเลกุลของวัสดุโครงข่ายโลหะอินทรี ย ์ ชนิ ด MIL-100 (Cr)
ศึกษาการดูดซับ แก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์ ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซี ยส ทาการปรับปรุ งค่าตัวแปรปรับค่าแรง
ดึงดูดระหว่างของไหล-ของแข็ง (Scaling factor , ksfq) และตัวแปรปรับค่าแรงดึงดูดระหว่างของไหล-ของไหล
(surface mediation, F) เพื่อให้สอดคล้องกับผลการทดลอง พบว่า ค่าที่เหมาะสมสาหรับงานวิจยั นี้คือ 0.015 และ
0.80 ตามลาดับ นอกจากนี้การศึกษากลไกการดูดซับในระดับโมเลกุลในช่วงความดันต่างๆ พบว่า ในช่วงเฮนรี
(Henry’s law region) โมเลกุลของคาร์ บอนไดออกไซด์ถูกดู ดซับภายในซู เปอร์ เททราฮี ดรา (Supertetrahedra)
หลังจากนั้นเมื่อเพิ่มความดันโมเลกุลของคาร์ บอนไดออกไซด์จะเริ่ มถูกดูดซับผนังโครงสร้างของซูเปอร์ เททราฮีดรา
ภายในรู พรุ นขนาดเล็กและขนาดใหญ่ การดูดซับดาเนินไปทั้งสองบริ เวณและโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์จะ
ถูกดูดซับจนเต็มภายในโครงสร้าง MIL-100 (Cr) ที่ความดัน 60 บาร์
คาสาคัญ: วัสดุโครงข่ายโลหะอินทรี ย,์ การดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์, แบบจาลองเชิงโมเลกุล

ABSTRACT
Molecular model of Metal Organic Framework (MOF) type MIL-100 (Cr) was modified to study CO2
adsorption at 25oC by adjusting the parameter of interactions between fluid-solid (scaling factor, ksfq) and
between fluid-fluid (surface mediation, F) to get a good agreement results with experimental data. The optimum
ksfq and F for this work is 0.015 and 0.80, respectively. Moreover, adsorption phenomenon of CO2 adsorption in
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microscopic scale with varied pressures was also investigated. At henry law region, CO2 molecules prefer to
adsorb inside the supertetrahedra structure. When the pressure is increased, CO2 molecules begin to adsorb around
supertetrahedra wall structure in small and large pore. The adsorption phenomena occurs on both sites together,
until the adsorbent is fulfilled with CO2 molecules at 60bar.
Keywords: Metal Organic Frameworks, CO2 adsorption, Molecular simulation

1. บทนา
แก๊ส คาร์ บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศล้วนเกิ ดจากกิ จกรรมต่า ง ๆ ของมนุ ษย์ โดยกิ จ กรรมที่
ก่อให้เกิดแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์มากที่สุด คือ การเผาไหม้เชื้อเพลิงและอุตสาหกรรม ซึ่ งการเพิ่มขึ้นของแก๊ส
คาร์ บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศก่ อให้เกิดผลกระทบต่าง ๆตามมามากมาย เช่ น ฝนกรด ภาวะโลกร้อน
มลพิษต่อมนุ ษย์ เป็ นต้น ในประเทศไทยมีอตั ราการปล่อยแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี
การลดปริ มาณแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศจึงเป็ นปั ญหาสาคัญที่ควรเร่ งแก้ไขและให้ความสนใจ
ศึกษา เป็ นที่รู้กนั ดีว่าการดูดซับเป็ นเทคนิคสาคัญอย่างยิ่งในการลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ ใน
ปั จ จุ บัน มี การพัฒ นาตัวดู ด ซับ มากมาย เช่ น ซี โ อไลท์ (Zeolite) วัสดุ โ ครงข่ ายโลหะอิ น ทรี ย ์ (Metal-organic
frameworks, MOFs) ซิ ลิกา (Silica) และวัสดุ คาร์ บอน (Carbonaceous materials) เป็ นต้น ในงานวิจัยนี้ เลื อกใช้
วัสดุโครงข่ายโลหะอินทรี ย ์ (MOFs) เนื่องด้วยวัสดุชนิดนี้มีพ้ืนที่ผิวจาเพาะและความเป็ นรู พรุ นสู ง (J. P. MarcoLozar และคณะ, 2555), (Alberto Castro-Muñiz และคณะ, 2556)
วัสดุ โครงข่ายโลหะอินทรี ย ์ (Metal-organic frameworks, MOFs) เป็ นวัสดุ ที่เกิ ดจากการสร้ างพัน ธะ
ระหว่างไอออนของโลหะและสารประกอบอินทรี ยท์ าให้เกิดเป็ นโครงสร้างผลึก (Crystalline structure) ที่มีรูพรุ น
และพื้ น ที่ ผิ ว สู ง วัส ดุ MOFs ชนิ ด NU-109E และ NU-110E มี พ้ื น ที่ ผิ ว สู ง ถึ ง 7000 m2/g (Jiamei Yu และคณะ,
2560), (Omar K. Farha และคณะ, 2555) ซึ่ งมีค่าสู งมากกว่าสองเท่าของวัสดุแบบดั้งเดิม เช่น ถ่านกัมมันต์ และ
ซี โอไลท์ เป็ นต้น (Hiroyasu Furukawa และคณะ, 2556 ) เนื่ องด้วยคุณสมบัติพ้ืนที่ผิวและความเป็ นรู พรุ นสู ง ทาให้
ในปั จจุบนั MOFs เป็ นวัสดุที่สามารถนามาประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย เช่น การดักจับแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์
เพื่อลดภาวะโลกร้อน การกักเก็บแก๊สเชื้อเพลิง เช่น แก๊สไฮโดรเจนและแก๊สมีเทน นอกจากนี้ยงั สามารถถูกใช้เป็ น
ตัวเร่ งปฏิกิริยา (Catalyst) ขนส่ งยาเข้าสู่ ร่างกาย (Drug delivery) เป็ นต้น (Xukun Qian และคณะ, 2556), (Kenji
Sumida และคณะ, 2555), (Peipei Long และคณะ, 2554) อีกทั้ง MOFs โดยส่ วนใหญ่เป็ นวัสดุที่ไม่เสถียรภายใต้
สภาวะที่มีความชื้ น สิ่ งนี้ จึงเป็ นข้อจากัดในการประยุกต์ใช้งานแต่จากงานวิจยั บางส่ วนชี้ ให้เห็นถึงความเสถียร
ภายใต้สภาวะที่มีความชื้ นของวัสดุ MOFs บางชนิ ด เช่น ZIF-8, MOF-74, MIL-100 (Cr, Fe), MIL-101 (Cr, Fe,
Al) และ MIL 53 (Cr, Al) เป็ นต้น (Jian Liu และคณะ, 2555)
Materials of Institute Lavoisier (MILs) เป็ นวัสดุ MOFs อี กชนิ ด หนึ่ ง ที่ ถู กอ้างถึ ง มากที่ สุด ชนิ ด หนึ่ ง
เนื่องจากการให้ปริ มาณจากการสังเคราะห์ (Yield) ที่สูงได้ถึง 90% และพื้นที่ผิวที่สูง (4230 m2/g) (Le Han และ
คณะ, 2560) รวมทั้งมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่น และมีความเสถียรมากกว่า MOFs ชนิดอื่น ภายใต้สภาวะที่มีความชื้ น
ทั้งนี้ความชื้นเป็ นปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อความสามารถในการดูดซับแก๊สมีเทนและคาร์ บอนไดออกไซด์เมื่อเทียบ
กับสภาวะที่ไม่มีความชื้นในระบบ (Xukun Qian และคณะ, 2556), (Xiao Lian และ Bing Yan, 2559) ดังนั้น MILs
จึงเป็ นวัสดุที่น่าสนใจในการศึกษาการกักเก็บ แก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์และเพื่อเข้าใจกลไกการดูดซับในระดับ
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โมเลกุลจาเป็ นต้องอาศัยแบบจาลองเชิ งโมเลกุล Grand Canonical Monte Carlo (GCMC) ในแบบจาลองเชิ ง
โมเลกุ ล จ าเป็ นต้อ งปรั บ ค่ า ตัว แปรให้ ส อดคล้อ งกับ การทดลองจริ ง เนื่ อ งด้ว ยการสั ง เคราะห์ ตัวดู ด ซับ ใน
การทดลองจริ งไม่สามารถสังเคราะห์ได้สมบูรณ์แบบ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการกักเก็บแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์ใน วัสดุโครงข่ายโลหะอินทรี ย ์
ชนิ ด MIL-100 (Cr) โดยใช้แ บบจ าลองเชิ ง โมเลกุ ล Grand Canonical Monte Carlo (GCMC) เพื่ อ ศึ ก ษากลไก
การดูดซับแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์ใน MILs โดยพฤติกรรมในระดับจุลภาคที่ได้จากแบบจาลองเชิ งโมเลกุล
GCMC เพื่อช่วยอธิบายผลการทดลองได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อปรับปรุ งตัวแปรปรับค่าแรงดึงดูดระหว่างของไหล-ของแข็ง และ ของไหล-ของไหล แบบจาลอง
เชิงโมเลกุลให้สอดคล้องกับผลการทดลอง
(2) เพื่ออธิบายกลไกการดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับโมเลกุล

3. วิธีดาเนินการศึกษาวิจัย
3.1 ศึกษาการดูดซับแก๊สคาร์ บอนไดออกซ์ โดยใช้ แบบจาลองเชิงโมเลกุล
การวิเคราะห์แบบจาลองเชิ งโมเลกุลอาศัยเทคนิ ค Grand canonical Monte Carlo (GCMC) ในการทานายไอโซ
เทอมของการดูดซับ โดยการคานวณค่าพลังงานเฉลี่ยของระบบในสภาวะสมดุล (Equilibrium) อาศัยหลักการ
ความน่าจะเป็ น ทั้งนี้จานวนรอบการคานวณ (Cycle) ที่ใช้ในการทดสอบเพื่อให้ระบบเข้าสู่ สภาวะสมดุล จึงเป็ น
ปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อความแม่นยาของผลการทดสอบที่ได้ ซึ่ งในงานวิจยั นี้ทาการทดสอบจานวน สมการที่ใช้ใน
การคานวณมีดงั ต่อไปนี้
3.1.1สมการคานวณค่าพลังงานระหว่างของไหล-ของไหล และของไหล-ของแข็ง
แรงดึงดูดระหว่างของไหล-ของแข็ง และ ของไหล-ของไหล (สมการ 1 และ 2) คานวณจากสมการ
Lennard Jones (LJ) 12-6 และสมการ Coulombic electrostatic
𝐾
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𝐿

φi,j (r)= 4 ∑ ∑ 𝜀
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คือ ค่าความต่างศักย์ระหว่างโมเลกุล i และ j

𝑎,𝑏
𝑐,𝑑
𝑟𝑖.𝑗
และ 𝑟𝑖,𝑗
คือ ระยะห่างระหว่างโมเลกุล i และ j ของอะตอม a-b และ c-d
a,b
(ε )
คือ ค่าเฉลี่ย energy well-depth ระหว่างอะตอม a และ b
(σa,b )
คือ ค่าเฉลี่ย collision diameter ระหว่างอะตอม a และ b
ε0
คือ permittivity of free space (ε0 = 107/(4πc2) = 8.8543 × 10-12C2J-1m-1)
q𝑐i และ q𝑑j
คือ ประจุของโมเลกุล i และ j ของ site
F
คือ ตัวแปรปรับค่าแรงดึงดูดระหว่างของไหล-ของไหล
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ksfq
คือ ตัวแปรปรับค่าแรงดึงดูดระหว่างของไหล-ของแข็ง
K, L, M และ N เป็ นจานวนอะตอมหรื อ site ภายในโมเลกุล i หรื อ j
3.1.2 แบบจาลองของแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์ (Mahshid Rahimi และคณะ, 2556)
งานวิจยั นี้ อาศัยแบบจาลองโมเลกุลแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์ของ TraPPE-UA (Jeffrey J. Potoff
และ J. Ilja Siepmann, 2545) ใช้ แ บบจ าลองโมเลกุ ล ของ Lennard–Jones (LJ) (E. R. Zhdanov และ I. A.
Fakhretdinov, 2548) และใช้ประจุจากสมการของ Mulliken (Yaxiong Sun และคณะ, 2535) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 พารามิเตอร์สาหรับการสร้างแบบจาลองเชิงโมเลกุล
ของไหล / ตัวดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์
O
C
MIL-100 (Cr)
C1
C2
C3
Cr1
Cr2
O1
O2
O3
H1

โดย ε
σ
q
kB

ε/kB (K)

σ (nm)

q (e)

79.0
27.0

0.305
0.280

-0.35
+0.70

3.47299
3.47299
3.47299
7.54829
7.54829
48.1581
48.1581
48.1581
2.84642

4.78562
4.78562
4.78562
0.269319
0.269319
0.303315
0.303315
0.303315
0.764893

0.8480
-0.2740
0.1100
1.859
1.620
-1.280
-0.7310
-0.587
0.1000

คือ energy well-depth
คือ collision diameter
คือ ประจุของอะตอม
คือ ค่าคงที่ของ Boltzmann (1.3806x10-23 J K-1)

3.1.3 การคานวณความน่ าจะเป็ น
โดยหลักการพื้น ฐานเมื่ อ โมเลกุลเกิ ด การเคลื่ อนที่ พลังงานรวมในระบบมี ค่ าเปลี่ ยนแปลงไป
แบบจาลองเชิ งโมเลกุลสามารถทาการคานวณค่าพลังงานรวมของระบบ ร่ วมกับการคานวณค่าความน่าจะเป็ น
เพื่อตัดสิ นใจว่าโมเลกุลที่เข้ามาควรอยูใ่ นระบบหรื อไม่ ซึ่งระบบที่ทาการออกแบบให้โมเลกุลสามารถเคลื่อนที่ได้
4 แบบ ได้แก่ การเคลื่อนที่เข้า (Insertion) การเคลื่อนที่ออก (Deletion) การเคลื่อนที่ไปมา (Displacement) และ
การเคลื่อนที่แบบหมุน แสดงตามสมการที่ (3) – (5) ตามลาดับ
𝑃 = 𝑚𝑖𝑛 { 1,

𝑉
∧3 (𝑁+1)

𝜇−𝑈(𝑁+1)+𝑈(𝑁)

exp [
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]}
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𝑃 = min { 1,

∧3 𝑁
𝑉

exp [-

𝑃 = min{ 1, exp(−

𝜇+𝑈(𝑁−1)−𝑈(𝑁)
𝑘𝐵 𝑇

]}

𝑈𝑛𝑒𝑤 − 𝑈𝑜𝑙𝑑
)
𝑘𝐵 𝑇
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(4)
(5)

เมื่อ P
คือ ความน่าจะเป็ นของแต่ละการเคลื่อนที่ของโมเลกุล
V
คือ ปริ มาตรรวมของระบบ
kB
คือ ค่าคงที่ของ Boltzmann (1.3806x10-23 J K-1)
N
คือ จานวนโมเลกุล
U
คือ พลังงานภายในระบบ (Internal Energy)
U(N+1), U(N-1) คือ พลังงานภายในระบบเมื่อโมเลกุลเคลื่อนที่เข้าและออกจากระบบ
U(N) คือ พลังงานภายในระบบเมื่อโมเลกุลเคลื่อนที่อยูภ่ ายในระบบ
Uold, คือ พลังงานภายในระบบก่อนการเคลื่อนที่ของโมเลกุล
UNew คือ พลังงานภายในระบบหลังการเคลื่อนที่ของโมเลกุล
µ
คือ ศักย์ทางเคมี (Chemical potential)
T
คือ อุณหภูมิภายในระบบ
∧
คือ ค่าความยาวคลื่นของ de Broglie คานวณได้จาก
∧=√

เมื่อ h
Mw

ℎ2
2𝜋𝑀𝑊 𝑘𝐵 𝑇

(5)

คือ ค่าคงที่ของ Planck (6.626x10-34 m2 kg s-1)
คือ มวลโมเลกุล

(3.23
)

แบบจาลองเชิงโมเลกุล ได้กาหนดเงื่อนไข เมื่อระบบเกิดการเคลื่อนที่ของโมเลกุลแบบต่างๆ ระบบจะ
คานวณพลังงานและคานวณความน่าจะเป็ น เมื่อผลต่างของพลังงานก่อนและหลังการเคลื่อนที่ของโมเลกุลมีค่า
น้อยกว่าหรื อเท่ากับศูนย์ ระบบยอมรับการเคลื่อนที่ ของโมเลกุล นอกเหนื อจากนั้น ระบบจาเป็ นต้องมีการสุ่ ม
ตัวเลขค่าหนึ่ง ซึ่ งหากตัวเลขที่ถูกสุ่ มมา อยู่ในช่วงที่กาหนด (มีค่าน้อยกว่าความน่าจะเป็ นรวม) ระบบยอมรับการ
เคลื่อนที่น้ นั หากไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว การเคลื่อนที่ของโมเลกุลถูกปฏิเสธ
3.2 แบบจาลองโมเลกุลของวัสดุโครงข่ ายโลหะอินทรีย์ชนิด MIL-100 (Cr)
โครงสร้างทางโมเลกุลของ MIL-100 (Cr) เกิดจากการรวมตัวกันของซูเปอร์ เททราฮีดรา (Supertetrahedra)
ต่อรวมกันเป็ นโครงผลึกรู ปตาข่ายดังแสดงในรู ปที่ 1 โดยประกอบด้วยรู พรุ นขนาดเล็ก และรู พรุ นขนาดใหญ่ ซึ่งมี
เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 และ 2.9 nm ตามลาดับ
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รูปที่ 1 (ก) อะตอมองประกอบของคาร์บอนไดออกไซด์และซูเปอร์เททราฮีดรา (ข) เแบบจาลองโมเลกุลของ
MIL-100 (Cr) ประกอบด้วยรู พรุ นขนาดเล็ก (1) และรู พรุ นขนาดใหญ่ (2)

4. ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง
ศึ กษาการดู ด ซับ แก๊ส คาร์ บอนไดออกไซด์ใ น MIL-100 (Cr) โดยใช้แ บบจ าลองเชิ ง โมเลกุล Grand
canonical Monte Carlo (GCMC) ที่อุณหภูมิ 25oC โดยใช้สมการ LJ-12 และ Coulombic (สมการ 1 และ 2) ค่าตัว
แปรที่ใช้ในการคานวณ แสดงดังตารางที่ 1 และใช้จานวนรอบการคานวณ 5000 รอบ โดยในแต่ละรอบมีการสุ่ม
การเคลื่อนที่ของโมเลกุล 4 รู ปแบบ อันได้แก่ เคลื่อนที่เข้า (insertion) เคลื่อนที่ออก (deletion) เคลื่อนที่อยูภ่ ายใน
(displacement) และเคลื่ อ นที่ แ บบหมุ น (rotation) ภายในโครงสร้ า งวัส ดุ ดู ด ซั บ จ านวน 1000 ครั้ ง ถึ ง แม้ว่ า
แบบจาลองที่เลือกใช้ในงานวิจยั นี้ ได้ผ่านการปรับปรุ งให้มีลกั ษณะเหมาะสมและมีความแม่นยาต่อการใช้งาน
สาหรับวัสดุดูดซับชนิด MIL-100 (Cr) แต่อย่างไรก็ตาม ในการทดลองจริ ง สภาวะการทดลองและปัจจัยต่างๆอันมี
ผลให้คุณสมบัติของวัสดุที่เตรี ยมได้ มีความแตกต่างกันไปไม่มากก็นอ้ ย ทั้งนี้เพื่อให้สามารถใช้แบบจาลองอธิบาย
ปรากฏการณ์ การดู ดซับในระดับโมเลกุลได้ดียิ่งขึ้น ในงานวิจัยนี้ จึงทาการปรับปรุ ง ตัวแปรปรั บ ค่าแรงดึงดูด
ระหว่างของไหล-ของแข็ง (scaling factor, ksfq) และ ตัวแปรปรับค่าแรงดึงดูดระหว่างของไหล-ของไหล (surface
mediation, F) เพื่อเปรี ยบเทียบผลการดูดซับกับงานวิจยั (Philip L. Llewellyn และคณะ, 2551) จากรู ปที่ 2 ไอโซ
เทอมการดูดซับแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์โดยใช้แบบจาลองเชิงโมเลกุล Grand canonical Monte Carlo (GCMC)
ในตัว ดู ด ซั บ MIL-100 (Cr) ที่ อุ ณ หภู มิ 25oC และเปรี ย บเที ย บกับ ผลการทดลองจากงานวิ จัย อื่ น เนื่ อ งจาก
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แบบจาลองเชิ งโมเลกุลเป็ นแบบจาลองในอุดมคติซ่ ึ งแตกต่างจากตัวดูดซับ MIL-100 (Cr) โดยใช้ตวั แปรปรั บ
ค่าแรงดึ งดู ดระหว่างของไหล-ของไหล เท่ากับ 1.00 และปรั บ ค่าตัวแปรปรั บ ค่าแรงดึ งดู ดระหว่างของไหลของแข็ง (scaling factor, ksfq) ซึ่งเป็ นค่าบ่งชี้ถึงประสิ ทธิภาพประจุของอะตอมตัวดูดซับ MIL-100 (Cr) ส่งผลต่อ
การคานวณพลังงานภายในระบบ (สมการที่ 1) ในงานวิจยั นี้ปรับค่า ksfq ในช่วง 0.006-0.020 พบว่าในช่วงความ
ดันต่าประมาณ 5 บาร์ ไอโซเทอมการดูดซับของแบบจาลองเชิงโมเลกุลใกล้เคียงกับการทดลอง แต่ เมื่อความดัน
เพิ่มสู งขึ้นไอโซเทอมการดู ดซับของแบบจาลองเชิ งโมเลกุลสู งกว่าการทดลอง เนื่ องจากเมื่ อความดันสู งขึ้น
โมเลกุลคาร์ บอนไดออกไซด์ถูกดูดซับมากขึ้นส่ งผลให้เกิดแรงดึงดูดระหว่างของไหล-ของไหลมากขึ้น ดังนั้น
งานวิจัยนี้ จึงทาการปรั บปรุ งตัวแปรปรั บค่าดึ งดู ดระหว่างของไหล-ของไหล (surface mediation, F) ส่ งผลต่อ
การคานวณพลังงานภายในระบบ (สมการที่ 2) ดังรู ป 3 ซึ่ งเป็ นสัมประสิ ทธิ์ ที่เกี่ยวข้องกับการคานวณแรงดึงดูด
ระหว่างโมเลกุลของคาร์ บอนไดออกไซด์ในช่วง 0.080-1.00 พบว่าค่า ksfq และ F ที่เหมาะสม เท่ากับ 0.015 และ
0.80 ตามลาดับ

รูปที่ 2 เปรี ยบเทียบไอโซเทอมการดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ 25oC ของ MIL-100 (Cr) จากการทดลอง
(Philip L. Llewellyn และคณะ, 2551) และแบบจาลองเชิงโมเลกุลโดยการปรับปรุ งตัวแปรปรับค่าระหว่าง
ของไหล-ของแข็ง (scaling factor, ksfq) โดยใช้ตวั แปรปรับค่าแรงดึงดูดระหว่างของไหล-ของไหล
(surface mediation, F) เท่ากับ 1.00 (ก) กราฟเส้นตรง (ข) กราฟ log-log

รูปที่ 3 เปรี ยบเทียบไอโซเทอมการดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ 25oC ของ MIL-100 (Cr) จากการทดลอง
(Philip L. Llewellyn และคณะ, 2551) และแบบจาลองเชิงโมเลกุลโดยปรับปรุ งตัวแปรปรับค่าแรงดึงดูด
ระหว่างของไหล-ของไหล (surface mediation, F) และใช้ตวั แปรปรับค่าแรงดึงดูดระหว่าง
ของไหล-ของแข็ง (scaling factor, ksfq) เท่ากับ 0.015
1772

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

เพื่อเข้าใจกลไกการดูดซับในระดับโมเลกุล งานวิจยั นี้แสดงกลไกการดูดซับแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์
ในระดับโมเลกุลเป็ นภาพถ่าย 3 มิติ แสดงดังรู ปที่ 4 5 และ 6 พบว่าที่ความดัน 0.01 บาร์ (รู ปที่ 4) เนื่องด้วยภายใน
โครงสร้างซู เปอร์ เททราฮีดราประกอบไปด้วยอะตอมชนิ ดต่างๆหลายชนิ ด ได้แก่ คาร์ บอน (สี เทา) ออกซิ เจน
(สี ชมพู) ไฮโดรเจน (สี ขาว) โครเมียม (สี เขียว) จึงมีแรงดึงดูดสู งต่อโมเลกุลของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ทาให้มี
แรงดึงดูดต่อโมเลกุลคาร์ บอนไดออกไซด์สูงกว่าบริ เวณอื่น ในช่วงเฮนรี (Henry’s law region) โมเลกุลของแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์จึงถูกดูดซับในโครงสร้างซูเปอร์เททราฮีดรา (Supertetrahedra) (รู ปที่1 ขวา) เป็ นบริ เวณแรก
โดยแต่ละโครงสร้างซูเปอร์ เททราฮีดราสามารถดูดซับโมเลกุลคาร์ บอนไดออกไซด์ได้เพียง 1 โมเลกุล เพื่อเป็ น
การรักษาสมดุลพลังงานระหว่างแรงดึงดูดระหว่างของไหล-ของแข็งและของไหล-ของไหล
เนื่องจากโครงสร้างซูเปอร์เททราฮีดราส่วนใหญ่ถูกเติมเต็มด้วยโมเลกุลคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกดูดซับ
ในช่วงเฮนรี จึงมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอให้โมเลกุลคาร์ บอนไดออกไซด์ถูกดูดซับเพิ่ม ส่ งผลให้ หลังจากนั้นเมื่อเพิ่ม
ความดันจนถึง 0.3 บาร์ โมเลกุลคาร์ บอนไดออกไซด์จึงเริ่ มถูกดูดซับบริ เวณอื่น ได้แก่ ภายนอกโครงสร้างซูเปอร์
เททราฮีดราในรู พรุ นขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ดังรู ปที่ 5 อีกทั้งเมื่อโมเลกุลคาร์ บอนไดออกไซด์ถูกดูดซับเพิ่ม
มากขึ้นส่ งผลให้อิทธิ พลแรงดึงดูดระหว่างคาร์ บอนไดออกไซด์-คาร์ บอนไดออกไซด์สูงกว่าแรงดึงดูดระหว่าง
ตัวดูดซับ-คาร์บอนไดออกไซด์ และเมื่อความดันสู งถึง 60 บาร์ โมเลกุลแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกดูดซับจนเต็ม
ภายในรู พรุ นทุกขนาดของตัวดูดซับ MIL-100 (Cr) ดังรู ปที่ 6

รูปที่ 4 ภาพถ่าย 3 มิติ ของการดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ความดัน 0.01 บาร์

รูปที่ 5 ภาพถ่าย 3 มิติ ของการดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ความดัน 0.3 บาร์
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รูปที่ 6 ภาพถ่าย 3 มิติ ของการดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ความดัน 60 บาร์

5. สรุป
งานวิจยั นี้ ทาแบบจาลองเชิ งโมเลกุล Grand Canonical Monte Carlo (GCMC) เพื่ออธิ บายกลไกการดูด
ซับแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์.ใน MIL-100 (Cr) ที่ อุณหภูมิ 25oC ได้ทาการปรับปรุ งค่าตัวแปรปรับค่า (scaling
factor, Ksfq) และตัวแปรปรับพื้นผิว (surface mediation, f) เพื่อให้แบบจาลองตัวดูดซับ MIL-100 (Cr) สอดคล้อง
กับการทดลอง ผลที่ได้พบว่าในงานวิจยั นี้ค่า Ksfq และ f เท่ากับ 0.015 และ 0.80 ตามลาดับ และอธิ บายกลไกการ
ดู ด ซั บ แก๊ ส คาร์ บ อนไดออกไซด์ ใ นระดับ โมเลกุ ล โดยในช่ ว งเฮนรี (Henry’s law region) โมเลกุ ล ของแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ถูกดูดซับเข้าสู่ภายในโครางสร้างซูเปอร์เททราฮีดรา (Supertetrahedra) และเมื่อเพิ่มความดัน
สู งขึ้นเลยช่วงเฮนรี โมเลกุลแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์บางส่ วนถูกดูดซับภายนอกโครงสร้างซู เปอร์ เททราฮีดรา
และเมื่อความดันสู งขึ้นจนถึง 60 บาร์ โมเลกุลของแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์ถูกดูดซับจนเต็มภายในตัวดู ดซั บ
MIL-100 (Cr)

6. ข้อเสนอแนะ
1) ทาการศึกษาการดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่อุณหภูมิอื่น เช่น 0 oC และ 30oC เป็ นต้น
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การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นหมี่โคราชกึ่งสาเร็ จรู ปจากข้าวหอมมะลิ และข้าวไรซ์
เบอร์รี่ เส้นหมี่โคราชที่ผลิตจากข้าวหอมมะลิมีส่วนผสมของข้าวหอมมะลิร้อยละ 48.54 แป้งมันร้อยละ 7.70 และ
น้ าร้อยละ 43.76 ในขณะที่เส้นหมี่โคราชจากข้าวไรซ์เบอร์ รี่ มี ส่ วนผสมของข้าวไรซ์เบอร์ รี่ร้อยละ 35.00 ข้าว
เหลืองปะทิวร้อยละ 15.00 แป้งมันร้อยละ 5.00 และ น้ า 45.00 เส้นหมี่โคราชจากข้าวหอมมะลิและเส้นหมี่โคราช
จากข้าวไรซ์เบอร์รี่ถูกนามาวัดค่าสี (L*,a*, b*) เปรี ยบเทียบกับตัวอย่างควบคุม จากผลการทดลองพบว่า ค่าสี ของ
เส้ น หมี่ โ คราชทั้ง สามตัว อย่ า งแตกต่ า งกัน อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ (P <0.05) ผลการวิ เ คราะห์ ป ริ มาณ
สารประกอบหลักในอาหาร เส้นหมี่โคราชจากข้าวหอมมะลิ มีปริ มาณไขมัน และคาร์ โบไฮเดรตแตกต่างจาก
ตัวอย่างควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P <0.05) ส่วนเส้นหมี่โคราชจากข้าวไรซ์เบอร์ รี่มีปริ มาณความชื้น และ
ปริ มาณเยื่อใยใกล้เคียงกับตัวอย่างควบคุม
คาสาคัญ: ข้าวไรซ์เบอร์รี่, เส้นหมี่โคราช, ข้าวหอมมะลิ, ข้าวเหลืองปะทิว
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ABSTRACT
The aims of this research was developed the instant Korat rice noodles product from Jasmine rice and
Riceberry rice. The composition of instant Korat rice noodles from jasmine rice was contained Jasmine rice
48.54%, tapioca flour 7.70% and water 43.76% while the instant Korat rice noodles of which Riceberry rice
consisted of Riceberry rice 35.00%, Leuang Pratew rice 15.00%, tapioca flour 5% and water 45.00%. The result
showed that the color (L*, a*, b*) of instant Korat rice noodles from Jasmine rice and Riceberry rice was measured
and compared with control that all samples that were statistically different (P <0.05). Proximate analysis of instant
Korat rice noodles from Jasmine rice and Riceberry rice shown as fat content and carbohydrate content were
difference from control (P <0.05). Moisture content and fiber content of instant Korat rice noodles from Jasmine
rice were similar to control (P <0.05).
Keywords: Jasmine rice, Korat rice noodle, Leuang Pratew rice, Riceberry rice

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
“หมี่โคราช” เป็ นอาหารพื้นบ้านซึ่ งมีประวัติศาสตร์ มายาวนาน และยังถือเป็ นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของ
จังหวัดนครราชสี มา หรื อที่รู้จกั กันดีในชื่อของ “เมืองโคราช” ซึ่ งจะเห็นได้จากคาขวัญประจาจังหวัด “เมืองหญิง
กล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิ น ดินด่านเกวียน” (รัฐศิรินทร์ , 2556; จังหวัดนครราชสี มา, 2560; ประภาพร
และคณะ, 2562) หมี่โคราชเป็ นภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่ได้สืบทอดต่อกันมา โดยการแปรรู ปข้าวเจ้าเป็ น
เส้นหมี่แล้วนาไปตากแห้งสามารถเก็บไว้ได้เวลานาน นับเป็ นการถนอมอาหารอีกรู ปแบบหนึ่ง ส่ วนใหญ่นิยม
นามาผัดหรื อภาษาโคราชเรี ยกว่า “คัว่ หมี่”หรื อ “ผัดหมี่” เป็ นอาหารในงานเลี้ยงหรื อเป็ นอาหารสาหรับต้อนรับ
แขกเมื่อมีงานเทศกาล งานมงคล และงานบุญต่าง ๆ และยังเป็ นอาหารที่นิยมรับประทานในชีวิตประจาวันของคน
โคราช (รติวลั ย์, 2553; รัฐศิรินทร์ , 2556) นอกจากนี้ยงั ถือได้ว่าเป็ นสิ นค้าพื้นเมืองที่เป็ นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของ
เมืองโคราชที่สาคัญ (ประภาพร ชุลีลงั และคณะ, 2562) สาหรับการผลิตเส้นหมี่จะผลิ ตในหมู่บ้านทั่วๆไปแต่
แหล่งผลิตสาคัญที่ทาเป็ นอาชีพส่งขายทัว่ ไป ได้แก่ เส้นหมี่พิมายอาเภอ พิมาย เส้นหมี่กระโทกอาเภอ โชคชัย เส้น
หมี่ตะคุอาเภอ ปั กธงชัย เส้นหมี่กุดจิกอาเภอ สู งเนิน เส้นหมี่จกั ราช อาเภอจักราช (กรมการแพทย์, 2540; วัฒนา,
2555; ไพรัชต์ และคณะ, 2556; ประภาพร และคณะ, 2562) สาหรับภาชนะและอุปกรณ์ในการทาเส้นหมี่ ได้แก่
เตากระทะปากหม้อทาจากสังกะสี แผ่นขดให้เป็ นวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับความยาวของเส้นหมี่ในอดีต
ปากหม้อจะใช้หม้อดินขนาดใหญ่ตดั เอาก้นออกแล้ววางบนกระทะ ขนาดของเตากระทะและปากหม้อจะต้องพอดี
กัน ขึงผ้าขาวที่ปากหม้อ มักใช้ผา้ ขาวบาง ขันอลูมิเนียม โม่ ไม้แซะแผ่นหมี่ แผงไม้ไผ่สาน มีดซอยหมี่หรื อมีดตัด
หมี่ ฟื นสาหรับเป็ นเชื้อเพลิง (ศรี สมร, 2548)
ปัจจุบนั คนส่วนใหญ่หนั มาให้ความสาคัญกับเรื่ องปัญหาสุ ขภาพมากขึ้น สังเกตได้จากแนวโน้มของการ
เพิ่มสู งขึ้นของการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพ จึงได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ปจากข้าวไรซ์เบอร์รี่
ซึ่ งข้าวไรซ์เบอร์ รี่มีคุณสมบัติต่ อต้านอนุมูลอิสระได้ดี มีใยอาหารสู ง และมีประโยชน์ต่อสุ ขภาพ การศึกษาครั้งนี้
จึ ง สนใจที่ จ ะน าข้า วไรซ์ เ บอร์ รี่ ม าพัฒ นาเป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ส้ น หมี่ ก่ ึ ง ส าเร็ จ รู ป จากผัด หมี่ โ คราชดั้ง เดิ ม ให้ มี
ความหลากหลายมากขึ้ น โดยมี ก ารวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพทางกายภาพ คุ ณภาพทางเคมี ของผลิ ต ภัณฑ์เ ส้ น หมี่
กึ่งสาเร็ จรู ป เพื่อเป็ นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มความสะดวกให้กบั ผูบ้ ริ โภคในยุคปั จจุบนั เป็ นผลิตภัณฑ์ทางเลือกสุ ขภาพ
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เพิ่มความหลากหลายของสิ นค้าให้กบั กลุ่มผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหาร และยังเป็ นการเพิ่มมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาเส้นหมี่โคราชกึ่งสาเร็ จรู ปจากข้าวไรซ์เบอรี่
2.2 เพื่อศึกษาสมบัติเชิงเคมี และกายภาพบางประการของเส้นหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ป

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 ข้ าวหอมมะลิ
ข้าวหอมมะลิ เป็ นสายพันธุ์ข้าว ที่ มีถิ่นกาเนิ ดในประเทศไทย เป็ นพันธุ์ข้าวซึ่ งปลูกในประเทศไทย
มีคุณภาพที่ดี เป็ นข้าวนาปี ปลูกได้ปีละครั้ง ผลผลิตมีจากัด แม้จะมีการทดลองปลูกในหลายพื้นที่ของโลก แต่ก็
ไม่มีคุณภาพเท่ากับปลูกในประเทศไทย ข้าวหอมมะลิเป็ นข้าวที่มีคุณค่าทางอาหาร มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ
เมื่อหุ งสวยแล้ว เมล็ดข้าวจะสวยอ่อนนุ่มและอุดมที่ ดว้ ยแร่ ธาตุ ประกอบด้วยใยอาหารสู ง และมีวิตามิน บี 1 และ
บี 2 แคลเซียม ฟอสฟอรัส ไม่มีกลูเทน จึงไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ในหมู่บริ โภค (นวพรรษ, 2552)
3.2 ข้ าวไรซ์ เบอร์ รี่
ข้าวไรซ์เบอร์ รี่เป็ นข้าวกล้องเพื่อสุ ขภาพ ได้มาจากการผสมข้าวข้ามสายพันธุ์ระหว่างข้าวจ้าวหอมนิ ล
กับข้าวขาวดอกมะลิ 105 ลักษณะเป็ นข้าวจ้าว มีสีม่วงเข้ม รู ปร่ างเมล็ดเรี ยวยาว ข้าวกล้ องมีความนุ่ มนวลมาก
ปลูกได้ตลอดทั้งปี ให้ผลผลิตต่อไร่ ปานกลาง ต้านทานโรคไหม้ แต่ไม่ตา้ นทานโรคหลาว จากการพัฒนาพันธุ์ขา้ ว
พิเศษ เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพดี และให้ประโยชน์สูงสุ ด คุณสมบัติทางด้านโภชนาการของข้าวไรซ์เบอร์
รี่ คื อ มี สารต้านอนุ มู ล อิ สระนอกจากจะใช้รั บประทานเพื่ อ เสริ ม สร้ างสุ ขภาพที่ ดี ลดความเสี่ ย งต่ อ การเป็ น
โรคมะเร็ ง ทางการแพทย์ยงั นาไปใช้ทาผลิ ตภัณฑ์อาหารโภชนบาบัดอีกด้วย และยังมี สารอาหารที่จาเป็ นต่อ
โครงสร้ างและการทางานของสมอง ตับและระบบประสาท ลดระดับคอเลสเตอรอล ช่ วยสังเคราะห์โปรตีน
สร้างคอลลาเจน รักษาสิ ว ป้องกันผมร่ วง กระตุน้ รากผม ลดอัตราเสี่ ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดสมองและ
หัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง สมองเสื่ อมนอกจากนี้ เส้นใยอาหารมีอยู่ปริ มาณมากในข้าวกล้องไรซ์เบอร์ รี่
ช่วยลดระดับไขมันและคอเลสเตอรอล ป้องกันโรคหัวใจ ช่วยควบคุมน้ าหนัก ช่วยระดับขับถ่าย (ธัญพิชชา, 2559)
3.3 ข้ าวเหลืองปะทิว
ข้าวเหลืองประทิวเป็ นข้าวหนักปลูกในฤดูนาปี เก็บเกี่ยวในช่วงเดือนธันวาคม มีจานวนเมล็ดต่อรวงมาก
ปลูกในพื้นที่ที่เป็ นดินเปรี้ ยวได้ดี และทนทานต่อโรคและแมลงมีลกั ษณะเป็ นเมล็ดข้าวที่มีสีเหลือง เลื่อมมัน เมล็ด
ยาว มีน้ าหนักเมล็ดดี ข้าวหุ งสุ กจะขึ้นหม้อคนในภาคใต้นิยมกินที่เป็ นข้าวแข็งและร่ วน ปลายข้าวสามารถนามา
แปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์เส้นได้ดี เช่น เส้นหมี่ เส้นขนมจีน นอกจากนี้ยงั มีคุณค่าทางโภชนาการที่สาคัญ มีปริ มาณ
ไนอะซี นสู ง ช่ วยในการเผาผลาญไขมัน คาร์ โบไฮเดรต และโปรตี นควบคุมการทางานของสมองและระบบ
ประสาท (Rice Family Thailand, 2562)
3.4 ผลิตภัณฑ์ เส้ นหมี่กึ่งสาเร็จรูป
หมี่เป็ นอาหารพื้นบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานบุญที่สามารถทาได้ง่าย คือ ผัดหมี่ การทาเส้นหมี่ได้
สื บ ทอดกัน มาเป็ นภู มิ ปั ญ ญาในการแปรรู ป ผลิ ต ภัณ ฑ์อ าหารจากแป้ ง ข้าวได้เ ป็ นอย่ า งดี นอกจากนี้ ยัง เป็ น
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การถนอมอาหารอีกรู ปหนึ่ง จากการนาเส้นหมี่ไปตากแห้งเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์
เส้นหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ป ก็ยงั เป็ นที่นิยมรับประทานกันอยู่อย่างแพร่ หลาย (เพ็ญนภา, 2542)

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 การผลิตเส้ นหมี่โคราช
การผลิตเส้นหมี่โคราชที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 4 สู ตรดังแสดงดังตารางที่ 1 โดยกรรมวิธีการผลิต
เส้นหมี่โคราชมีข้ นั ตอนดังนี้ (1) ล้างข้าวด้วยน้ าสะอาดแช่ทิ้งไว้ ที่อุณหภูมิห้อง เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง (2) จากนั้น
พักให้สะเด็ดน้ า นามาปั่นให้ละเอียด เป็ นน้ าแป้ง (3) ละเลงน้ าแป้ง ลงบนผ้าที่ตึงปากหม้อขณะที่น้ าเดือด ปิ ดฝาทิ้ง
ไว้สักครู่ เปิ ดฝาออกใช้ไม้แซะแผ่นหมี่จากผ้าที่ตึงปากหม้อแล้วยกแผ่นหมี่ออกแล้วนาไปตากไว้ที่แผงตากหมี่
(4) ตากแผ่นหมี่พอหมาด แล้วนาแผ่นหมี่มาทาน้ ามันหมูเพื่อไม่ให้แผ่นหมี่ติดกัน พักทิ้งไว้หนึ่งชัว่ โมง (5) จากนั้น
นามาตัดเป็ นเส้น นาเส้นหมี่ มาวางเป็ นแผง แล้วตากแดดให้แห้งสนิ ท เพื่อนามาวิเคราะห์สมบัติเชิ งเคมี และ
กายภาพต่อไป
ตารางที่ 1 ส่วนผสมในกรรมวิธีการผลิตเส้นหมี่โคราช
วัตถุดิบ

ข้าวหอมมะลิ
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
ข้าวเหลืองประทิว
น้ า
แป้งมัน

เส้ นหมี่โคราช
จากข้าวหอมมะลิ
สู ตร 1 (ร้ อยละ)
สู ตร 2 (ร้ อยละ)
48.54
25
0
0
0
25
7.7
5
43.76
45

เส้ นหมี่โคราช
จากข้าวไรซ์ เบอรี่
สู ตร 3 (ร้ อยละ)
สู ตร 4 (ร้ อยละ)
0
0
15
9.7
35
38.83
5
7.7
45
43.77

4.2 การวิเคราะห์ สมบัติเชิงกายภาพของเส้ นหมี่โคราช
สมบัติเชิ งกายภาพแสดงด้วยภาพถ่ายของผลิตภัณฑ์ที่ได้ และการวัดค่าสี วิเคราะห์ค่าสี ดว้ ยเครื่ องวัดสี
(Colorimeter) โดยวัดค่าวัดสี ของเส้นหมี่โคราชกึ่งสาเร็ จรู ปทั้ง 4 สู ตร ตามวิธีของ CIE (CIE, 1986) โดยค่าสี ที่ได้
แสดงในค่าของ ค่าความสว่าง (L*) ค่าความเป็ นสี แดง (a*) และค่าความเป็ นสี เหลือง (b* )
4.3 การวิเคราะห์ สมบัติเชิงเคมีของเส้ นหมี่โคราช
วิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพทางเคมี พ้ื น ฐาน (proximate analysis) ด้วย AOAC Official Method (AOAC, 2000)
ประกอบด้วย ปริ มาณความชื้น ปริ มาณโปรตีน ปริ มาณไขมัน ปริ มาณเถ้า และปริ มาณเยื่อใย
4.4 การวิเคราะห์ ทางสถิติ
วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) และเปรี ยบเทียบความแตกต่างด้วยวิธี
Duncan ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (P <0.05) โดยใช้โปรแกรม Statistics Package for the Social Sciences
Version 23 (SPSS 23)
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5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการวิเคราะห์ สมบัติเชิงกายภาพของเส้ นหมี่โคราช
ลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑ์เส้นหมี่โคราชหลังจากผ่านกรรมมาวิธีการแปรรู ปด้วยขั้นตอนต่างๆ และ
ไปตากแห้งแสดงดังรู ปที่ 1 โดยพบว่าชนิ ด และอัตราส่ วนของข้าวที่ แตกต่ างกันส่ งผลต่อลักษณะปรากฏของ
ผลิตภัณฑ์เส้นหมี่โคราชที่ได้ สู ตรที่ 1 เส้นหมี่ที่ได้มีลกั ษณะบาง และแข็ง เส้นมีความเงาวาว ผิวหน้าของเส้นหมี่
เรี ยบเนียน สี มีความสม่าเสมอ เส้นหมี่โคราชสู ตรที่ 2 ลักษณะปรากฏของเส้นหมี่ที่ได้มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับสู ตร
ที่ 1 คือเส้นหมี่ที่ได้ลกั ษณะแข็ง และบาง แต่สูตรที่ 2 เส้นหมี่จะมีความเงาวาวน้อยกว่าเล็กน้อย และผิวหน้าของ
เส้นหมี่ค่อนข้างขรุ ขระไม่เรี ยบเนียนเหมือนสู ตรที่ 1 ส่ วนเส้นหมี่โคราชสู ตรที่ 3 และ4 เป็ นสู ตรที่มีการผสมข้าว
ไรซ์เบอรี่ ลงไป โดยพบว่า ทั้ง 2 สู ตรมีที่เข้มกว่าสู ตรที่ 1 และ2 เนื่องมาจากสี ของข้าวไรซ์เบอรี่ เส้นหมี่โคราชสู ตร
ที่ 3 ลักษณะปรากฏของเส้นหมี่ที่ได้เส้นหมี่มีความบาง และแข็ง ที่ผิวหน้าของเส้นหมี่ เรี ยบเนียน มีความเงาวาว
เล็กน้อย เส้นหมี่ ทีได้มีสีดาอมม่วง ส่ วนในเส้นหมี่ โคราชสู ตรที่ 4 เส้นหมี่ ที่ได้เส้นหมี่ มีความบาง และแข็ ง
ที่ผิวหน้าของเส้นหมี่ เรี ยบเนียน มีความเงาวาวเล็กน้อย สี ของเส้นหมี่มีลกั ษณะโทนเดียวกันกับในสู ตรที่ 3 แต่จะ
มีความเข้มมากกว่า
จากลักษณะปรากฏที่ได้ของผลิตภัณฑ์เส้นหมี่โคราชที่ได้ท้ งั 4 สู ตร พบว่าสู ตรจะเลือกนามาวิเคราะห์
ขั้นตอนต่อไปคือ สู ตรที่ 1 (เส้นหมี่โคราชจากข้าวหอมมะลิ) และสู ตรที่ 3 (เส้นหมี่โคราชจากข้าวไรซ์เบอรี่ )
เนื่องจากมีความคล้ายคลึงกันกับเส้นหมี่โคราชในสู ตรควบคุม จะมีแนวโน้มที่เป็ นทางเลือกของผูบ้ ริ โภคสู งกว่า
ในสู ตรอื่นๆ

สู ตรที่ 1

สู ตรที่ 2

สู ตรที่ 3
สู ตรที่ 4
รูปที่ 1 ลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑ์เส้นหมี่โคราชหลังจากกระบวนการทาแห้ง
จากการศึ ก ษาชนิ ด ของข้า วในผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ส้ น หมี่ โ คราช ทั้ง สามตัว อย่ า ง ได้แ ก่ ตัว อย่ า งควบคุ ม
(ตามท้องตลาด) ตัวอย่างเส้นหมี่จากข้าวหอมมะลิ และตัวอย่างเส้นหมี่จากข้าวไรซ์เบอร์ รี่ ต่อค่าสี (L*, a*, b*)
พบว่า ผลิตภัณฑ์เส้นหมี่โคราช ที่มีอตั ราส่ วนของชนิ ดข้าวที่แตกต่างกัน ส่ งผลให้ค่าสี ของผลิตภัณฑ์ที่ได้มีค่า
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ต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ (P <0.05) ดังแสดงดัง ตารางที่ 2 โดยค่าความสว่าง (L*) ของเส้นหมี่มีค่าอยู่
ระหว่าง 24.60-81.39 สู ตรควบคุมมีค่าความสว่างสู งสุ ดเท่ากับ 81.39 หมายถึงสี ของเส้นหมี่มีความสว่างมากที่สุด
ค่าความสว่างของตัวอย่างเส้นหมี่จากข้าวไรซ์เบอร์ รี่ มีค่าน้อยสุ ด เท่ากับ 24.60 ส่ วนค่า a* (ค่าความเป็ นสี แดง)
ของตัวอย่างทั้ง 3 ชนิดมีค่าต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) ซึ่งค่าความเป็ นสี แดงมีค่าสู งสุ ด เท่ากับ 9.80
ของตัวอย่างเส้นหมี่จากข้าวไรซ์เบอร์ รี่ ทั้งนี้ เนื่ องมาจากองค์ประกอบของข้าวไรซ์เบอรี่ ซึ่ งมีรงควัตถุที่ชื่อว่า
แอนโทไซยานิน ที่ให้สีม่วงแดง (ศศิประภา และ ศิรประภา, 2561; Arjinajarn et al., 2017) ส่งผลให้ค่าความสว่าง
ของตัวอย่างเส้นหมี่จากข้าวไรซ์เบอร์รี่มีค่าต่าสุ ด และความความเป็ นสี แดงมีค่าสู งสุ ด
ค่า b* (ค่าความเป็ นสี เหลือง) ของผลิตภัณฑ์ทีได้จากข้าวต่างขนิดกันให้ค่าสี ดงั กล่าวแตกต่างกันอย่างมี
นัย สาคัญ ทางสถิ ติ (P ≤0.05) อี กด้วย โดยมี ค่ าอยู่ร ะหว่ าง -0.72-11.43 ตัวอย่างเส้ น หมี่ จากข้าวหอมมะลิ ให้
ค่าความเป็ นสี เหลืองสู งสุ ด เท่ากับ 11.43 และตัวอย่างเส้นหมี่จากข้าวไรซ์เบอร์รี่ให้ค่าต่าสุ ด เท่ากับ -0.72
ตารางที่ 2 ค่าสี ของผลิตภัณฑ์เส้นหมี่โคราชกึ่งสาเร็ จรู ป
พารามิเตอร์

ตัวอย่างควบคุม

ตัวอย่างเส้ นหมี่จากข้าวหอมมะลิ

ตัวอย่างเส้ นหมี่จากข้าวไรซ์ เบอร์ รี่

L*

81.39 ± 0.03a

80.02 ± 0.03b

24.60 ± 0.06c

a*

5.40 ± 0.02c

5.65 ± 0.02b

9.80 ± 0.03a

b*

9.04 ± 0.03b

11.43 ± 0.01a

-0.72 ± 0.03c

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย ± ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าเฉลี่ยในข้อมูลคอลัมน์เดียวกันที่มีตวั อักษรภาษาอังกฤษ abc
มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P <0.05)
5.2 ผลการวิเคราะห์ สมบัติเชิงเคมีของเส้ นหมี่โคราช
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ความชื้ น โปรตีน เยื่อใย เถ้า ไขมัน และคาร์ โบไฮเดรต
ของเส้นหมี่โคราชจากตัวอย่างเส้นหมี่จากข้าวหอมมะลิ สูตร และตัวอย่างเส้นหมี่ขา้ วไรซ์เบอรี่ เปรี ยบเทียบกับ
เส้นควบคุม(ตามท้องตลาด) แสดงในตารางที่ 3 โดยพบว่าชนิดของข้าวที่ใช้ในกระบวนการเตรี ยมผลิตผลิตภัณฑ์
บะหมี่โคราชที่ต่างกันทั้ง 3 ชนิ ด ส่ งผลต่อค่า โปรตี น เถ้า ไขมัน และคาร์ โบไฮเดรต อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(P <0.05) แต่ไม่ส่งผลต่อค่าความชื้ น และเยื่อใย (P >0.05) ผลิตภัณฑ์เส้นหมี่มีค่าโปรตีนอยู่ระหว่าง 6.55-7.52
เส้นหมี่ที่ได้จากจากข้าวไรซ์เบอร์ รี่ให้ค่าโปรตีนสู งสุ ด เท่ากับ 7.52 เนื่ องมากจากข้าวไรซ์เบอรรี่ เป็ นข้าวที่มีสี
การจากรายงานของ Food and Agriculture Organization of the United Nations (2004) พบว่ าข้าวที่ มี การขัด สี
(ข้าวขาวขัดสี ) จะมี ปริ มาณโปรตี นร้ อยละ 6.8 ส่ วนข้าวสี ม่วงจะมี ปริ มาณโปรตี นอยู่ที่ร้อยละ 8.3 นอกจากนี้
กรมการข้าว (2559) รายงานว่า ข้าวที่มีโปรตีนสู งอาจจะมีสีคล้ ากว่าข้าวที่มีโปรตีนต่า และการที่มีโปรตีนสู งจะทา
ให้ความเหนียวของข้าวลดลงด้วย
ปริ มาณเถ้าของข้าวสามารถใช้เป็ นเครื่ องชี้ คุณภาพของข้าวได้เนื่ องจากปริ มาณเถ้าคือสารประกอบ
อนิ นทรี ยท์ ี่เหลืออยู่หลังจากที่เผาให้สารประกอบอินทรี ยส์ ลายไปหมดแล้ว ซึ่ งอาจจะบ่งชี้ ได้ว่ามีแร่ ธาตุในข้าว
มากน้อยเท่าใด (Oko and Ugwu, 2011) โดยจากผลการทดลองพบว่า ผลิตภัณฑ์เส้นหมี่มีค่าเถ้าอยู่ระหว่าง 0.500.93 เส้นหมี่จากข้าวไรซ์เบอรรี่ มีค่าเถ้าสู งสุ ด เท่ากับ 0.93 เส้นหมี่ที่ได้จากข้าวหอมมะลิ และตัวอย่างควบคุมมีค่า
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เท่ากับ 0.64 และ 0.5 ตามลาดับ โดยจะเห็นได้ว่าข้าวที่มีผา่ นกระบวนการขัดสี จะให้ค่าเถ้าที่นอ้ ยเมื่อเทียบกับข้าวที่
ไม่ผ่านกระบวนการขัดสี เนื่องมากจากกระบวนการขัดสี ขา้ วทาให้ขา้ วเกิดการสู ญเสี ยวิตามิน และเกลือแร่ ต่างๆ
(ประสิ ทธิ์, 2553) ส่งผลให้ค่าเถ้าของเส้นหมี่ที่ได้จากข้าวหอมมะลิ และตัวอย่างควบคุมมีค่าเถ้าที่นอ้ ยเมื่อเทียบกับ
เส้นหมี่ที่ได้จากข้าวไรซ์เบอรี่
ตารางที่ 3 องค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์เส้นหมี่โคราช
องค์ประกอบทางเคมี
(ร้ อยละ)
ความชื้น
โปรตีน
เยื่อใย
เถ้า
ไขมัน
คาร์โบไฮเดรต

ตัวอย่างควบคุม

ตัวอย่างเส้ นหมี่จากข้าวหอมมะลิ

ตัวอย่างเส้ นหมี่ข้าวไรซ์ เบอรี่

1.04 ± 0.04 a
6.58 ± 0.16b
2.42 ± 0.01 a
0.50 ± 0.00 b
0.07 ± 0.00 b

1.06 ± 0.01 a
6.55 ± 0.12 b
2.53 ± 0.23 a
0.64 ± 0.04 b
3.09 ± 0.10 a

1.05 ± 0.02 a
7.52 ± 0.05 a
2.32 ± 0.01 a
0.93 ± 0.08 a
2.85 ± 0.14 a

89.39±0.03a

86.14±0.06 b

85.35±0.02c

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย ± ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าเฉลี่ยในข้อมูลคอลัมน์เดียวกันที่ มีตวั อักษรภาษาอังกฤษ abc มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P <0.05)

6. อภิปรายผล
การผลการทดลองพบว่า ชนิ ดและอัตราส่ วนของแป้งที่ให้ในกรรมาวิธีในการผลิต ผลิตภัณฑ์เส้นหมี่
โคราชที่ต่างกัน ส่งผลต่อลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑ์เส้นหมี่โคราช และสมบัติเชิงเคมี และกายภาพที่ได้ พบว่า
ลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑ์เส้นหมี่โคราชในแต่ละสู ตรมีลกั ษณะปรากฎที่แตกต่างกันออกไป ค่าสี (L*, a*, b*)
ของเส้นหมี่ท้ งั 3 ตัวอย่างมีค่าความสว่าง ค่าความเป็ นสี แดง และค่าความเป็ นสี เหลือง อยู่ระหว่าง 24.60-81.39
5.40-9.80 และ -0.72-11.42 ตามลาดับ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์ในแต่ละสู ตร พบว่า
ชนิดของข้าวที่ใช้ ส่ งผลต่อค่า โปรตีน เถ้า ไขมัน และคาร์ โบไฮเดรต อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P <0.05) แต่ไม่
ส่งผลต่อค่าความชื้น และเยื่อใย (P <0.05) โดยกระบวนการขัดสี ของข้าวส่ งผลต่อค่าโปรตีน และเถ้าที่ได้ทาให้มี
ค่าลดลงเมื่อเทียบกับตัวอย่างที่ไม่ได้ผา่ นกระบวนการขัดสี

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 การศึกษาอายุการเก็บของเส้นหมี่โคราชที่ได้
7.2 การศึกษาต้นทุนของเส้นหมี่โคราชต้นตับรากับเส้นหมี่โคราชที่พฒั นาขึ้น

8. กิตติกรรมประกาศ
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งบประมาณทุนวิจยั สาหรับโครงการวิจยั เรื่ อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นหมี่โคราช”
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การแก้ไขปั ญหา ผลการวิเคราะห์พบว่า (1) สาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน เกิดขึ้นจากภายในชั้นบรรยากาศที่
ปกคลุมพื้นผิวโลก มีก๊าซเรื อนกระจกนานาชนิดโดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งส่วนใหญ่ถูกปล่อยออกมาจาก
ผลการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ แพร่ กระจายอยู่อย่างหนาแน่น จนกระบวนการทางธรรมชาติไม่สามารถ
ระบายออกได้ทนั (2) ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น ทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบตั ิต่างๆ
รวมถึงการละลายตัวของน้ าแข็งขั้วโลก ต่างทวีความรุ นแรงและปรากฏขึ้นอย่างบ่อยครั้งขึ้นเรื่ อยๆ จนกลายเป็ น
“ความปกติใหม่” ที่สร้างความเสี ยหายให้กบั ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการดารงอยู่ของมนุษย์ และ (3) การแก้ไข
ปั ญหาภาวะโลกร้อน สามารถทาได้โดยลดปริ มาณการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์สู่ช้ นั บรรยากาศ บนสาม
แนวทางหลัก คื อ (1) ลดปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ อ อกสู่ ช้ ัน บรรยากาศ (2) ก าจัด ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ออกจากชั้นบรรยากาศ และ (3) กาจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกจากแหล่งผลิต
คาสาคัญ: ภาวะโลกร้อน ก๊าซเรื อนกระจก ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ความปกติใหม่

ABSTRACT
This study aimed to examine global warming problem. The study focused on the causes of global
warming, its impacts and problems, the way to solve the problems. The results showed that the major cause of
global warming came from the level of greenhouse gases, particularly carbon dioxide released from human
activities, accumulated in the atmosphere was higher than those removed by natural processes.This phenomenon
has increased a severity of climate change, disasters, sea ice melt, became “the new normal”, which directly
impact on environment and human livelihood.Therefore, the solutions to global warming could be achieved by
reducing the emission of carbon dioxide in to the atmosphere, and removing carbon dioxide from the atmosphere
and from the generating sources emission.
Keywords: Global warming, Greenhouse gas, Carbon dioxide, New normal
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1. บทนา
ต้องยอมรับว่า ในขณะที่สังคมโลกกาลังมีความล้ าหน้าทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่ อยๆ เหนือทุกยุค
ทุกสมัยที่ผ่านมา หากแต่ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทั้งดิน น้ า และอากาศ ในทัว่ ทุกภูมิภาคส่ วนของโลก กลับปรากฏ
สภาพเสื่ อมทรุ ดลงอย่างหนัก ทั้งจากวิกฤติสภาพภูมิอากาศ การละลายตัวของน้ าแข็งขั้วโลก ตลอดรวมถึงภัยพิบตั ิ
ต่างๆ ทั้ง ภัยแล้ง ไฟป่ า และพายุ ที่ลว้ นทวีความรุ นแรง และส่ งผลกระทบเชื่อมโยงมาสู่ปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น
ปั ญหาความมัน่ คงทางอาหาร การลี้ภยั เนื่องจากสิ่ งแวดล้อม การขาดแคลนน้ าจืด และการแพร่ ระบาดของเชื้อโรค
ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็ นภัยคุกคามต่อมวลมนุษยชาติท้งั สิ้น
สภาพการณ์เลวร้ายต่างๆ ดังกล่าวซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนักในประวัติศาสตร์ กาลังกลับกลายเป็ นเหตุการณ์ที่
กาลังเกิดเพิ่มมากขึ้น จนเหมือนเป็ น “ความปกติใหม่” ที่คุน้ เคยไปแล้วนั้น ล้วนเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นจากผลของภาวะ
โลกร้อน มหันตภัยร้ายระดับโลกที่กาลังดาเนิ นไปด้วยอัตราเร่ ง จนก้าวมาถึงครึ่ งทางของขีดอันตรายที่บรรดา
นักวิทยาศาสตร์เคยเตือนไว้แล้วว่า จะเป็ นจุดพลิกผันที่จะทาให้ระบบนิเวศของโลกถึงคราวล่มสลายได้ ทั้งที่ความ
พยายามลดขนาดความรุ นแรงของภาวะโลกร้อนนั้น ได้มีการดาเนินกันมาตั้งแต่พิธีสารเกียวโตจนมาถึงข้อตกลง
ปารี สแล้วก็ตาม

2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อเผยแพร่ สาเหตุการเกิดภาวะโลกร้อนในยุคปัจจุบนั
(2) เพื่อเผยแพร่ ถึงผลกระทบที่ตามมาจากภาวะโลกร้อน
(3) เพื่อเผยแพร่ แนวทางการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

3. สาเหตุการเกิดภาวะโลกร้ อนในยุคปัจจุบัน
3.1 ผลการดาเนินกิจกรรมของมนุษย์ : ชนวนเหตุสาคัญแห่ งปัญหาภาวะโลกร้ อน
ผลการบันทึกสถิติค่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉลี่ยบนผิวโลกในช่วงปี พ.ศ. 1543-2543 (ค.ศ. 10002000) (รู ปที่ 1) (ค้นเมื่อ 30 ตค. 2563, จาก https://www.nzgeo.com/stories/tracking-temperatures-in-earths-past/)
คือหนึ่งในหลักฐานสาคัญที่ยืนยันว่า สภาวการณ์ที่อุณหภูมิเฉลี่ยบนผิวโลกเพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ ว
เกินกว่าค่าเฉลี่ยในเกณฑ์ปกติ เริ่ มมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2404 โดยเพิ่มสู งขึ้นอย่างรวดเร็ วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 เป็ นต้นมา
(สมชาย สุ พฤฒิพานิชย์, 2545) และเพิ่มสู งมากสุ ดสิ บปี ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2562

รูปที่ 1 กราฟแสดงค่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉลี่ยบนผิวโลกช่วงปี ค.ศ. 1000-2000
(ที่มา: https://www.nzgeo.com/stories/tracking-temperatures-in-earths-past/)
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โดยเมื่อในรอบปี ที่ผ่านมา อุณหภูมิเฉลี่ยบนผิวโลกร้อนขึ้นจากยุคก่อนการปฏิวตั ิอุตสาหกรรมถึง 1.1
องศาเซลเซี ยสแล้ว ซึ่ งนับว่าเป็ นปี ที่ร้อนสู งสุ ดเป็ นอันดับสองรองจากปี พ.ศ. 2559 ที่ร้อนสู งสุ ดเป็ นอันดับหนึ่ง
(รู ป ที่ 2) (ค้น เมื่ อ 30 ตค. 2563, จาก https://www.climatecentral.org/gallery/graphics/top-10-warmest-years-onrecord )

รู ปที่ 2 กราฟแสดงสิ บอันดับปี ที่อุณหภูมิเฉลี่ยบนผิวโลกร้อนมากสุ ด
(ที่มา: https://www.climatecentral.org/gallery/graphics/top-10-warmest-years-on-record)
สาหรับสาเหตุสาคัญ ที่ทาให้อุณหภูมิเฉลี่ยบนผิวโลกเพิ่มสู งขึ้นอย่างรวดเร็ วแบบผิดปกติ จนเกิดเป็ น
ภาวะโลกร้ อ น (Global Warming) ในยุ ค ปั จ จุ บัน นั้น ได้รั บ การยื น ยัน จากนัก วิ ท ยาศาสตร์ ส่ ว นใหญ่ แ ล้ว ว่ า
เป็ นปรากฏการณ์ ที่เกิ ดขึ้นเนื่ องจากภายในชั้นบรรยากาศเหนื อโลก มี ก๊าซเรื อนกระจกชนิ ดต่างๆ โดยเฉพาะ
คาร์ บอนไดออกไซด์ แพร่ กระจายอยู่อย่างหนาแน่น จนผืนดิน ผืนป่ า และมหาสมุทร ไม่สามารถดูดซับออกไป
จากบรรยากาศได้ทัน ก๊ า ซเรื อ นกระจกส่ ว นที่ ม ากเกิ น จึ ง ดู ด ซับ รั ง สี ค วามร้ อ นที่ พ้ื น ผิ ว โลกแผ่อ อกมา แล้ว
ปลดปล่อยกลับเข้าสู่ บรรยากาศและพื้นผิวโลกได้มากขึ้น รังสี ความร้อนจึงผ่านออกสู่ อวกาศได้น้อยลงจากระดับ
ที่เคยดาเนินมาตามปกติ ปรากฏการณ์เรื อนกระจกซึ่งเป็ นหนึ่งในกลไกควบคุมอุณหภูมิโลกจึงเกิดความแปรปรวน
และทวีความรุ นแรงจนถึงขั้นทาให้โลกร้อนขึ้นดังเช่นที่เป็ นอยูใ่ นทุกวันนี้
นอกจากนี้ ยัง มี ข้อ มู ล สนับสนุ นด้ว ยว่ า หากภาวะโลกร้ อ นที่ ก าลัง เกิ ด ขึ้นนี้ เป็ นไปตามวิ ถี ท างแห่ ง
ธรรมชาติ อันเนื่องมาจากผลการเปลี่ยนแปลงวงโคจรของโลก (Variations in The Earth’s Orbital Characteristics)
โดยมีการเปลี่ยนแปลงปริ มาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเป็ นปัจจัยร่ วมสาคัญแล้ว โลกซึ่ งเคยเปลี่ยน
ผ่านช่วงยุคน้ าแข็งสลับกับยุคโลกร้อนมาแล้ว 7-8 ครั้งในรอบหนึ่งล้านปี ที่ผ่านมา (รู ปที่ 3) โตยผ่านยุคโลกร้อน
ครั้ งล่ า สุ ด เมื่ อ ประมาณ 6,000 ปี ที่ แ ล้ว จะต้อ งอยู่ในช่ วงเวลาของการปรั บสมดุ ลให้อุ ณหภู มิค่อ ยๆ ลดต่ าลง
เพื่อเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ ยุคน้ าแข็งอีกครั้งตามวัฏจักร ซึ่ งต้องใช้ระยะเวลานานราวแสนปี (สุ วฒั น์ อัศวไชยชาญ,
2551) แต่สิ่งที่ปรากฏกลับกลายเป็ นว่าโลกกาลังเข้าสู่ภาวะโลกร้อนด้วยช่วงเวลาเพียง 200 ปี เท่านั้น
3.2 คาร์ บอนไดออกไซด์ กบั ปัญหาภาวะโลกร้ อน
เนื่องด้วยอุณหภูมิเฉลี่ยบนผิวโลก มีความสัมพันธ์อย่างสอดคล้องกับปริ มาณก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์
ในบรรยากาศ ดังนั้นปริ มาณก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ จึงมีอิทธิ พลสาคัญต่อการกาหนดระดับ
อุณหภูมิเฉลี่ยบนผิวโลก ซึ่ งตลอดช่วง 10,000 ปี ที่ผ่านมา (รู ปที่ 3) ความสมดุลระหว่างการปลดปล่อยและกักเก็บ
ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ซ่ ึ งดาเนินไปตามกระบวนการทางธรรมชาติ ได้ส่งผลสะท้อนให้มีปริ มาณการสะสมตัว
ของก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ อยู่ในระดับค่อนข้างคงตัวที่ระดับความเข้มข้นประมาณ 280 ส่ วนในล้านส่ วน
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(ppm) มาโดยตลอด (ค้นเมื่ อ 30 ตค. 2563, จาก https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/
climate-change-atmospheric-carbon-dioxide)

รูปที่ 3 กราฟแสดงปริ มาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในรอบ 10,000 ปี ที่ผา่ นมา
(ที่มา: https://www.skepticalscience.com/co2-measurements-uncertainty.htm)
หากแต่ เ มื่ อ สั ง คมโลกก้า วเข้า สู่ ยุ ค ของการปฏิ ว ัติ อุ ต สาหกรรม ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ใ นชั้น
บรรยากาศก็มีปริ มาณเพิ่มสู งขึ้นมาโดยตลอด โดยเพิ่มมาอยูท่ ี่ระดับ 351 ppm ในปี พ.ศ. 2531 ซึ่งนับว่าสู งเกินกว่า
ระดับ ความปลอดภัย เป็ นครั้ งแรก ซึ่ งนัก วิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ก าหนดไว้ที่ 350 ppm (ค้น เมื่ อ 30 ตค. 2563, จาก
https://www.downtoearth.org.in/news/environment/world-breached-safe-atmospheric-co2-levels-33-years-ago64546) และถึงที่ระดับ 409.8 ppm แล้วในปี ที่ผ่านมา อีกทั้งยังนับเป็ นค่าความเข้มข้นที่สูงมากสุ ดยิ่งกว่าช่วงเวลา
ใดๆ ที่ ช้ ันบรรยากาศเหนื อโลกเคยมี มาในรอบ 800,000 ปี ด้วย เนื่ องจากตลอด 800,000 ปี ที่ ผ่านมาภายในชั้น
บรรยากาศ เหนือโลก ไม่เคยปรากฏมีปริ มาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์สูงเกินกว่าที่ระดับ 300
ppm (ค้นเมื่ อ 30 ตค. 2563, จาก https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-changeatmospheric-carbon-dioxide) และนับว่าเพิ่มสู งจากยุคอุตสาหกรรมถึงร้อยละ 46.36 เลยทีเดียว
ที่เป็ นเช่นนี้เพราะ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในโลกยุคอุตสาหกรรมซึ่ งเป็ นยุคแห่งการผลิต ได้ส่งเสริ มให้
ก๊ า ซเรื อ นกระจกชนิ ด ต่ า งๆ โดยเฉพาะคาร์ บ อนไดออกไซด์ ถู ก ผลิ ต แล้ว ปล่ อ ยออกมาสะสมตัว อยู่ ใ นชั้น
บรรยากาศได้อย่างไม่หยุดนิ่ง เนื่องจากนานาประเทศทัว่ โลกต่างมุ่งระดมเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิ ลซึ่งเป็ นแหล่ง
พลัง งานกระแสหลัก กัน อย่ า งมหาศาล เพื่ อ ผลิ ต พลัง งานมาใช้ท้ ัง ในภาคส่ ว นอุ ต สาหกรรม เกษตรกรรม
การคมนาคม และการผลิตไฟฟ้า ประสานกับมีการเผาทาลายผืนป่ า เพื่อขยายพื้นที่อุตสาหกรรม การเกษตร และ
สร้างชุมชนที่อยูอ่ าศัย รองรับจานวนประชากรโลกที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี อีกด้วย

4. ผลกระทบที่ตามมาจากภาวะโลกร้ อน
เป็ นที่ชดั เจนว่า ภาวะโลกร้อนที่มวลมนุษย์ได้ร่วมกันก่อขึ้นมามากว่า 200 ปี จวบจนปัจจุบนั กาลังขยาย
ขนาดความรุ นแรง จนทาให้เกิดวิกฤติสภาพภูมิอากาศ และการละลายตัวอย่างรวดเร็ วของน้ าแข็งขั้วโลก ที่ส่ง
ผลกระทบเป็ นวงกว้างให้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทัว่ โลก ต้องปรากฏสภาพเสื่ อมถอยลงในหลายๆ ด้าน
4.1 วิกฤติสภาพภูมิอากาศ
อุณหภูมิที่เพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่องจากภาวะโลกร้อน กาลังส่งผลร้ายให้สภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลง
ไปในทิศทางที่เลวร้ายลงทุกขณะ ภาวะอากาศร้อนรุ นแรงที่แพร่ กระจายไปทัว่ ทุกภูมิภาคของโลก นอกจากจะ
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ส่งผลโดยตรงให้จานวนวันที่มีอุณหภูมิสูง(อากาศร้อน) มากขึ้น และจานวนวันที่มีอุณหภูมิต่า(อากาศเย็น) น้อยลง
จนฤดูกาลแปรปรวนแล้ว ความวิปริ ตแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ยังส่ ง ผลให้บางประเทศต้องเผชิญกับสภาพ
อากาศที่ขดั แย้งในช่วงเวลาเดียวกัน ดังเช่น ที่ประเทศออสเตรเลียต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัด ในขณะที่
ประเทศสหรัฐอเมริ กากลับต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่หนาวจัด เมื่อในช่วงต้นปี พ.ศ. 2560
นอกจากนี้ แล้ว การระเหยของน้ าจากแผ่นดินและผืนน้ าที่เพิ่มมากขึ้นและเร็ วขึ้น ก็ส่งผลให้พ้ืนที่เขต
ร้อน เขตกึ่งร้อน และบางส่วนของเอเชียใต้ ซึ่งอยูล่ ึกเข้าไปในทวีป ประสบปัญหาภัยแล้งรุ นแรงและไฟป่ าลุกลาม
ได้บ่อยครั้ง ส่วนพื้นที่ซ่ ึงถูกมวลเมฆเคลื่อนตัวเข้ามาแล้วกลัน่ ตัวเป็ นฝน ก็ประสบกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและ
รุ นแรงจนเกิดปัญหาน้ าท่วมใหญ่ ส่วนมหาสมุทรที่ร้อนขึ้น ก็เป็ นเหตุปัจจัยที่กระตุน้ ให้ให้ลมพายุก่อตัวเพิ่มระดับ
ความรุ นแรงมากขึ้น และพายุเหล่านี้ก็ทาให้เกิดคลื่นพายุซดั ฝั่ง (storm surge) ตามมามากขึ้นด้วย
4.2 การละลายตัวอย่างรวดเร็วของน้าแข็งขั้วโลก
โลกที่กาลังร้อนขึ้น ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการละลายตัวของน้ าแข็งขั้วโลก ให้ดาเนินไปด้วยอัตราที่
เพิ่มสู งขึ้น โดยทีมนักวิทยาศาสตร์ ของศูนย์ขอ้ มูลน้ าแข็งและหิ มะแห่งชาติ (National Snow and Ice Data CenterNSIDC) ได้เปิ ดเผยผลการสารวจขั้วโลกเหนื อด้วยดาวเที ยมให้ทราบว่า แผ่นน้ าแข็งที่ปกคลุมผืนโลกบริ เวณ
มหาสมุทรอาร์ กติก ซึ่ งมีความอ่อนไหวต่อภาวะโลกร้อนนั้น เคยมีขนาดพื้นที่กว้างใหญ่เฉลี่ยถึง 7.7 ล้านตาราง
กิโลเมตรเมื่อในช่วงฤดูร้อนของปี พ.ศ.2522–2543 (ค้นเมื่อ 30 ตค. 2563, จาก https://nsidc.org/ arcticseaicenews/
2007/10/) ได้เกิดการละลาย จนมีขนาดพื้นที่ลดลงเหลือเพียง 4.15 ล้านตารางกิโลเมตรในช่วงฤดูร้อนของปี พ.ศ.
2562 ซึ่ งนับว่าละลายเร็ วกว่าปกติและละลายมากเป็ นอันดับสองรองจากปี พ.ศ. 2555 ที่เคยละลายมากสุ ดจนมี
ขนาดพื้ น ที่ ห ดเล็ ก เหลื อ เพี ย ง 3.39 ล้ า นตารางกิ โ ลเมตร (ค้ น เมื่ อ 30 ตค. 2563, จาก https://nsidc.org/
arcticseaicenews/2019/09/arctic-sea-ice-reaches-second-lowest-minimum-in-satellite-record/)
ยิ่งกว่านั้นแล้ว น้ าแข็งที่อาร์กติกซึ่งปกติจะละลายตัวในช่วงฤดูร้อน แล้วก่อตัวกลับมาเป็ นน้ าแข็งอีกครั้ง
ในช่วงฤดูหนาว กลับไม่สามารถแข็งตัวขยายขอบเขตขึ้นมาได้ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาซึ่ งเป็ นช่วงฤดูหนาว ทั้งนี้
เป็ นเพราะในช่วง 6 เดือนแรกของปี นี้ คลื่นความร้อนซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5-10 องศาเซลเซียสจากไซบีเรี ย
ได้แ ผ่อิ ท ธิ พ ลเข้า มาท าให้ ผื น น้ า แข็ง แห่ ง นี้ มี อ ัต ราการละลายของน้ า แข็ง เพิ่ ม สู ง ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว จนอัต รา
การแข็ง ตัว ของน้ า แข็ง ลดต่ า ลง อี ก ทั้ง ยัง มี ก ารประเมิ น จากคณะส ารวจอาร์ กติ กของบริ เ ตน (BAS) ด้วยว่ า
มหาสมุทรอาร์กติกจะปราศจากน้ าแข็งภายในปี พ.ศ. 2578 (ค้นเมื่อ 30 ตค. 2563, จาก https://www.m2fnews.com/
news/worldnews/65071)
สาหรับในปี นี้ ภาวะโลกร้อนได้เข้าคุกคามธารน้ าแข็งทัว่ โลก ให้เกิดการละลายตัวเร็ วขึ้นจนเกิดแตกหัก
แล้วหลายแห่ง ไม่เว้นแม้แต่ธารน้ าแข็งที่ใหญ่และเก่าแก่ที่กรี นแลนด์ ซึ่ งได้แตกหักลงเมื่อเดือนสิ งหาคมที่ผา่ นมา
ส่วนธารน้ าแข็ง “ไพน์ ไอส์แลนด์” (Pine Island) กับธารน้ าแข็ง “ธเวตส์” (Thwaites) ที่ทวีปแอนตาร์กติกา ก็กาลัง
อยูใ่ นสภาวการณ์ที่แตกตัวมากขึ้นอย่างน่าเป็ นห่วง
ที่สาคัญอีกประการคือ การละลายตัวของน้ าแข็งขั้วโลกละลายและการขยายตัวของน้ าทะเลที่อุ่นขึ้น
ยังส่ งผลกระทบเชื่อมโยงให้ระดับน้ าทะเลทัว่ โลกเพิ่มสู งขึ้นตามมาอีกด้วย โดยปั จจุบนั ระดับน้ าทะเลเพิ่มสู งกว่า
ค่าเฉลี่ยในปี พ.ศ. 2423 ประมาณ 21-24 เซนติเมตรแล้ว (ค้นเมื่อ 30 ตค. 2563, จาก https://www.climate.gov/newsfeatures/understanding-climate/climate-change-global-sea-level) โดยระดั บ น้ าทะเลจะเพิ่ ม สู งชึ้ นอย่ า งช้ า ๆ
ในระยะแรก แต่เมื่อระดับน้ าทะเลเพิ่มสู งขึ้นถึง 1 เมตร ก็จะเพิ่มขึ้นต่อไปอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งหากเมื่อใดที่น้ าแข็งบน
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เกาะกรี นแลนด์ถูกละลายจนหมด ระดับน้ าทะเลจะเพิ่มสู ง 7 เมตร และหากผืนน้ าแข็งในทวีปแอนตาร์ กติกละลาย
จนหมด ระดับน้ าทะเลจะมีโอกาสเพิ่มสู งได้ถึง 57 เมตร
แน่ นอนว่า การเพิ่มขึ้นของระดับน้ าทะเล ย่อมนาพาปั ญหาอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย ทั้งปั ญหาพื้นที่
ชายฝั่งถูกกัดเซาะจนต้องสู ญเสี ยผืนแผ่นดินไปบางส่ วน ปั ญหาการลดลงของพืชผลทางการเกษตร เนื่องจากการ
บุกรุ กของน้ าเค็มที่ทาให้ดินเสื่ อมสภาพจนไม่สามารถทาการเพาะปลูกได้ อีกทั้งยังมีการคาดการณ์ดว้ ยว่าประเทศ
ที่เป็ นเกาะขนาดเล็กต่างๆ ดังเช่น มัลดีฟส์ และเมืองขนาดใหญ่ที่ต้งั อยูใ่ นพื้นที่ต่าหลายแห่ง เช่น นิวยอร์ก เซี่ยงไฮ้
และสามเหลี่ยมปากแม่น้ าที่มีการทาการเกษตรในพื้นที่เขตร้อนอย่างสามเหลี่ยมปากแม่น้ าโขง จะถูกน้ าทะเล
เข้าท่วมจนได้รับผลกระทบอย่างรุ นแรงภายในสิ้ นศตวรรษนี้ (ค้นเมื่อ 30 ตค. 2563, จาก https://www.bbc.com/
thai/international-49813699)
นอกจากนี้ การสู ญเสี ยผืนน้ า แข็งยัง นามาซึ่ งความเสี่ ย งต่อ ชี วิตของสัต ว์ที่อ าศัย อยู่ในขั้ว โลกเหนื อ
ทั้งแมวน้ า หมีข้ วั โลก แพลงตอน และสาหร่ ายทะเล ซึ่ งการลดลงของแพลงตอนและสาหร่ ายทะเล ยังส่ งผลให้
ความสามารถในการกาจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากชั้นบรรยากาศลดต่าลงด้วย
4.3 กระบวนการป้อนกลับ: ผลกระทบที่เป็ นปัจจัยเร่ งโลกร้ อน
ผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้อน ทั้งไฟป่ า น้ าแข็งขั้วโลกละลาย และการละลายตัวของชั้นดินเยือก
แข็ง (Permafrost) คงตัว ถือเป็ นปัจจัยป้อนกลับที่ซ้ าเติมให้โลกร้อนยิ่งขึ้นได้ เหตุเพราะเมื่อไฟป่ าลุกไหม้ จะทาให้
ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ถูกผลิตออกมาสู่ ช้ นั บรรยากาศได้มากขึ้น ส่ วนการละลายตัวของน้ าแข็งขั้วโลก ก็จะ
ส่งผลให้ผืนน้ าแข็งสี ขาวที่เหลือมีศกั ยภาพสะท้อนความร้อนสู่อวกาศได้นอ้ ยลง แต่ปริ มาณน้ าซึ่งมีศกั ยภาพดูดซับ
ความร้อนไว้ได้ดีกลับเพิ่มมากขึ้น โลกจึงร้อนยิ่งขึ้นได้อย่างเป็ นวงจรไม่มีที่สิ้นสุ ด
ที่สาคัญคือ หากเมื่อใดที่โลกร้อนเหนื อกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรม 2 องศาเซลเซี ยส
ชั้นดินเยือกแข็งคงตัว ซึ่ งปกติจะเป็ นแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์และมีเทนปริ มาณมหาศาลเอาไว้ ก็จะ
ถูกรบกวนแล้วเกิดการละลายตัว แล้วปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกทั้งสองชนิดนี้ออกสู่บรรยากาศเป็ นจานวนหลาย
พันล้านตัน ซึ่งนับเป็ นการเร่ งให้ภาวะโลกร้อนเคลื่อนตัวเข้าสู่ระดับที่อนั ตรายมากยิ่งขึ้น
ล่าสุ ดนี้ ผืนน้ าแข็งตามไหล่ทวีปด้านตะวันออกของไซบีเรี ย ในเขตขั้วโลกเหนือ ได้เกิดการละลายตัวจน
ส่งผลให้ก๊าซมีเทน (มีศกั ยภาพต่อการเกิดภาวะโลกร้อนมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 21 เท่า) ซึ่งถูกเก็บสะสม
ไว้อย่างมหาศาล กาลังถูกปลดปล่อยออกมาสู่มหาสมุทรและบรรยากาศแล้ว

5. แนวทางการแก้ปัญหาภาวะโลกร้ อน
ด้วยมี ความเสี่ ยงว่าอุณหภูมิบนผิวโลกจะเพิ่มสู งขึ้นต่อไปได้ เนื่ องจากปั จจัยต่างๆ อาทิ (1) ปริ มาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกผลิตและปล่อยออกมาอย่างมหาศาลในทุกๆ ปี (2) แหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ทั้ง ผื น ป่ าและมหาสมุ ทรมี ประสิ ท ธิ ภ าพการดู ดซับ ลดน้อ ยลง (3) กระบวนการป้ อ นกลับ เร่ ง โลกร้ อ น และ
(4) สหรัฐอเมริ กาประเทศมหาอานาจซึ่ งปล่อยก๊าซเรื อนกระจกมากสุ ดเป็ นอันดับสองของโลก ปฏิเสธการร่ วม
ข้อตกลงปารี ส
ดังนั้นหากยังไม่มีการเร่ งแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนกันอย่างจริ งจัง โอกาสที่ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ช้ นั
บรรยากาศจะเพิ่มสู งต่อไป จนถึงขีดอันตรายที่ระดับ 450 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งจะส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยบนผิวโลก
สู งเกินกว่า 2 องศาเซลเซี ยส (จากระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม) ก็จะมีความเป็ นไปได้สูง ซึ่ งถ้าเป็ นเช่นนั้นโลกก็จะ
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ก้าวเข้าสู่ จุดพลิกผัน อันนามาซึ่ งการพังทลายของระบบภูมิอากาศ และความล่มสลายในส่ วนต่างๆ ของระบบ
สิ่ งแวดล้อมโลก (ธารา บัวคาศรี , 2550)
สาหรับการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน สามารถปฏิบตั ิได้บน 3 แนวทางหลักดังนี้
1. การลดอัตราการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ออกสู่ ช้ ันบรรยากาศ โดยลดการใช้พลังงานจาก
เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งเป็ นแหล่งปล่อยใหญ่ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และให้ความสาคัญกับพลังงานทดแทนที่
ปราศจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น พลังงานน้ า พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์
2. การกาจัดก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ออกจากชั้นบรรยากาศ โดยร่ วมกันเพิ่มพื้นที่ป่า ซึ่ งเป็ นแหล่งดูด
ซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากชั้นบรรยากาศ
3. การก าจั ด ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ที่ ถู ก ปล่ อ ยออกจากแหล่ ง ผลิ ต โดยการเปลี่ ย นรู ปก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ให้อยูใ่ นรู ปสารประกอบอื่น ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ เช่นการใช้จุลสาหร่ าย (กษิดิศ หนูทอง
และประเสริ ฐ ภวสันต์, 2551) และ/หรื อด้วยกระบวนการทางเคมี เช่น การเปลี่ยนรู ปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้
เป็ นสารของแข็งคาร์บอเนตหรื อไบคาร์บอเนตซึ่งมีความคงทนมากกว่า
อย่างไรก็ดี ต้องยอมรับว่าช่วงที่ผา่ นมา แม้นานาประเทศจะได้ออกมาแสดงความตระหนัก และให้ความ
ร่ วมมือต่อการพยายามรักษาปริ มาณความเข้มข้นของก๊าซเรื อนกระจกในบรรยากาศ บนพิธีสารเกียวโต (Kyoto
protocol) ซึ่ งมี ผ ลบัง คับ ใช้เ รื่ อ ยมาตั้ง แต่ ปี พ.ศ. 2548 จนมาถึ ง ข้อ ตกลงปารี ส เมื่ อ ในปี พ.ศ. 2558 ที่ เ พิ่ ม
ความเข้มงวดด้วยการให้ทุกประเทศที่ลงนามในข้อตกลงฯ ต้องมีส่วนร่ วมลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก ไม่ให้
อุณหภูมิเฉลี่ยบนผิวโลกสู งเกินกว่า 1.5 องศาเซลเซี ยสเมื่อเทียบจากยุคปฏิวตั ิอุตสาหกรรม หากแต่ก็ยงั ไม่เพียง
พอที่จะยับยั้งการเพิ่มอุณหภูมิบนผิวโลกได้
ทว่า แรงกดดันจากสภาพภูมิอากาศที่วิปริ ต การก่ อตัวที่ลดต่ าลงของผืนน้ าแข็งที่อาร์ กติ กในช่วงฤดู
หนาว และการละลายตัวของชั้นดินเยือกแข็งคงตัวที่กาลังเกิดขึ้นในครั้งนี้ คงจะเป็ นสัญญาณจากธรรมชาติที่ทาให้
นานาประเทศได้หันกลับมาให้ความใส่ ใจ และร่ วมมือกันลดภาวะโลกร้อนอย่างจริ งจัง อีกครั้ง แม้ว่าจะต้องใช้
ความเพียรพยายามมากขึ้นก็ตาม

6. สรุป
ปั จจุบนั ภาวะโลกร้อนได้ขยายขนาดความรุ นแรง และส่ งผลกระทบสร้างความเสี ยหายต่อการการงอยู่
ของมวลมนุ ษ ย์ จนเหมื อ นเป็ น “ความปกติ ใ หม่ ” ให้ ไ ด้เ ผชิ ญ กัน ทุ ก ปี อี ก ทั้ง ยัง มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะยกระดับ
ความเสี ยหายจาก “วิกฤต” เป็ น “วิบตั ิ “ ดังนั้นหากว่าสังคมโลกยังคงเสพติดพลังงานจากเชื้ อเพลิงฟอสซิ ลกัน
ต่อไป หายนภัยจากภาวะโลกร้อนก็จะเคลื่อนตัวเข้ามาได้ใกล้มากขึ้น ในทางตรงข้ามการหันมาลด ละ เลิกใช้
พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล จะเป็ นทางออกสาคัญที่จะช่วยให้ภาวะโลกร้อนลดขนาดความรุ นแรงได้ในท้ายสุ ด

7. ข้อเสนอแนะ
การเผยแพร่ องค์ความรู ้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทั้งทางด้านสาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางการแก้ปัญหา
รวมถึงข้อมูลของสถานการณ์ภยั คุกคามที่เกิดขึ้น ให้สาธารณชนได้รับรู ้ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง จะช่วยให้
ประชาชนได้รับความรู ้ความเข้าใจถึงความสาคัญของปัญหาภาวะโลกร้อน แล้วมีความพร้อมที่จะให้ความร่ วมมือ
ต่อการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน อันจะนาไปสู่ การลดระดับความรุ นแรงของปัญหาภาวะโลกร้อนที่มีอยู่ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การจัดกลุ่มจังหวัดในประเทศไทยที่เกิดอุบตั ิเหตุจราจรทางบกใน
ปี พ.ศ. 2561 โดยใช้ขอ้ มูลจากเว็บไซต์สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สานักงานตารวจแห่ งชาติ
(CITC) และสานักงานสถิ ติแห่ งชาติ (NSO) ตัวแปรที่ ศึกษา ประกอบด้วย ข้อมูลจานวนอุบตั ิ เหตุ ตามตัวแปร
เกี่ยวกับปั จจัยด้านยานพาหนะ ปั จจัยด้านระดับความรุ นแรงที่เกิดขึ้นกับบุคคล ปั จจัยด้านมูลค่าทรัพย์สินความ
เสี ยหาย และปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์ กลุ่มแบบเป็ นขั้นตอน (Hierachical
Cluster Analysis) โดยใช้วิธีการรวมกลุ่มของวอร์ ด (Ward 's Method) วิธีการวัดระยะห่ างแบบยูคลิดกาลัง สอง
(Square Euclidean Distance) และประเมิ น ประสิ ท ธิ ภาพในการจัด กลุ่ ม โดยใช้ก ารวิ เ คราะห์ จ าแนกประเภท
(Discriminant Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า สามารถแบ่งกลุ่มจังหวัดได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม 1 เป็ นกลุ่มจังหวัดที่มีจานวนอุบตั ิเหตุ
สู งในปั จจัยด้านยานพาหนะ และปั จจัยด้านมูลค่าทรัพย์สินความเสี ยหาย และมี จานวนประชากรชาย จานวน
ประชากรหญิง และจานวนประชากรวัยทางานค่อนข้างมาก กลุ่ม 2 เป็ นกลุ่มจังหวัดที่มีจานวนอุบตั ิเหตุนอ้ ย และ
ประชากรมีรายได้เฉลี่ย ต่อครัวเรื อนสู ง กลุ่ม 3 เป็ นกลุ่มจังหวัดที่ประชากรมีรายได้เฉลี่ย ต่อครัวเรื อนน้อย และ
กลุ่ม 4 เป็ นจังหวัดขนาดใหญ่ และมีจานวนอุบตั ิเหตุสูงในทุกปั จจัย โดยการวิเคราะห์น้ ีมีสามารถจาแนกกลุ่มได้
ถูกต้องร้อยละ 98.7
คาสาคัญ: การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม การวิเคราะห์กลุ่มแบบเป็ นขั้นตอน อุบตั ิเหตุจราจรทางบก
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ABSTRACT
The objective of this research is to analyze the grouping of provinces of Thailand by using the data of
road traffic accident in 2018, from the website of the division of Information Technology and Communication –
Royal Thai Police (CTTC) and National Statistical Office (NSO). The variables of the study consisted of number
of road traffic accidents from factor of vehicle, factor of level of impact on person, and factor of property damage
value, including demographic factor. The hierarchical cluster analysis was used for grouping the provinces of
Thailand. Ward’s method and Square Euclidean distance were used as a criteria of calculated the similarity
between two clusters. Finally, the efficiency of the provincial grouping assessment was measured by using
discriminant analysis.
The result of the research revealed that the provinces were separated into 4 groups : group 1 referred to
provinces that had high of number of accidents from vehicle factors and property damage value factors, and, there
were large number of male and female populations, group 2 referred to provinces that had small of number of
the accidents, and the highest average income among 4 clusters, group 3 referred to provinces that had the lowest
average income and group 4 referred to a large province with a large number of accidents of each factor.
The performance of group correctly was 98.7%.
Keywords: Cluster analysis, Hierachical cluster analysis, Road traffic accidents

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
การพัฒนาประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 ทาให้
เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญ่ข้ นึ รวมถึงการพัฒนาทางด้านคมนาคมขนส่งที่พฒั นาอย่างรวดเร็ วและมีความจาเป็ นต่อ
ประชาชนอย่างยิ่งโดยเฉพาะการขนส่ งทางบก ทาให้ในปั จจุบนั มีผูใ้ ช้รถใช้ถนนเป็ นจานวนมาก ไม่ว่าจะเป็ น
การใช้ยานพาหนะเพื่อขนส่ งสิ นค้าและบริ การ รวมถึงการเดินทางเพื่อการทางาน การเรี ยน การท่องเที่ยว ซึ่ งการใช้
ยานพาหนะที่เพิ่มขึ้นนั้นอาจส่งผลเสี ยในด้านต่าง ๆ ทั้งปัญหาด้านการจราจร ซึ่งอาจทาให้เพิ่มการเกิดอุบตั ิเหตุบน
ท้องถนน อันเป็ นภัยอันตรายจากการขาดความสานึ กของความปลอดภัยที่เกิ ดขึ้นโดยไม่ได้เจตนากระทา ซึ่ ง
ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินซึ่ งเป็ นปั ญหาของทัว่ โลก สถิติการเสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุทางท้องถนนใน
ประเทศไทย จากข้อมูล 3 หน่วยงาน คือ กระทรวงสาธารณสุ ข สานักงานตารวจแห่งชาติ และบริ ษทั กลางคุม้ ครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด พบว่าประเทศไทยมี ผูเ้ สี ยชี วิตจากอุบตั ิ เหตุทางถนนปี ละมากกว่า 2 หมื่ นราย หรื อ
เสี ยชีวิตมากกว่า 58 คนต่อวัน สถิติอุบตั ิเหตุทางถนนของประเทศไทย พ.ศ. 2559 จานวน 84,552 ครั้ง เพิ่มขึ้นจาก
พ.ศ. 2558 ร้ อ ยละ 21.88 (สานักงานนโยบายและแผนการขนส่ งและจราจร, 2559) และจากการเปิ ดเผยของ
เว็บไซต์เวิลด์แอตลาส พบว่า ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยได้ขยับขึ้นมาเป็ นอันดับ 1 ของโลก มีอตั ราผูเ้ สี ยชี วิต
36.2 รายต่อแสนประชากร แม้ว่าใน ปี พ.ศ. 2562 พบว่า จานวนผูเ้ สี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุทางถนนในประเทศไทยมี
จานวนลดลงเล็กน้อยจากปี ที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงเป็ นประเทศที่มีผเู ้ สี ยชีวิตสู งที่สุดอันดับ
หนึ่ง ในเอเชียและในภูมิภาคอาเซียน (สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2562)
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จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าอุบตั ิเหตุทางท้องถนนเป็ นปั ญหาสาคัญภายในประเทศไทยที่ไม่ ควร
มองข้าม ทางหน่วยงานตารวจภูธรในแต่ละจังหวัดได้มีการบันทึกข้อมูลจานวนอุบตั ิเหตุทางถนนจากสาเหตุปัจจัย
ต่างๆ โดยสถิติจานวนอุบตั ิเหตุดงั กล่าวจะถูกนามาพิจารณาเป็ นแนวทางในการใช้มาตรการควบคุมและเฝ้าระวัง
การเกิดอุบตั ิเหตุในแต่ละจังหวัด โดยการบันทึกข้อมูลที่ผ่านมา พบว่า ในปี พ.ศ. 2558 สานักงานตารวจแห่ งชาติ
ได้จดั เก็บจานวนอุบตั ิเหตุตามสาเหตุปัจจัยหลัก ได้แก่ ปั จจัยด้านบุคคล ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อม และปั จจัยด้าน
อุปกรณ์ที่ใช้ขบั ขี่ เป็ นต้น แต่หลังจากนั้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบนั ได้จดั เก็บข้อมูลจานวนอุบตั ิเหตุจาแนก
ตามภาคหน่ วยงานที่สังกัด โดยข้อมูลที่จาแนกตามจังหวัดจะมีเพียงของจานวนอุบตั ิเหตุจากตัวแปรตามปั จจัย
สาเหตุ 3 แบบ ดังนี้ ปั จจัยด้านยานพาหนะ ปั จจัยด้านระดับความรุ นแรงที่เกิดขึ้นกับบุคคล และปั จจัยด้านมูลค่า
ทรัพย์สินความเสี ยหาย ดังนั้น ผูว้ ิจยั ต้องการนาเสนอข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์เพื่อหาแนวทางในการลด
ปั ญหาอุบัติเหตุ โดยต้องการจัดกลุ่มจังหวัดในประเทศไทยซึ่ งได้อาศัยข้อมูลทุติยภูมิจากเว็บไซต์สานักงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สานักงานตารวจแห่ งชาติ (CITC) ปี พ.ศ. 2561 และปั จจัยด้านประชากร
ศาสตร์ จากเว็บไซต์สานัก งานสถิติแห่ งชาติ (NSO) ซึ่ งจากการศึกษาดังกล่าวสามารถบอกปั จจัยสาเหตุการเกิด
อุบตั ิเหตุและปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่มีลกั ษณะเด่นของแต่ละกลุ่มจังหวัด ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อการเฝ้าระวัง
และเป็ นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจสาหรับการจัดกลุ่มตามหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อหาแนวทางการลดปั ญหา
ของการเกิดอุบตั ิเหตุได้

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อวิเคราะห์การจัดกลุ่มจังหวัดในประเทศไทยที่เกิดอุบตั ิเหตุการจราจรทางบก ในปี พ.ศ. 2561

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
อุ บัติ เ หตุ จ ราจรทางบก เป็ นเหตุ ก ารณ์ อ ัน ตรายที่ เ กิ ดขึ้ นโดยไม่ ไ ด้ต้ ังใจ หรื อ ไม่ ไ ด้ค าดคิ ดมาก่ อน
เป็ นเหตุอนั ให้ก่อความเสี ยหายแก่ทรัพย์สิน บุคคล ได้รับอันตรายทั้งร่ างกายและจิตใจ รวมทั้งอาจบาดเจ็บ พิการ
หรื อ รุ น แรงถึ ง ขั้น เสี ย ชี วิ ต สาเหตุ ข องการเกิ ด อุ บัติ เ หตุ ส่ ว นใหญ่ ม าจากปั จ จัย หลัก 4 ประการ คื อ ผู ้ข ับ ขี่
ยานพาหนะ ถนนและสิ่ งแวดล้อม (สานักงานนโยบายและแผนการขนส่ งและจราจร, 2557) ในงานวิจยั ที่ผ่านมา
พบว่ า ภัฐ ชญา สิ ท ธิ สร และคณะ (2560) ท าการศึ กษาแบ่ ง กลุ่ม จัง หวัด การเกิ ดอุ บัติเ หตุท างถนนจังหวัดใน
ภาคตะวันออกของประเทศไทย ได้เป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มของจังหวัดที่มีจานวนครั้งการเกิดอุบตั ิเหตุทางถนนมาก
(จันทบุรี ชลบุรี และระยอง) ปานกลาง (ฉะเชิงเทรา ตราด และปราจีนบุรี) และน้อย (สระแก้ว) Wiwik Budiawan
และคณะ (2018) ได้ศึกษาการวิเคราะห์การจัดกลุ่มเพื่อวิเคราะห์พ้ืนที่ที่มีแนวโน้มที่จะเกิดอุบตั ิเหตุจราจรในเมือง
เซมารัง ผลการวิจยั พบว่า แบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เกิดอุบตั ิเหตุมากที่สุด ในวันจันทร์ วันพฤหัสบดี วันศุกร์
และวันอาทิตย์ ช่วงเวลาเย็นและกลางคืน มีระยะทางเฉลี่ย 19.75 กิโลเมตร โดยยานพาหนะขนาดเล็กและขนาด
ใหญ่จะเกิดอุบตั ิเหตุมากที่สุด กลุ่มที่ 2 มีแนวโน้มเกิดอุบตั ิเหตุมากที่สุด ในวันอังคาร วันพุธ และวันเสาร์ ช่วงเวลา
เช้าและบ่าย มีระยะทางเฉลี่ยที่ 34,027 กิโลเมตร และยานพาหนะขนาดกลางจะเกิดอุบตั ิเหตุมากที่สุด
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สาหรับงานวิจยั นี้ ได้ใช้การวิเคราะห์การจัดกลุ่มแบบเป็ นขั้นตอน ซึ่ งเป็ นเทคนิคที่ใช้ในการแบ่งกลุ่ม
โดยไม่ทราบจานวนกลุ่มมาก่อน ในที่น้ ีจานวนหน่วยที่นามาแบ่งกลุ่ม คือ จังหวัดในประเทศไทย 76 จังหวัด และ
จานวนตัวแปรที่ใช้ในการแบ่ง มีจานวน 22 ตัวแปร ดังนั้น จึงใช้วิธีการวิเคราะห์การจัดกลุ่มแบบเป็ นขั้นตอน
ซึ่งเหมาะสมกับกรณี จานวนตัวแปรไม่มากและมีจานวนหน่วยไม่เกิน 200 หน่วย (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2548)
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในงานวิจยั นี้ได้พิจารณาข้อมูลการเกิดอุบตั ิเหตุตามตัวแปรปัจจัยสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุ และปัจจัย
ด้านประชากรศาสตร์ รวมทั้งหมด 22 ตัวแปร เพื่อนามาวิเคราะห์การจัดกลุ่มจังหวัดในประเทศไทย แสดงกรอบ
แนวคิดการวิจยั ดังภาพที่ 1
ปัจจัยด้านยานพาหนะ

ปัจจัยด้านระดับความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นกับบุคคล

ปัจจัยด้านมูลค่าทรัพย์สิน
ความเสียหาย

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์

การจัดกลุ่มจังหวัดในประเทศไทย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ศึกษาทั้งประชากร คือจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย จานวน 76
จังหวัด หน่ วยสังเกต คือ จังหวัดต่าง ๆ ข้อมูลทุติยภูมิ ที่นามาใช้วิเคราะห์การจัดกลุ่ ม ประกอบด้วย จานวน
อุ บัติ เ หตุ จ าแนกตามจัง หวัด ในประเทศไทย จากฐานข้อ มู ล เว็บ ไซต์ ส านักงานเทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่ อ สาร ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ (CITC) ในปี พ.ศ. 2561 จ านวน 76 จัง หวัด และข้อ มู ล ปั จ จัย ด้า น
ประชากรศาสตร์ จากฐานข้อมูลเว็บไซต์สานักงานสถิติแห่งชาติ (NSO)
4.2 ตัวแปรที่ศึกษา
การศึกษาจาแนกตามปัจจัยสาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุใช้ตวั แปร 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านยานพาหนะ
จ านวน 13 ตัวแปร 2) ปั จ จัย ด้า นระดับความรุ นแรงที่ เกิ ดขึ้นกับบุคคล จ านวน 3 ตัวแปร 3) ปั จ จัยด้านมูลค่า
ทรั พย์สินความเสี ยหาย จานวน 1 ตัวแปร และ 4) ข้อมูลปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ จานวน 5 ตัวแปร แสดง
รายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ชื่อตัวแปรในการศึกษาจาแนกตามปัจจัยสาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุ
ปัจจัย
ด้านยานพาหนะ

ด้านระดับความรุ นแรง
ที่เกิดขึ้นกับบุคคล
ด้านมูลค่าทรัพย์สิน
ความเสี ยหาย

ชื่ อตัวแปร
รถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์ รถสามล้อเครื่ อง รถยนต์นงั่ รถโดยสารเล็ก
(รถตู)้ รถบรรทุกเล็ก (รถปิ กอัพ) รถโดยสารขนาดใหญ่ รถบรรทุก 6 ล้อ รถบรรทุก
10 ล้อ รถอีแต๋ น รถแท็กซี่ และรถอืน่ ๆ (หน่วย : ครั้ง)
การเสี ยชีวิต บาดเจ็บสาหัส และบาดเจ็บเล็กน้อย (หน่วย : ครั้ง)
มูลค่าทรัพย์สินความเสี ยหาย (หน่วย : บาท)
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ปัจจัย
ด้านประชากรศาสตร์

ชื่ อตัวแปร
จานวนรถจดทะเบียน (หน่วย : คัน) จานวนประชากรชาย (หน่วย : คน)
จานวนประชากรหญิง (หน่วย : คน) จานวนประชากรวัยทางาน (หน่วย : คน)
และรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรื อน (หน่วย : บาท)
(สานักงานนโยบายและแผนการขนส่ งและจราจร 2560 , สานักงานสถิติแห่งชาติ ,
2560, กลุ่มสถิ ติการขนส่ งกองแผนงานกรมการขนส่ งทางบก, 2561 ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2561)

4.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) นาเสนอด้วย จานวน ร้อยละค่าเฉลี่ย
กราฟแท่ง และกราฟวงกลม เพื่ออธิบายลักษณะทัว่ ไปของข้อมูลจานวนอุบตั ิเหตุตามสาเหตุของอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้น
ในแต่ละจังหวัด
การวิเคราะห์การจัดกลุ่มแบบขั้นตอน เพื่อจัดกลุ่มจังหวัดในประเทศไทยจากข้อมูลจานวนการเกิด
อุบตั ิเหตุจราจรทางบก ในปี 2561 ตามกลุ่มตัวแปรจากปัจจัยด้านยานพาหนะ ปัจจัยด้านความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับ
บุคคล ปัจจัยด้านมูลค่าทรัพย์สินความเสี ยหาย และปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ โดยเลือกวิธีการรวมกลุ่มของวอร์ด
(Ward 's Method) และใช้วิธีการวัดระยะห่ างแบบยูคลิดกาลังสอง (Square Euclidean Distance) การพิจารณาเลือก
จานวนกลุ่มที่เหมาะสมจะพิจารณาจากกราฟ Scree Plot และแผนภาพ Dendrogram ทั้งนี้ จะทาการ Standardize
ข้อมูล เพื่อปรั บหน่ วยของข้อมูลที่มีสเกลต่างกันก่ อนทาการวิเคราะห์การจัดกลุ่ม จากนั้น เมื่ อได้จานวนกลุ่ม
จัง หวัด แล้ว ท าการประเมิ น ประสิ ทธิ ภ าพในการจัด กลุ่ ม โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารวิ เ คราะห์ จ าแนกประเภท
(Discriminant Analysis) เนื่องจากเป็ นวิธีการที่ใช้จาแนกหน่วยวิเคราะห์ออกเป็ นกลุ่ม ๆ กรณี ที่ทราบกลุ่มมาก่อน
แล้วว่าหน่วยใดอยูใ่ นกลุ่มใด แต่ตอ้ งการใช้ขอ้ มูลที่ได้มาบ่งชี้ถึงความสามารถในการจาแนกกลุ่ม โดยเลือกวิธีการ
แบบวิธีตรง (Direct Method หรื อ Enter) จากนั้นประมาณค่า Discriminant coefficients แล้วนามาสร้างเป็ นสมการ
จาแนกกลุ่ม (Discriminant function) ซึ่ งการประเมินประสิ ทธิ ภาพการจาแนกกลุ่มจะพิจารณาจากร้ อยละของ
การท านายกลุ่ ม จากตาราง Classification Results โดยใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางสถิ ติ SPSS เวอร์ ชั่ น 19
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

5. ผลการวิจัย
สถิติอุบตั ิเหตุในภาพรวมทั้งประเทศของ ปี พ.ศ. 2561 พบว่า มีจานวนการเกิดอุบตั ิเหตุท้ งั สิ้ น 202,940
ครั้ง แบ่งเป็ น การเกิดอุบตั ิเหตุจากปั จจัยด้านยานพาหนะ จานวน 146,236 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 72.06 การเกิดจาก
ปั จจัยด้านระดับความรุ นแรงที่เกิดขึ้นกับบุคคล จานวน 56,704 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 27.94 และปั จจัยด้านมูลค่า
ทรัพย์สินความเสี ยหาย มีมูลค่าความเสี ยหายรวมทั้งสิ้ น 35,726,439 บาท โดยประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบตั ิเหตุ
มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ รถอื่น ๆ คิดเป็ นร้อยละ 50.51 รองลงมาคือ รถจักรยานยนต์ คิดเป็ นร้อยละ 20.10
และรถบรรทุกเล็ก (รถปิ กอัพ) คิดเป็ นร้อยละ 12.00 จานวนผูป้ ระสบอุบตั ิเหตุแบ่งตามระดับความรุ นแรง พบว่า
ส่วนใหญ่บาดเจ็บในระดับเล็กน้อย เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 63.12 เพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 36.88 รองลงมาคือ
เสี ยชีวิต แบ่งเป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 75.84 เพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 24.16 และบาดเจ็บสาหัส แบ่งเป็ นเพศชาย
คิดเป็ นร้อยละ 66.25 เพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 33.75 แสดงดังภาพที่ 2 และภาพที่ 3 ตามลาดับ
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ภาพที่ 2 จานวนการเกิดอุบตั ิเหตุจาแนกตามปัจจัยประเภทยานพาหนะ

ภาพที่ 3 จานวนการเกิดอุบตั ิเหตุจาแนกตามเพศ และปัจจัยระดับความรุ นแรงที่เกิดขึ้นกับบุคคล
ผลการวิเคราะห์การจัดกลุ่มจังหวัด โดยพิจารณาจานวนกลุ่มที่ เหมาะสมด้วยกราฟ Scree plot และ
แผนภาพ Dendrogram ดังภาพที่ 4 และภาพที่ 5 สามารถแบ่งกลุ่มจังหวัดได้ท้ งั หมด 4 กลุ่ม และสามารถจาแนก
กลุ่มได้ถูกต้องร้อยละ 98.7 แต่ละกลุ่มมีลกั ษณะเด่น ดังนี้
- กลุ่มที่ 1 มี 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ศรี สะเกษ สุ รินทร์ และ
อุบลราชธานี โดยเป็ นกลุ่มจังหวัดที่ มี จ านวนอุบัติเหตุจ ากปั จจัยด้านยานพาหนะ ปั จจัย ด้านมูลค่าทรั พ ย์สิน
ความเสี ยหายในระดับสู ง และประชากรชาย ประชากรหญิง และประชากรวัยทางานมีจานวนค่อนข้างมาก
- กลุ่มที่ 2 มี 55 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดลพบุรี ปทุมธานี สิ งห์บุรี นนทบุรี อ่างทอง ชัยนาท สระบุรี
สมุทรปราการ ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก ตราด สระแก้ว ยโสธร อานาจเจริ ญ เลย นครพนม
หนองคาย มุกดาหาร หนองบัวลาภู บึงกาฬ น่ าน พะเยา ลาปาง ลาพูน แพร่ แม่ฮ่องสอน กาแพงเพชร ตาก พิจิตร
สุ โขทัย อุตรดิตถ์ อุทยั ธานี นครปฐม สมุทรสาคร ประจวบคีรีขนั ธ์ กาญจนบุรี สุ พรรณบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี
ราชบุรี สุ ราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง พัทลุง ยะลา ปัตตานี สตูล และนราธิวาส โดยเป็ นกลุ่ม
จัง หวัด ที่ มี จ านวนอุ บัติ เ หตุ เ กิ ด ขึ้ น น้ อ ย ในทั้ง 3 ปั จ จัย สาเหตุ คื อ ปั จ จัย ด้านยานพาหนะ ปั จ จัย ด้านระดับ
ความรุ น แรงที่ เ กิ ด ขึ้นกับบุคคล และปั จ จัย ด้า นมูล ค่า ทรั พย์สิ นความเสี ย หาย จ านวนรถจดทะเบี ย น จ านวน
ประชากรชาย จานวนประชากรหญิง และจานวนประชากรวัยทางานมีค่าน้อย แต่มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรื อนสู ง
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- กลุ่มที่ 3 มี 14 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี มหาสารคาม กาฬสิ นธุ์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น อุดรธานี
สกลนคร เชียงราย เชียงใหม่ นครสวรรค์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครศรี ธรรมราช และสงขลา โดยเป็ นกลุ่มจังหวัด
ที่ มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ ครั วเรื อ นต่ า และมี จ านวนการเกิ ด อุ บัติ เ หตุ ต ามสาเหตุ 3 ปั จ จัย สาเหตุ ได้แ ก่ ปั จ จัย ด้า น
ยานพาหนะ ปัจจัยด้านระดับความรุ นแรงที่เกิดขึ้นกับบุคคล และปัจจัยด้านมูลค่าทรัพย์สินความเสี ยหาย ในระดับ
ปานกลาง และมีจานวนรถจดทะเบียน จานวนประชากรชาย จานวนประชากรหญิง และจานวนประชากรวัย
ทางานอยูใ่ นระดับปานกลางเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆ
- กลุ่มที่ 4 มี 1 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสี มา โดยจังหวัดนครราชสี มาเป็ นจังหวัดที่มีขนาด
ใหญ่ มีจานวนอุบตั ิเหตุเกิดขึ้นมากที่สุดในทั้ง 3 ปั จจัยสาเหตุ ได้แก่ ปั จจัยด้านยานพาหนะ ปั จจัยด้านระดับความ
รุ น แรงที่ เกิ ดขึ้นกับบุคคล และปั จจัย ด้า นมูล ค่า ทรั พ ย์สิ นความเสี ย หาย และมี จ านวนรถจดทะเบี ย น จ านวน
ประชากรชาย จานวนประชากรหญิง และจานวนประชากรวัยทางานมากที่สุด เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆ
แสดงรายละเอียดค่าเฉลี่ยของข้อมูลจาแนกตามกลุ่ม และปั จจัย/ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์การจัดกลุ่ม
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของข้อมูลจาแนกตามกลุ่มและปัจจัย/ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์การจัดกลุ่ม

ภาพที่ 4 กราฟ Scree Plot แสดงค่า Coefficients ของแต่ละ Stage
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6. อภิปรายผล
จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านระดับความรุ นแรงที่เกิดขึ้นกับบุคคลแสดงให้เห็นว่า การเกิดอุบตั ิเหตุ
ในเพศชายสู งกว่าเพศหญิง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พวงเพ็ญ อ่อนสี บุตร (2551) พบว่า ผูท้ ี่เกิดอุบตั ิเหตุจราจร
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย โดยมีแนวโน้มของการเกิดอุบตั ิเหตุจราจรเพิ่มขึ้น และในเพศชายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็ น
สองเท่าของเพศหญิง และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Ulleberg และ Rundmo (2003) ที่พบว่า บุคลิกภาพของ
ผูข้ บั ขี่มกั มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดอุบตั ิเหตุ ซึ่ งพบว่าผูท้ ี่มีบุคลิกภาพแต่ลกั ษณะ จะมีพฤติกรรมการขับขี่ที่เสี่ ยง
ต่ออุบตั ิเหตุที่แตกต่างกัน ซึ่ งอาจเป็ นเพราะในการขับขี่ยานพาหนะ เพศหญิงจะมีการตัดสิ นใจที่ช้ากว่าเพศชาย
และเมื่อพิจารณาผลการจัดกลุ่มจังหวัดตามข้อมูลการเกิดอุบตั ิเหตุในปี พ.ศ. 2561 พบว่า กลุ่มที่ 1 ส่วนใหญ่จะเป็ น
จังหวัดในการดู แลของตารวจภูธรภาค 3 ยกเว้นจังหวัดนครราชสี มาที่มีจานวนครั้งการเกิ ดอุบัติเหตุจากด้าน
ยานพาหนะ และด้านมูลค่าทรัพย์สินความเสี ยหายค่อนข้างสู ง ดังนั้น หน่วยงานตารวจภูธรควรให้ความสาคัญกับ
การรณรงค์ดา้ นพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะ เช่น เมาแล้วขับ ขับรถเร็ วเกินกาหนด หรื อการขับรถหลับใน
เป็ นต้น เพื่อลดความเสี ยหายที่อาจเกิดจากสาเหตุดงั กล่าว ส่ วนกลุ่มที่ 4 พบว่า เป็ นจังหวัดนครราชสี มาที่อยู่ใน
ความดูแลของตารวจภูธรภาค 3 ซึ่งเป็ นจังหวัดที่มีลกั ษณะโดดเด่นจากจังหวัดอื่น ๆ เนื่องจากมีอุบตั ิเหตุจากสาเหตุ
ไม่ว่าจะเป็ นด้านยานพาหนะ ด้านระดับความรุ นแรงที่เกิดขึ้นกับบุคคล และด้านมูลค่าทรัพย์สินความเสี ยหายมาก
ที่สุดในประเทศ ซึ่ งสอดคล้องกับข้อมูลสถิติการเสี ยชีวิตที่เป็ นจังหวัดที่พบมากที่สุด (ศูนย์ขอ้ มูลอุบตั ิเหตุ, 2561)
หน่วยงานตารวจที่เกี่ยวข้องควรต้องเฝ้าระวังและดูแลมาตรการที่เกี่ยวข้องเป็ นพิเศษในทุก ๆ ด้าน

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
งานวิจยั นี้ทาให้ทราบถึงสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุ เพื่อให้หน่วยงานตารวจส่ วนกลางและตารวจภูธร
ในแต่ละจังหวัดทัว่ ประเทศ สามารถนาข้อมูลไปประกอบการพิจารณาแนวทางในการลดปั ญหาอุบตั ิเหตุและวาง
แผนการเฝ้าระวังปัญหาอุบตั ิเหตุตามกลุ่มระดับจังหวัด
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
สามารถนาแนวคิดขั้นตอนการวิเคราะห์การจัดกลุ่มไปใช้ประยุกต์ใช้กบั ข้อมูลในระดับอาเภอหรื อเขต
พื้นที่ เพื่อเพิ่มการจัดการเกี่ยวกับอุบตั ิเหตุภายในจังหวัดนั้น ๆ ได้ ทั้งนี้งานวิจยั นี้มีขอ้ จากัดในการนาข้อมูลทุติย
ภูมิเกี่ยวกับการเกิดอุบตั ิเหตุมาทาการวิเคราะห์ ซึ่ งเป็ นปั จจัยสาเหตุหลักตามฐานข้อมูลของสานักงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร สานักงานตารวจแห่ งชาติ (CITC) โดยผูว้ ิจยั ได้นาปั จจัยทางประชากรศาสตร์ จ าก
ฐานข้อมูลของสานักงานสถิติแห่งชาติ (NSO) มาร่ วมในการวิเคราะห์ดว้ ย ซึ่งในการวิจยั ครั้งต่อไปอาจมีการศึกษา
คุณลักษณะอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ช่วงเวลาของการเกิดอุบตั ิเหตุและบริ เวณที่เกิดอุบตั ิเหตุ เป็ นต้น

8. กิตติกรรมประกาศ
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ แยมทุเรียนไร้ น้าตาลด้ วยการใช้ สารให้ ความหวานทดแทน
DEVELOPMENT OF SUGAR-FREE DURIAN JAM PRODUCT BY
REPLACEMENT WITH SWEETENERS
วริศชนม์ นิลนนท์ , กุลพร พุทธมี, สุ พร สั งข์ สุวรรณ
สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
E-mail: waritchon_n@hotmail.com
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลิ ตภัณฑ์แยมทุเรี ยนไร้ น้ าตาลด้วยการใช้ส ารให้ความหวาน
ทดแทน (ซู คราโลส มอลทิ ทอล และสตี เวีย) โดยศึ กษาชนิ ดและปริ มาณที่ เหมาะสมในการผลิ ตแยมทุเรี ยน
ผลการวิจยั พบว่าปริ มาณเนื้ อทุเรี ยนร้อยละ 40 ให้ลกั ษณะเนื้ อสัมผัสแยมที่เรี ยบเนี ยนและมีความสามารถใน
การแผ่กระจายตัวที่ดี โดยชนิ ดของสารให้ความหวานทดแทนที่เหมาะสมที่สุด คือ ซู คราโลส ปริ มาณร้อยละ
0.08 ซึ่ งให้ ค วามหนื ด สู ง ที่ สุ ด เท่ า กับ 8.20±0.03 cm/90s และให้ ค่ า พลัง งานต่ า สุ ด เท่ า กับ 2.92±0.01 kcal/g
รองลงมาคือ สตีเวียร้อยละ 0.16 และมอลทิทอลร้อยละ 60 โดยมีค่าความหนืดเท่ากับ 8.36±0.02 และ 9.63±0.03
cm/90s และมีค่าพลังงาน เท่ากับ 3.01±0.01 และ 3.28±0.02 kcal/g ตามลาดับ
คาสาคัญ: ทุเรี ยน, แยม, แยมทุเรี ยน, สารให้ความหวาน, ไร้น้ าตาล

ABSTRACT
The main objective of this study was to develop sugar-free durian jam by replacing total sugar with
sweeteners (sucralose maltitol and stevia). The studying the suitable types and quantities of durian jam production
were investigated. The results showed that 40% of textures generated the appearance of a smooth jam texture
and good spreadability. According to the study, the most suitable substitute sweetener was 0.08% sucralose with
the highest viscosity (8.20±0.03 cm/90s) and lowest energy (2.92±0.01 kcal/g). The second most suitable
sweetener were 0.16% stevia and 60% maltitol showing the viscosity of 8.36±0.02 and 9.63±0.03 cm/90s, and
the energy values of 3.01±0.01 and 3.28±0.02 kcal/g, respectively.
Keywords : Durian, Jam, Durian jam, Sweetener, Sugar free

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ทุเรี ยนเป็ นผลไม้เศรษฐกิจที่มีผลผลิตมากที่สุดอยูใ่ นเขตภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรี ทุเรี ยน
มีคุณค่าทางโภชนาการสู ง เช่น แป้ง น้ าตาล เส้นใยอาหาร และสารที่มีคุณสมบัติเป็ นกัม วิตามินและแร่ ธาตุต่างๆ
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ด้วยศักยภาพและความเป็ นไปได้ในองค์ประกอบของทุเรี ยนดังกล่าว การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจาก
ทุเรี ยนในรู ปแบบอื่นที่หลากหลายจึงเป็ นสิ่ งที่น่าสนใจ ประกอบกับมูลค่าของทุเรี ยนในปั จจุบนั มีมูลค่าสู ง ความ
ต้องการผลิตภัณฑ์จากทุเรี ยนจึงมีมาก โดยเฉพาะการพัฒนาเพื่อเป็ นสิ นค้าส่ งออก การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภท
แยมทุเรี ยนจึงเป็ นรู ปแบบหนึ่ งที่ผูบ้ ริ โภคต่างชาติให้ความสนใจ แยมเป็ นผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากผลไม้ผสมกับ
น้ าตาล มีลกั ษณะเป็ นเจล ลักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลว มีการใช้น้ าตาลความเข้มข้นสู งเพื่อลดค่า aw (water activity)
และมีค่าความเป็ นกรด-ด่างต่า จัดเป็ นอาหารกลุ่มที่มีความชื้นปานกลาง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแยมเป็ นผลิตภัณฑ์
ที่ประกอบด้วยน้ าตาลจานวนมาก ในขณะที่ปัจจุบนั ผูบ้ ริ โภคให้ความใส่ ใจในอาหารเพื่อสุ ขภาพมากขึ้น ดังนั้น
รู ปแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ควรตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ซึ่ งมีรายงานวิจยั ที่ได้ศึกษาการใช้สาร
ให้ความหวานทดแทนน้ าตาลในแยมชนิดต่างๆ เช่น ปาริ ชาติ ตียปรี ชญา (2553) พัฒนาผลิตภัณฑ์แยมกล้วยผสม
มะละกอลดน้ าตาล จุฑามาศ นิ วฒั น์และคณะ (2558) พัฒนาผลิตภัณฑ์แยมจากเสาวรสผสมเคพกูสเบอรี โดยใช้
มอลทิ ท อลไซรั ป มนัญ ญา ค าวชิ ร ะพิ ทักษ์ และคณะ (2559) พัฒ นาแยมผลไม้ไ ทยด้วยฟรุ กโตสไซรั ปและ
ซูคราโลส รัชนี ไสยประจงและคณะ (2561) พัฒนาแยมเคพกูสเบอรี พลังงานต่าด้วยสารสกัดหญ้าหวาน เป็ นต้น
ซึ่ ง ผลการทดสอบดังกล่าวได้รับการยอมรั บและให้ค่าพลังงานต่ าจากแยมปกติ ดัง นั้นผูว้ ิจัย จึ งสนใจพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แยมจากทุเรี ยนในรู ปแบบของแยมไร้น้ าตาล เพื่อให้เป็ นผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพใหม่สาหรับผูบ้ ริ โภค
นอกจากจะช่วยเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบแล้ว ยังช่วยเพิ่มความหลากหลายของรู ปแบบผลิตภัณฑ์จากทุเรี ยนที่เป็ นที่
ต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ เป็ นช่องทางเพิ่มรายได้ให้กบั เกษตรกร ชุมชน และยังสามารถ
พัฒนางานวิจยั นี้ไปสู่กระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้อีกต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาชนิดและปริ มาณของสารให้ความหวานที่เหมาะสมเพื่อทดแทนน้ าตาลในแยมทุเรี ยน

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทุเรี ยน จัดเป็ นไม้ผลเมื องร้อนมี ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Durio zibethinus Murray และเป็ นผลไม้ที่มีกลิ่น
เฉพาะตัว เนื่ อ งจากมี ส่วนผสมของสารประกอบกามะถั นรวมอยู่ด้วยในรู ปเอทิ ล ไฮโดรไดซัล ไฟด์ (Ethyl
hydrodisulfide) และไดอัลไคล์ โพลีซัลไฟด์ (Dialkyl polysulfides) หลายชนิด สารเหล่านี้เป็ นสารสาคัญที่ทาให้
เนื้อของผลทุเรี ยนสุ กมีกลิ่นเฉพาะ ซึ่งสารเหล่านี้จะไม่พบในเปลือกและเมล็ด ส่วนสารที่มีกลิ่นอื่นๆ เช่น เอทิลอะ
ซี เตด (Ethyl acetate) ซึ่ งให้กลิ่นผลไม้ (Fruity odor) ไทยเป็ นผูผ้ ลิตและ
ผูส้ ่ งออกทุเรี ยนรายใหญ่ของโลก
โดยตลาดหลักของไทยได้แก่สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง และเวียดนาม การส่งออกส่วนใหญ่จะส่งออกในรู ป
ทุเรี ยนสดประมาณร้อยละ 90 นอกนั้นเป็ นทุเรี ยนแช่แข็ง ทุเรี ยนกวนและทุเรี ยนอบแห้ง
แยม เป็ นผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากจากผลไม้ซ่ ึ งอาจเป็ นผลไม้ท้งั ผล ผลไม้เป็ นชิ้น เนื้อผลไม้ หรื อผลไม้ปั่น
ผสมกับน้ าตาลหรื อสารให้ความหวานชนิดอื่น จะผสมน้ าผลไม้หรื อน้ าผลไม้เข้มข้นด้วยก็ได้ มีลกั ษณะเป็ นเจล
แยมมีลกั ษณะกึ่งเหลวมีความข้นเหนียวพอเหมาะ สามารถปาดหรื อทาบนขนมปั งได้ การแปรรู ปแยมเป็ นการ
ถนอมอาหารโดยการใช้น้ าตาลความเข้มข้นสู ง เพื่อลดค่า aw และมีความเป็ นกรด-ด่างต่า เพื่อป้องกันการเจริ ญของ
จุลินทรี ย ์ จัดอยู่ในกลุ่มอาหารที่มีความชื้ นปานกลาง (Intermediate moisture food) การเกิดเจลของแยมเกิดจาก
กรด น้ าตาล และเพกตินผสมกันในสัดส่วนที่เหมาะสม (ทัศนา ศิริโชติ, 2558)
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สารให้ความหวานแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ตามคุณค่าทางโภชนาการ คือ สารให้ความหวานที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการและสารให้ ค วามหวานที่ ไ ม่ มี คุ ณค่ าทางโภชนาการ โดยสารให้ ค วามหวานที่ มี คุ ณ ค่ าทาง
โภชนาการได้แก่ น้ าตาลซูโครส น้ าตาลกลูโคส น้ าตาลฟรุ กโตส มีรสหวานที่ผบู ้ ริ โภคทัว่ ไปคุน้ ชินและยอมรับ
แต่หากบริ โภคมากเกิ นไป อาจทาให้เกิ ดโรคฟั นผุ โรคอ้วน โรคแทรกซ้อนอื่นๆ ตามมา เช่ น โรคเบาหวาน
โรคหัวใจ เป็ นต้น สาหรับน้ าตาลแอลกอฮอล์ให้พลังงานแก่ร่างกายไม่ทาให้เกิดฟันผุ จาเป็ นต้องใช้อินซูลินใน
การย่อย แต่ไม่ควรบริ โภคเกิน 20-40 กรัมต่อวัน เนื่องจากอาจมีผลทาให้เกิดการระบายท้อง ตัวอย่างได้แก่ซอร์บิ
ทอล แมนนิทอล ไซลิทอล ไอโซมอลต์ มาลิทอล แลคติทอล และ ทากาโลส เป็ นต้น ส่วนสารให้ความหวานที่ไม่
มีคุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่ แอสพาร์แทม แซคคาริ น อะซีซลั เฟมโพแทสเซียม ซูคราโลส นีโอแทม และสตีเวีย
เป็ นต้น สารให้ความหวานกลุ่มนี้ให้ความหวานมากไม่ให้พลังงาน จึงเหมาะสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการลดน้ าหนัก หรื อ
ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานโดยไม่ทาให้ระดับน้ าตาลในเลือดสู งขึ้น (พิชญานิน เพชรล้อมทอง และปุณฑริ กา รัตนตรัย
วงศ์, 2557)
รายงานวิจัยที่ได้ศึกษาการใช้สารให้ความหวานทดแทนน้ าตาลในแยม มี ดังนี้ ปาริ ชาติ
ตี ย
ปรี ชญา (2553) พัฒนาผลิตภัณฑ์แยมกล้วยผสมมะละกอลดน้ าตาล พบว่าผูท้ ดสอบมีความชอบเฉลี่ยด้านสี กลิ่น
ของแยม ความแข็งของเจล การแผ่กระจายของแยม รสหวาน รสเปรี้ ยว และคะแนนความชอบรวมอยูร่ ะหว่างชอบ
ปานกลางถึงชอบมาก และให้พลังงาน 2.12 kcal/g และมีปริ มาณน้ าตาลทั้งหมด 18.34 g/100 g เทียบกับแยมสู ตร
ปกติ ที่ให้พลังงาน 2.82 kcal/g และมี ปริ มาณน้ าตาลทั้งหมด 69.54 g/100 g จุฑามาศ นิ วฒ
ั น์ และคณะ (2558)
พัฒนาผลิตภัณฑ์แยมจากเสาวรสผสมเคพกูสเบอรี โดยใช้มอลทิทอลไซรัปทดแทนน้ าตาล พบว่ามีค่าพลังงาน
น้อยกว่าแยมสู ตรปกติร้อยละ 30 และมีอายุการเก็บรักษาประมาณ 2 เดือน ได้รับคะแนนความชอบโดยรวมจาก
การทดสอบกับผูบ้ ริ โภคอยู่ในระดับชอบปานกลาง สุ ภาพร อภิรัตนานุสรณ์ (2554) พัฒนาแยมมังคุดแคลอรี ต่า
โดยใช้มอลทิทอลทดแทนน้ าตาลทั้งหมดและเติมเปลือกมังคุดปริ มาณร้อยละ 12 พบว่าผูท้ ดสอบให้การยอมรับ
ให้ค่าพลังงาน 2.09 kcal/g ซึ่ งมีค่าลดลงต่ากว่าแยมมังคุดสู ตรน้ าตาล (2.63 kcal/g) มนัญญา คาวชิระพิทกั ษ์ และ
คณะ (2559) พัฒนาแยมผลไม้ไทยด้วยฟรุ กโตสไซรั ปและซู คราโลสทดแทนซู โครส พบว่าการใช้ซูคราโลส
ทดแทนซู โครสร่ วมกับฟรุ กโตสไซรัป มีการยอมรับมากกว่าการใช้ซูโครสเพียงอย่างเดียว ซึ่ งสามารถทดแทน
ซู โครสได้ถึงร้ อยละ 50 รั ชนี ไสยประจงและคณะ (2561) พัฒนาแยมเคพกูสเบอรี พลังงานต่ าสาหรั บ ผูป้ ่ วย
เบาหวาน โดยใช้สารสกัดหญ้าหวานทดแทนน้ าตาล พบว่าแยมเคพกูสเบอรี สามารถลดปริ มาณน้ าตาลลงได้ร้อย
ละ 75 โดยใช้สารสกัดหญ้าหวานที่ 250 ppm ซึ่ งได้คะแนนเนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวมมากกว่าสู ตรอื่น ๆ
Vilela et al. (2015) พัฒนาแยมสตอเบอรี่ ราสเบอรี่ และเชอรี่ โดยใช้ฟรุ กโตส
ซอร์ บิทอลและฟรุ กโตโอลิ
โกแซคคาไรด์ (Fructo - oligosaccharides, FOS) โดยแยมที่ใช้ซอร์บิทอลและ FOS สามารถลดค่าพลังงานและค่า
glycermic index ได้ และในกรณี ของ FOS ยังช่ วยเพิ่มเส้นใยอาหารด้วย นอกจากนี้ การใช้สารให้ความหวาน
ร่ วมกันระหว่างฟรุ คโตสและ FOS หรื อซอร์ บิทอลและ FOS ยังสามารถลดค่าพลังงานในแยมได้ร้อยละ 51 และ
68 ตามลาดับ

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ศึกษาปริ มาณเนื้อและน้ าทุเรี ยนที่เหมาะสมในการผลิตแยม
การเตรี ยมส่ วนของน้ าทุเรี ยน โดยนาเนื้ อทุเรี ยนพันธุ์หมอนทอง อายุการเก็บเกี่ยว 120 วันผสมน้ า
สะอาดในอัตราส่วน 1:1 ผ่านการบดละเอียดและการกรองโดยใช้เครื่ องสกัดแยกน้ าผลไม้
น้ าทุเรี ยนที่สกัด
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แยกได้นามาผสมกับส่วนของเนื้อทุเรี ยน โดยศึกษาปริ มาณเนื้อทุเรี ยนที่ระดับร้อยละ 10 20 30 40 และ 50 นาส่วน
ของเนื้ อและน้ าทุเรี ยนเทลงผสมในกระทะทองเหลือง ให้ความร้อนอุณหภูมิประมาณ 70 องศาเซลเซี ยส กวน
ตลอดเวลา และปรับสภาพความเป็ นกรด-ด่างด้วยกรดซิตริ กให้อยูใ่ นช่วง 2.8-3.5 รอให้เดือดเป็ นเวลา 5 นาที ผสม
เพคตินร้อยละ 1 ให้ความร้อนต่อจนส่วนผสมมีอุณหภูมิสูงถึง 104-105 องศาเซลเซียส จากนั้นลดอุณหภูมิลงที่ 90
องศาเซลเซี ยส บรรจุแยมในขวดแก้วที่ผ่านการต้ม ฆ่าเชื้อแล้ว ปิ ดฝาให้สนิท ทาให้เย็น และวิเคราะห์คุณภาพ
ทางกายภาพและทางเคมี
4.2 ศึกษาชนิดและปริ มาณสารให้ความหวานที่เหมาะสมในการผลิตแยม
นาสัดส่ วนปริ มาณเนื้ อและน้ าทุเรี ยนที่เหมาะสมจากข้อ 4.1 ศึ กษาชนิ ดและปริ มาณสารให้ความ
หวาน 3 ชนิด คือ ซูคราโลสร้อยละ 0.06 0.08 และ1.00 มอลทิทอลร้อยละ 50 60 และ70 และสตีเวียร้อยละ 0.14
0.16 และ0.18 โดยเทียบค่า relative sweetness กับปริ มาณซูโครสที่เหมาะสมร้อยละ 30 40 และ50 แยมที่ได้นามา
วิเคราะห์คุณภาพเบื้องต้น ในด้านลักษณะปรากฏและการกระจายตัว ด้วยการปาดแยมลงบนแผ่นขนมปัง สังเกต
ลักษณะความหนื ด การกระจายตัวของเจล ความขุ่นและสี ที่ปรากฏ จากนั้นเลือกชนิ ดและปริ มาณสารให้ความ
หวานที่ให้ลกั ษณะคุณภาพที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละชนิดมาผลิต และวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและทางเคมี
และศึกษาอายุการเก็บรักษาเป็ นระยะเวลา 14 วัน ที่อุณหภูมิ 27±2 องศาเซลเซี ยส โดยวิเคราะห์ปริ มาณจุลินทรี ย ์
ทั้งหมด และปริ มาณยีสต์-รา (AOAC, 2000)
วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design
(CRD) วิ เ คราะห์ความแปรปรวนของข้อมู ลทางสถิ ติ โดย Analysis of Variance และเปรี ย บเที ย บค่าความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
4.3 การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพและเคมี
วัดค่าความหนืดด้วย Bostwick consistometer ค่าสี ดว้ ยแผ่นเทียบสี (Color chart) ปริ มาณของแข็งที่
ละลายได้ท้ งั หมด (Total soluble solid, TSS) ด้วย Hand refractometer วัดค่าความเป็ นกรด-ด่าง ด้วย pH meter
วิเคราะห์ความชื้นตามวิธี AOAC (2000) และวัดค่า aw ด้วย Water activity meter วิเคราะห์ค่าพลังงาน ด้วย Bomb
colorimeter และปริ มาณกรดทั้งหมด ตามวิธีมาตรฐาน AOAC (2000)

5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการศึกษาปริ มาณเนื้อและน้ าทุเรี ยนที่เหมาะสมในแยมทุเรี ยน
ผลการวิจยั พบว่าการเพิ่มสัดส่ วนของปริ มาณเนื้ อทุเรี ยนสู งขึ้นมีผลต่อ TSS เพิ่มสู งขึ้นตามลาดับ
(ตารางที่ 1) โดยที่ระดับเนื้อทุเรี ยนร้อยละ 10 และ20 ไม่มีความแตกต่างกัน ขณะที่ปริ มาณเนื้อทุเรี ยนที่ร้อยละ 30
40 และ 50 มีปริ มาณ TSS ที่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p 0.05) ส่ วนปริ มาณกรดลดลงและค่าความเป็ น
กรด-ด่างไม่มีความแตกต่าง โดยเนื้อแยมมีความหนืดมากขึ้นตามลาดับ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ ซึ่ งจากลักษณะปรากฏ พบว่าลักษณะของแยมที่มีปริ มาณเนื้ อทุเรี ยนร้อยละ 40 และ50 แยมมีลกั ษณะเนื้อ
สัมผัสที่ เรี ยบเนี ยน เมื่ อทดสอบการกระจายตัวบนขนมปั ง พบว่ามี การกระจายตัวที่สม่ าเสมอ โดยไม่มีความ
แตกต่างกัน ดังนั้นจึงเลือกแยมที่มีปริ มาณเนื้อทุเรี ยนร้อยละ 40 เพื่อนาไปศึกษาในขั้นตอนต่อไป
5.2 ผลการศึกษาชนิดและปริ มาณสารให้ความหวานที่เหมาะสมในแยมทุเรี ยน
ผลการศึกษาสารให้ความหวาน 3 ชนิด โดยเปรี ยบเทียบกับซูโครส ในระดับความเข้มข้นที่แตกต่าง
กัน โดยใช้เนื้อทุเรี ยนร้อยละ 40 พบว่าแยมทุเรี ยนที่ใช้ซูโครส (ตารางที่ 2) ปริ มาณร้อยละ 50 มีปริ มาณ TSS สู ง
ที่สุด (65 ºBrix) ซึ่ งตรงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุ ข 2543 กาหนดไว้ว่าผลิตภัณฑ์แยม ต้องมีปริ มาณ
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TSS ไม่น้อยกว่า 65 ºBrix อีกทั้งยังมีลกั ษณะปรากฏที่ดี และมีการกระจายตัวที่สม่าเสมอ ดังนั้นจึงเลือกปริ มาณ
ซูโครสที่ร้อยละ 50 เพื่อทาการศึกษาต่อไป ในขณะเดียวกันผลการวิเคราะห์ปริ มาณสารให้ความหวาน ซูคราโลส
มอลทิทอล และสตีเวีย (ตารางที่ 3 -5) มีลกั ษณะปรากฏ และการกระจายตัวที่ไม่ต่างกัน ยกเว้นมอลทิทอลที่มี
ปริ มาณ TSS มากขึ้นเมื่อปริ มาณสารให้ความหวานเพิ่มขึ้น จึงนามาคานวณค่า relative sweetness เทียบเท่ากับแยม
ทุเรี ยนที่ใช้ซูโครสร้อยละ 50 และหาปริ มาณที่ใกล้เคียงที่สุด โดยปริ มาณสารให้ความหวานที่เหมาะสมของซู
คราโลส มอลทิทอล และสตีเวียที่ใช้ คือร้อยละ 0.08 ร้อยละ 60 และร้อยละ 0.16 ตามลาดับ
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของแยมทุเรี ยนที่ระดับปริ มาณเนื้อทุเรี ยน
ที่แตกต่างกัน
Durian(%)
TSS (°Brix)
Acidityns(%)
pHns
Viscosity (cm)
d
10
65.34±0.10
2.11±0.02
4.10±0.01
3.34±0.29a
20
65.89±0.18d
2.10±0.05
4.10±0.02
2.50±0.01b
30
66.45±0.09c
2.05±0.04
4.11±0.03
1.93±0.07c
40
67.79±0.15b
2.04±0.08
4.11±0.03
1.41±0.25d
50
68.54±0.12a
2.01±0.05
4.13±0.01
1.22±0.08e
หมายเหตุ : abcde ตัวอักษรที่กากับค่าเฉลี่ยที่ต่างกัน หมายถึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05)
ns
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05)

5.3 ผลการวิเคราะห์ คุณภาพของแยมทุเรียน
จากผลการศึกษาชนิดและปริ มาณของสารให้ความหวานที่เหมาะสมเบื้องต้น ได้เลือกปริ มาณสารให้
ความหวานที่เหมาะสมที่สุดจากสารให้ความหวานในแต่ละชนิดมาวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์ คือซูคราโลส
ร้อยละ 0.08 มอลทิทอลร้อยละ 60 และสตีเวียร้อยละ 0.16 โดยผลการวิเคราะห์คุณภาพ ดังนี้
ตารางที่ 2 ปริ มาณซูโครสที่เหมาะสมต่อผลิตภัณฑ์แยมทุเรี ยนโดยใช้เนื้อทุเรี ยนร้อยละ 40
คุณลักษณะ
TSS (ºBrix)
ลักษณะปรากฏ
การกระจายตัว

ซูโครสร้อยละ 30
53
เนื้อกึ่งแข็งกึ่งเหลว
มีความขุ่นเล็กน้อย
กระจายตัวได้ดี มีความหนืด
เล็กน้อย ไม่มีเศษขนมปังติด

ซูโครสร้อยละ 40
59
เนื้อกึ่งแข็งกึ่งเหลว
มีสีที่อ่อนลง/มีความใส
มีกระจายตัวได้ดี
ไม่มีเศษขนมปังติด
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ซูโครสร้อยละ 50
65
เนื้อกึ่งแข็งกึ่งเหลว
มีสีที่เข้มขึ้น/มีความใสเพิ่มขึ้น
กระจายตัวได้ดี มีความสม่าเสมอ
ไม่มีเศษขนมปังติด
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ตารางที่ 3 ปริ มาณซูคราโลสที่เหมาะสมต่อผลิตภัณฑ์แยมทุเรี ยนโดยใช้เนื้อทุเรี ยนร้อยละ 40
คุณลักษณะ
TSS (ºBrix)
ลักษณะปรากฏ
การกระจายตัว

ซูคราโลสร้อยละ 0.06
ซูคราโลสร้อยละ 0.08
ซูคราโลสร้อยละ 0.10
29
29
29
มีลกั ษณะข้นเหลว ไม่ตกผลึก มีสีเหลือง ไม่ใส มีความขุ่น เนื้อแยมมีความละเอียด
รวมเป็ นเนื้อเดียวกัน ไม่มีความแตกต่างกัน
กระจายตัวได้ดี มีความสม่าเสมอ เมื่อปาดลงบนขนมปังไม่มีเศษขนมปังติด

ตารางที่ 4 ปริ มาณมอลทิทอลที่เหมาะสมต่อผลิตภัณฑ์แยมทุเรี ยนโดยใช้เนื้อทุเรี ยนร้อยละ 40
คุณลักษณะ
TSS (ºBrix)
ลักษณะปรากฏ

การกระจายตัว

มอลทิทอลร้อยละ 50
62

มอลทิทอลร้อยละ 60
66

มอลทิทอลร้อยละ70
70

เนื้อกึ่งแข็งกึ่งเหลว
มีสีเหลืองที่เข้มเล็กน้อย
และมีความใสน้อยที่สุด

เนื้อกึ่งแข็งกึ่งเหลว
มีสีเหลืองเล็กน้อย
และมีความใสเพิ่มขึ้น

เนื้อกึ่งแข็งกึ่งเหลว
มีสีเหลืองอ่อน
และมีความใสมากที่สุด

กระจายตัวได้ดี มีความ
กระจายตัวได้ดี สม่าเสมอ กระจายตัวได้ดี มีความสม่าเสมอ
สม่าเสมอ ไม่มีเศษขนมปังติด
ไม่มีเศษขนมปังติด
ไม่มีเศษขนมปังติด

ตารางที่ 5 ปริ มาณสตีเวียที่เหมาะสมต่อผลิตภัณฑ์แยมทุเรี ยนโดยใช้เนื้อทุเรี ยนร้อยละ 40
คุณลักษณะ
TSS (ºBrix)
ลักษณะปรากฏ
การกระจายตัว

สตีเวียร้อยละ 0.14
สตีเวียร้อยละ 0.16
สตีเวียร้อยละ 0.18
29
29
29
มีลกั ษณะข้นเหลว ไม่ตกผลึก มีสีเหลืองขุ่น เนื้อแยมมีความละเอียดรวมเป็ น
เนื้อเดียวกัน ไม่มีความแตกต่างกัน
กระจายตัวได้ดี มีความสม่าเสมอเมื่อปาดลงบนขนมปัง ไม่มีเศษขนมปั งติด

(1) ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพของแยมทุเรี ยน (ตารางที่ 6)
(1.1) ค่าสี เมื่อเทียบสี แยมทุเรี ยนน้ าตาลซู โครส ซู คราโลส มอลทิทอล และสตีเวีย พบว่าได้ค่าสี
ดั ง นี้ GREYED -ORANGE GROUP 164A, GREYED -YELLOW GROUP 162A, GREYED – YELLOW
GROUP 163A และ GREYED – YELLOW GROUP 161A ตามลาดับ
(1.2) ความหนืด พบว่าซูคราโลสให้ความหนืดสู งที่สุด (8.20±0.03 cm/90s) โดยไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ (p>0.05) กับแยมทุเรี ยนที่ใช้สตี เวีย (8.36±0.02 cm/90s) แต่ในขณะเดี ยวกันแยม
ทุเรี ยนที่ใช้ซูคราโลสและสตีเวีย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤ 0.05) กับแยมทุเรี ยนซู โครส
(10.14±0.08 cm/90s) และมอลทิทอล (9.63±0.03 cm/90s)
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพในแยมทุเรี ยนที่ใช้สารให้ความหวานชนิดต่างๆ
องค์ประกอบ
สี
ความหนืด
(cm/90s)

ซูโครส
GREYED ORANGE
GROUP 164A

ซูคราโลส
GREYED YELLOW
GROUP 162A

มอลทิทอล
GREYED –
YELLOW
GROUP 163A

สตีเวีย
GREYED –
YELLOW
GROUP 161A

10.14±0.08a

8.20±0.03b

9.63±0.03a

8.36±0.02b

หมายเหตุ : ab ค่าเฉลี่ยที่มีตวั อักษรต่างกันตามแนวนอนแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤ 0.05)

(2) ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีและค่าพลังงานของแยมทุเรี ยน (ตารางที่ 7)
(2.1) ปริ มาณ TSS พบว่าแยมทุเรี ยนจากมอลทิทอล มี ปริ มาณ TSS มากที่สุด (66.67±0.58 ºBrix)
โดยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05) กับแยมทุเรี ยนจากซูโครส (65.67±0.58 ºBrix) แต่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05) กับแยมทุเรี ยนจากซูคราโลส และสตีเวีย ในขณะที่แยมทุเรี ยน
จากซูคราโลสและสตีเวียไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05)
(2.2) ค่าความเป็ นกรด-ด่าง พบว่าแยมทุเรี ยนจากซู คราโลส (4.38±0.01) กับสตีเวีย (4.38±0.02)
มีค่าความเป็ นกรด-ด่างต่าสุ ด โดยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่มีความแตกต่างกัน
กับแยมทุเรี ยนจากซู โครส (4.41±0.01) และมอลทิทอล (4.43±0.02) โดยแยมทุเรี ยนจากซู โครสและมอลทิทอล
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05)
(2.3) ความชื้น พบว่าแยมทุเรี ยนจากสตีเวียมีปริ มาณความชื้นสู งที่สุด (ร้อยละ 68.62±1.68) โดยไม่
มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05) กับแยมทุเรี ยนซูคราโลส (ร้อยละ 67.03±0.87) แต่มีความ
แตกต่างกันอย่างกับแยมทุเรี ยนจากซูโครส (ร้อยละ 19.60±4.82) และมอลทิทอล (ร้อยละ 21.47±0.92) โดยแยม
ทุเรี ยนจากซูโครสและมอลทิทอลไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05)
(2.4) ค่า aw พบว่าแยมทุเรี ยนจากซู คราโลส มี ค่า aw สู งที่ สุด (ร้ อยละ 0.91±0.02) โดยไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ(p>0.05) กับแยมทุเรี ยนจากสตีเวีย (ร้อยละ 0.90±0.01) แต่มีความแตกต่างกัน
กับแยมทุเรี ยนจากซูโครส (ร้อยละ 0.82±0.01) และมอลทิทอล (ร้อยละ 0.81±0.01) โดยที่แยมทุเรี ยนจากซูโครส
และมอลทิทอลไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05)
(2.5) ค่าพลังงาน พบว่าแยมทุเรี ยนจากซูคราโลสให้ค่าพลังงานน้อยที่สุด (2.92±0.01kcal/g) โดยมี
ความแตกต่ างกันอย่างนัย สาคัญ ทางสถิ ติ (p≤0.05) กับ แยมทุเ รี ย นจากซู โครส (4.25±0.02kcal/g) มอลทิ ทอล
(3.28±0.02kcal/g) และสตีเวีย (3.01±0.01kcal/g)
(3) ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางจุลินทรี ย ์
ผลการวิเคราะห์ปริ มาณจุลินทรี ยท์ ้งั หมด พบว่าแยมที่มีอายุการเก็บรักษา 14 วันแยมทุเรี ยนจากสตีเวียมี
ปริ มาณจุลินทรี ยท์ ้ งั หมดเท่ากับ 8.07×104 CFU/g แยมทุเรี ยนจากซู คราโลสมี จานวนจุลินทรี ยท์ ้ งั หมดเท่ากับ
2.00×103 CFU/g ในขณะที่แยมทุเรี ยนจากซู โครสและมอลทิทอล ไม่พบการเจริ ญของจุลินทรี ยท์ ้ งั หมดในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว ส่ วนปริ มาณยีสต์-ราในแยมทุเรี ยนจากซูโครส ซูคราโลสและมอลทิทอล ไม่พบปริ มาณยีสต์รา ในช่ วงอายุการเก็บรั กษา 14 วัน ในขณะที่ แยมทุเรี ยนจากสตี เวียพบการเจริ ญของยีสต์ -รา จานวนเท่ากับ
1.20×105 CFU/ml
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีและค่าพลังงานในแยมทุเรี ยนที่ใช้สารให้ความหวานชนิดต่างๆ
องค์ประกอบ
TSS (ºBrix)
ค่าความเป็ นกรด-ด่าง
ความชื้น (%)
Water activity (aw)
ค่าพลังงาน (kcal/g)

ซูโครส
65.67±0.58a
4.41±0.01a
19.60±4.82a
0.82±0.01b
4.25±0.02a

ซูคราโลส
29.33±0.58b
4.38±0.01b
67.03±0.87b
0.91±0.02a
2.92±0.01d

มอลทิทอล
66.67±0.58a
4.43±0.02a
21.47±0.92a
0.81±0.01b
3.28±0.02b

สตีเวีย
29.33±0.58b
4.38±0.02b
68.62±1.68b
0.90±0.01a
3.01±0.01c

หมายเหตุ : abcd ค่าเฉลี่ยที่มีตวั อักษรต่างกันตามแนวนอนแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤ 0.05)

6.อภิปรายผล
จากผลการวิจยั ชนิดและปริ มาณสารให้ความหวานที่ระดับต่างๆ พบว่าปริ มาณสารให้ความหวานที่ดี
ที่สุดของแต่ละชนิด คือ ซูโครสที่ร้อยละ 50 ซูคราโลสร้อยละ 0.08 มอลทิทอลร้อยละ 60 และสตีเวียร้อยละ 0.16
เนื่ องจากให้ลกั ษณะปรากฏ การกระจายตัวดี ที่สุด และมี ปริ มาณ TSS 65 ºBrix ตรงตามที่ ประกาศกระทรวง
สาธารณสุ ข (2543) กาหนดไว้ว่าผลิตภัณฑ์แยมต้องมีปริ มาณ TSS ไม่น้อยกว่า 65 ºBrix โดยสารให้ความหวาน
ทั้ง 3 ชนิ ด แต่ละระดับไม่มีความแตกต่างกัน ในลักษณะปรากฏ การกระจายตัว และปริ มาณ TSS แต่มีความ
แตกต่างกันที่รสชาติ (ความหวาน) จึงได้เลือกปริ มาณสารให้ความหวานที่ระดับดังกล่าว จากทาการเปรี ยบเทียบ
ค่า relative sweetness ของสารให้ความหวานแต่ละชนิดกับค่า relative sweetness ของซูโครส พบว่า ซูคราโลสมี
ค่ า relative sweetness เท่ ากับ 600 มอลทิ ท อลมี ค่ า relative sweetness เท่ ากับ 80 สตี เ วี ย มี ค่ า relative sweetness
เท่ากับ 300 (ณัฐรัตน์ ศรี สังวาล, 2555) ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ พบว่าแยมทุเรี ยนจากซู คราโลสมี
ความหนื ดสู งที่ สุดเท่ากับ 8.20±0.03 cm/90s ในขณะที่ แยมน้ าตาลซู โครสให้ความหนื ดน้อยที่สุด 10.14±0.08
cm/90s เนื่องจากการเกิดเจลของเพคตินที่ใช้เป็ นชนิด High methoxyt pectin จึงสามารถเกิดระบบเจลได้เมื่อ รวม
กับกรดและน้ าตาลที่ความเข้มข้นสู ง (สุ ภาพร อภิรัตนานุ สรณ์ , 2554) ซึ่ งการใช้เพคตินไม่ได้มีผลต่อความหนืด
เพียงอย่างเดียว แต่มีผลต่อลักษณะปรากฏด้านสี ของผลิตภัณฑ์ดว้ ยจึงทาให้มีสีที่แตกต่างกัน และสี ของผลิตภัณฑ์
แยมทุ เ รี ยนอยู่ ใ นกลุ่ ม GREYED - ORANGE GROUP164A ถึ ง GREYED -YELLOW GROUP161A-163A
มีลกั ษณะเป็ นเฉดสี ส้มเทาจนถึงสี เหลืองเทา ซึ่งเป็ นเฉดสี ที่ผทู ้ ดสอบให้การยอมรับในระดับปานกลาง
สารให้ความหวานมีผลต่อปริ มาณความชื้น ค่า aw ปริ มาณกรด และอายุการเก็บรักษา โดยแยมทุเรี ยน
จากซู โครสและมอลทิ ทอลมี ปริ มาณความชื้ นน้อยกว่าแยมทุเรี ยนจากซู คราโลสและสตี เวีย มอลทิ ทอลเป็ น
สารกลุ่มพอลิออล มีคุณสมบัติเป็ นสารดูดความชื้ นน้อย (Low hygroscopic) และสารคงความชื้ น (Humectants)
(Nabor, 2001) จึงสามารถกักเก็บความชื้นไว้ในระบบเจล ซึ่งเป็ นระบบที่ซบั ซ้อนทาให้น้ าระเหยออกไปได้นอ้ ยทา
ให้ค่าความชื้นลดลง อีกทั้งมีหมู่ไฮดรอกซิลที่สามารถดึงดูดความเป็ นขั้วของน้ าได้และเกิดพันธะไฮโดรเจนกับน้ า
จึ งส่ งผลให้ค่า aw ลดต่ าลงด้วย (ณัฐรั ตน์ ศรี สังวาล, 2555) โดยค่า aw ของแยมทุเรี ยนพบว่าอยู่ในช่ วงร้ อยละ
0.81-0.91 ค่า aw ดังกล่าว มีผลต่อการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ยใ์ นแยมทุเรี ยน โดยปกติค่า aw ที่เหมาะสมของแยม
อยู่ที่ร้อยละ 0.75 (สุ พจน์ ตุงคเศรวงศ์, 2556) ดังนั้นแยมทุเรี ยนจากซูคราโลสและสตีเวียนั้นจึงมีอายุการเก็บรักษา
ที่ส้ ันกว่าแยมจากซู โครสและมอลทิทอล โดยเฉพาะแยมจากสตีเวียนั้นพบว่ามีจานวนจุลินทรี ยท์ ้ งั หมดสู งเกิน
เกณฑ์มาตรฐาน โดยผลที่วิเคราะห์ได้มีค่าความเป็ นกรด-ด่างสู งกว่าที่กาหนดไว้ ซึ่งมีผลต่ออายุการเก็บรักษาของ
ผลิตภัณฑ์ที่ลดลงด้วย ส่วนค่าพลังงานพบว่าแยมทุเรี ยนจากซูคราโลสให้ค่าพลังงานน้อยที่สุด รองลงมาคือ สตีเวีย
และมอลทิทอล เนื่องจากซูคราโลสเป็ นสารให้ความหวานชนิดไม่ให้พลังงานแก่ร่างกายและใช้ในปริ มาณที่นอ้ ย
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(ณัฐรั ตน์ ศรี สังวาล, 2555) ดังนั้นผลการศึ กษาปริ มาณและชนิ ด สารให้ความหวานในแยมทุเ รี ยนในแง่ ข อง
การลดค่าพลังงานเพื่อทดแทนการใช้ซูโครส การเลือกใช้ซูคราโลสสามารถใช้แทนซูโครสได้โดยให้ค่าพลังงานที่
น้อยที่สุด

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) เป็ นทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริ โภคเพื่อสุ ขภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการค้า
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) ศึ กษาการสารให้ ค วามหวานชนิ ด อื่ น เช่ น มอลทิ ท อล หรื อ ใช้สารให้ ค วามหวานร่ วมกัน
มากกว่า 1 ชนิด เช่นน้ าตาลซูโครสร่ วมกับซูคราโลส หรื อซูคราโลสร่ วมกับมอลทิทอล เป็ นต้น
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งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อติดตามคุณภาพน้ าและการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางเคมีบางประการของดิน
ตะกอนในบ่ อ เลี้ ย งปลานิ ล แดง (Oreochromis niloticus x O. mossambicus ) ต าบลช่ อ งกุ่ ม อ าเภอวัฒ นานคร
จังหวัดสระแก้ว ระยะเวลา 90 วัน โดยตรวจวัดคุณภาพน้ าในบ่อเลี้ยงปลานิลแดงทุก 2 สัปดาห์ ดังนี้ ความเป็ นกรด
ด่าง อุณหภูมิ ความนาไฟฟ้ า ของแข็งละลายน้ าทั้งหมด ความขุ่น ความโปร่ งแสง ออกซิ เจนละลายน้ า ความ
สกปรกของน้ า แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไนไตรต์-ไนโตรเจน ไนเตรต-ไนโตรเจนและออร์โธฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส
ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพน้ าแต่ละพารามิเตอร์ มีความเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงปลานิลแดงเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
เกณฑ์คุณภาพน้ าเพื่อการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ าและเกณฑ์คุ ณภาพน้ าเพื่อคุ้มครองสัตว์น้ าจื ด ยกเว้นแอมโมเนี ย ไนโตรเจนและออร์ โ ธฟอสเฟต-ฟอสฟอรั ส ดิ น ตะกอนในบ่ อ เลี้ ยงปลานิ ล แดงมี ค่ า ความเป็ นกรดด่ า ง
ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก อินทรี ยวัตถุ แอมโมเนี ย-ไนโตรเจน ไนไตรต์-ไนโตรเจน ไนเตรตไนโตรเจนและออร์ โธฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสระหว่าง 6.05-7.02, 6.55-8.54 me/soil 100 g, ร้อยละ 0.82-1.17, 9.2023.13 มิลลิกรัมต่อลิตร, 3.73-9.92 มิลลิกรัมต่อลิตร, 7.83-19.92 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 3.42-6.11 มิลลิกรัมต่อลิตร
ตามลาดับ ซึ่ งการเปลี่ ยนแปลงคุณภาพน้ าและดินตะกอนในบ่อเลี้ ยงปลานิ ลแดงมี แนวโน้มเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกันและเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาในการเพาะเลี้ยง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ สามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาการเลี้ยงปลานิลแดงให้มีประสิ ทธิภาพและยัง่ ยืนต่อไปได้
คาสาคัญ: คุณภาพน้ า, ดินตะกอน, ปลานิลแดง
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ABSTRACT
This research aimed to monitor the water quality and the change of some chemical characteristics of
sediment in red tilapia (Oreochromis niloticus x O. mossambicus ) pond located in Chong Khum sub-district,
Watthana nakhon district, Sakaeo province for 90 days. The water quality was determined the water pH,
temperature, EC, TDS, turbidity, transparency, DO, BOD, NH3-N, NO2-N, NO3-N and PO4-P every 2 weeks. The
results revealed that most of each parameter was ranged in the limit of criteria of water quality for aquaculture
and the criteria of water quality that was suitable for aquatic animals, except the NH3-N and PO4-P. The ranges
of pH, CEC, OM, NH3-N, NO3-N, NO2-N and PO4-P in sediment were 6.05-7.02, 6.55-8.54 me/soil 100 g, 0.821.17%, 9.20-23.13 mg/L, 3.73-9.92 mg/L, 7.83-19.92 mg/L and 3.42-6.11 mg/L, respectively. The water quality
and some chemical characteristics of sediment in red tilapia pond changed in the same trend and increased
according to cultivation period. The obtained information of this study could be used as a base for effective and
sustainable aquaculture development.
Keywords: Water quality, Sediment, Red tilapia

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
การเลี้ยงปลาในบ่อดิน นอกจากจะเป็ นการพัฒนาที่ดินอย่างที่ลุ่มหรื อที่ดินที่ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก
มาดัดแปลงเพื่อให้เกิดผลผลิตแล้ว เกษตรกรผูเ้ พาะเลี้ยงยังสามารถทาเป็ นอาชี พหลักหรื อทาเป็ นอาชี พเสริ มที่
สามารถสร้างรายได้ให้กบั ครอบครัวได้ ซึ่ งการเลี้ยงปลาในบ่อดินสามารถควบคุมการขยายพันธุ์ ขนาดและอัตรา
การปล่อย การให้อาหารและการเจริ ญเติบโตของปลาได้ ตลอดจนสามารถควบคุมผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ได้ดีกว่า
เมื่อเปรี ยบเทียบกับการจับปลาตามแหล่งน้ าธรรมชาติ (สารานุ กรมไทยสาหรับเยาวชนฯ, 2561) ด้วยเหตุน้ ี เอง
ทาให้เกษตรกรหันมานิ ยมเลี้ยงปลาในบ่อดินกันเป็ นจานวนมากและเกิดการขยายพื้นที่เพื่อการเพาะเลี้ยงเพิ่ม
มากขึ้นตามไปด้วย ซึ่ งผลจากการขยายตัวดังกล่าวอาจเป็ นสาเหตุทาให้เกิ ดผลกระทบต่อการเพาะเลี้ ย งและ
สิ่ งแวดล้อมได้ หากมีการจัดการการเพาะเลี้ยงที่ไม่ดี เนื่องจากการเลี้ยงปลาในบ่อดินจะมีของเหลือและของเสี ย
ได้แก่ เศษอาหารที่เหลือจากการให้ มูลปลา ซากแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ที่รวมกันอยู่บริ เวณพื้นบ่อ
มี ลกั ษณะเป็ นโคลนเหลว สี ดาเข้มและมี กลิ่ นเหม็น เรี ยกว่า “ดิ นตะกอน” (sediment) ซึ่ งปริ มาณดิ นตะกอนที่
เกิดขึ้นจะมากหรื อน้อยขึ้นอยู่กบั จานวนปลาที่ปล่อยลงในบ่อและปริ มาณอาหารที่ให้ ดินตะกอนในบ่อเลี้ยงปลา
เป็ นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ าภายในบ่อ เช่ น น้ าเกิ ดการเน่ าเสี ยจนทาให้ปลาหยุดการแพร่ พนั ธุ์
เป็ นโรคและอาจตายได้ และเมื่อน้ าเสี ยและดินตะกอนจากการทาความสะอาดบ่อและพื้นบ่อถูกปล่อยลงสู่ แหล่ง
น้ าธรรมชาติโดยตรงในปริ มาณมากจนเกินขีดความสามารถในการรองรับของเสี ยและการบาบัดตามธรรมชาติ
ของแหล่งน้ าแล้ว อาจทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ า ทาให้แหล่งน้ าเกิดความเสื่ อมโทรม ซึ่ งจะส่ งผล
กระทบต่อระบบนิเวศและสิ่ งมีชีวิตในแหล่งน้ า รวมถึงส่งผลกระทบต่อการนาน้ าจากแหล่งน้ านั้นไปใช้ประโยชน์
อีกด้วย (พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก และเดชา นาวานุเคราะห์, 2555)
“จังหวัดสระแก้ว” อยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย มีพ้ืนที่ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 5,451 ไร่
ให้ผลผลิตรวม 753,480 กิโลกรัมต่อปี และมีแหล่งน้ าธรรมชาติเพื่อการผลิตสัตว์น้ าจืด 41,761 ไร่ ให้ผลผลิตรวม
620,650 กิโลกรัมต่อปี “อาเภอวัฒนานาคร” เป็ นอาเภอหนึ่งในจังหวัดสระแก้วมีพ้ืนที่ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด
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683 ไร่ ให้ผลผลิ ตรวม 102,450 กิ โลกรั มต่อปี และมี แหล่งน้ าธรรมชาติเพื่อการผลิตสัตว์น้ าจืดที่สาคัญ ได้แก่
อ่างเก็บน้ าพระปรง อ่างเก็บน้ าห้วยชันและอ่างเก็บน้ าท่าประดู่ ซึ่ งมี พ้ืนที่ รวม 14,536 ไร่ และให้ผลผลิตรวม
340,000 กิโลกรัมต่อปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่างเก็บน้ าพระปรงมีพ้นื ที่ 11,336 ไร่ ให้ผลผลิตสัตว์น้ าจืดจากธรรมชาติ
ได้สูงสุ ด ของจังหวัดถึ ง 275,000 กิ โลกรั มต่อปี (สานักงานเกษตรและสหกรณ์ จงั หวัดสระแก้ว , 2562) “ตาบล
ช่องกุ่ม” เป็ นตาบลที่ต้ งั อยู่ในอาเภอวัฒนานครและมีพ้ืนที่ติดกับอ่างเก็บน้ าพระปรง จึงได้รับการจ่ายน้ าออกจาก
อ่างเก็บน้ าโดยตรงทาให้มีน้ าเพียงพอต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด เกษตรกรผูเ้ พาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดในตาบลช่องกลุ่ม
ส่ วนใหญ่นิยมเลี้ยงปลาในบ่อดินรอบบริ เวณอ่างเก็บน้ า (คณะกรรมการประมงประจาจังหวัดสระแก้ว, 2559)
ซึ่ งการเลี้ยงปลาในบ่อดินอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษทางน้ า ข้อมูลที่ได้
จากการศึกษานอกจากจะนามาใช้เป็ นข้อมูลเพื่อบ่งชี้ถึงปัจจัยที่อาจเป็ นสาเหตุของการเกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ า
ในบ่อเลี้ยงนิ ลแดง และยังสามารถใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการเฝ้าระวังปั ญหาหรื อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิด
ขึ้นกับคุณภาพน้ าและระบบนิเวศของแหล่งน้ าธรรมชาติได้

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อติดตามและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าและดินตะกอนในบ่อเลี้ยงปลานิ ลแดง ณ บ้านตาแปด ตาบล
ช่องกุ่ม อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 พื้นที่ศึกษาและการเก็บตัวอย่าง
ศึ กษาคุณภาพน้ าและดิ นตะกอนในบ่อเลี้ ยงปลานิ ลแดง (Oreochromis niloticus x O. mossambicus )
แบบบ่ อ ดิ น ขนาด 1.5 ไร่ ณ บ้า นตาแปด ต าบลช่ อ งกุ่ ม อ าเภอวัฒ นานคร จัง หวัด สระแก้ว (13.8985205 ๐N,
102.454947 ๐E) ซึ่ งได้รับน้ าโดยตรงจากอ่างเก็บน้ าพระปรง จังหวัดสระแก้ว ดาเนิ นการเก็บตัวอย่างน้ าและดิน
ตะกอนทุก 2 สัปดาห์ ระยะเวลา 90 วัน โดยเก็บตัวอย่างน้ าบริ เวณคลองส่ งน้ าซึ่ งเป็ นทางน้ าเข้าบ่อเลี้ยงปลานิล
แดง 1 จุด และสุ่ มเก็บตัวอย่างน้ าทัว่ ทั้งบ่อเลี้ยงปลานิลแดงแบบรวบรวม (composite sampling) ที่ระดับความลึก
จากผิวน้ าประมาณ 30 เซนติเมตร สาหรับการเก็บตัวอย่างดินตะกอนทาได้โดยสุ่ มเก็บตัวอย่างดินตะกอนทัว่ ทั้ง
บ่อเลี้ยงปลานิลแดงแบบจ้วงตัก (grab sampling) ที่ระดับผิวหน้าความลึกระหว่าง 0-10 เซนติเมตร นามาผสมกัน
และแบ่งตัวอย่างดินตะกอนออกเป็ นสองส่วน (subsampling) และเลือกหนึ่งส่วนไปวิเคราะห์ (กรมควบคุมมลพิษ,
2557) ตัวอย่างน้ าและดิ นตะกอนจะถูกเก็บรั กษาคุณภาพที่ อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซี ยส ก่ อนนาไปวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบตั ิการ
3.2 การวิเคราะห์ คุณภาพน้าและดินตะกอน
ตัวอย่างน้ าจากคลองส่ งน้ าและบ่อเลี้ยงปลานิลแดงจะนามาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทางกายภาพและ
เคมี ดังนี้ อุณหภูมิ ความเป็ นกรดด่าง ความนาไฟฟ้า ของแข็งละลายน้ าทั้งหมด ความขุ่นและออกซิ เจนละลายน้ า
ด้วยเครื่ อ งตรวจวัด คุณ ภาพน้ า HORIBA U-52G ความสกปรกของน้ า แอมโมเนี ย -ไนโตรเจนและไนเตรตไนโตรเจนตามวิธีของ APHA (1989) ความโปร่ งแสง ไนไตรต์-ไนโตรเจนและออร์ โธฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสตาม
วิธีของ Boyd (1979) ส่ วนตัวอย่างดินตะกอนจะนามาวิเคราะห์ลกั ษณะเนื้ อดิน (soil texture) ความเป็ นกรดด่าง
และอินทรี ยวัตถุตามวิธีของศิริพรรณ สาริ นทร์ (2550) และความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกตามวิธีของ
พัชรี ธีรจินดาขจร (2554) นาดินตะกอนไปอบไล่ความชื้นที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 1 คืน คัดเลือกเอา
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เปลือกหอยออก นาตัวอย่างดินไปบดและกรองผ่านตะแกรงร่ อน (sieve) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร
จากนั้นชัง่ ตัวอย่างดินที่ผ่านการกรองแล้ว 25 กรัม แช่ลงในสารละลาย 2N KCl ปริ มาตร 400 มิลลิลิตร เก็บไว้ใน
ตูเ้ ย็น 1 คืน นามากรองเอาตะกอนดินออก แล้วนาน้ าตัวอย่างที่กรองได้ไปตรวจวิเคราะห์ปริ มาณแอมโมเนี ยไนโตรเจนและไนเตรต-ไนโตรเจนตามวิ ธี ข อง APHA (1989)ไนไตรต์ - ไนโตรเจนและออร์ โ ธฟอสเฟตฟอสฟอรั สตามวิ ธีของ Boyd (1979) และนามาคานวณปริ ม าณแอมโมเนี ย -ไนโตรเจน ไนไตรต์ -ไนโตรเจน
ไนเตรต-ไนโตรเจนและออร์โธฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสที่ละลายน้ าอยูใ่ นดินตะกอน โดยเปรี ยบเทียบจากน้ าหนักดิน
ตะกอนที่ สกัดและปริ มาตรสุ ดท้ายของตัวอย่างน้ าที่ สกัด (ธี รวัฒน์ จริ ตงาม และจุฑารั ตน์ กิ ตติ วานิ ช, 2553)
ทาการทดลองทั้งหมด 3 ซ้ า ตลอดการทดลองและนาข้อมูลทั้งหมดวิเคราะห์ทางสถิติโดยหาค่าเฉลี่ย (mean) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

4. ผลการวิจัย
4.1 คุณภาพน้าในคลองส่ งน้า
จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าในคลองส่ งน้ าบริ เวณทางเข้าบ่อเลี้ยงปลานิลแดง พบว่าอุณหภูมิของ
น้ ามี ค่าระหว่าง 24.58-31.55 องศาเซลเซี ยส ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 29.46±0.11 องศาเซลเซี ยส ความเป็ นกรดด่างมีค่า
ระหว่ า ง 6.76-7.61 ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 6.96±0.05 ความน าไฟฟ้ า มี ค่ า ระหว่ า ง 109.26-167.11 ไมโครซี เ มนต์ ต่ อ
เซนติ เมตร ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 131.38±0.05 ไมโครซี เมนต์ต่อเซนติ เมตร ของแข็งละลายน้ าทั้งหมดมี ค่าระหว่าง
93.15-120.07 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 107.77±0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร ความขุ่นมีค่าระหว่าง 38.40-168.00
NTU ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ 79.35±1.32 NTU ความโปร่ ง แสงมี ค่ าระหว่ าง 30.90-49.90 เซนติ เ มตร ค่ าเฉลี่ ย เท่ า กับ
39.61+1.37 เซนติเมตร ออกซิ เจนละลายน้ ามีค่าระหว่าง 6.00-7.82 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.81±0.37
มิลลิกรัมต่อลิตร ความสกปรกของน้ ามีค่าระหว่าง 2.50-3.81 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28+0.34 มิลลิกรัม
ต่อลิตร แอมโมเนีย-ไนโตรเจนมีค่าระหว่าง 0.19-0.37 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ0.29±0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร
ไนไตรต์-ไนโตรเจนมีค่าระหว่าง 0.11-0.18 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.13±0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนเตรตไนโตรเจนมี ค่ า ระหว่ า ง 0.19-0.31 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 0.25±0.04 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร และ
ออร์ โธฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสมีค่าระหว่าง 0.12-0.36 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.25±0.07 มิลลิกรัมต่อลิตร
(รู ปที่ 1)
4.2 คุณภาพน้าในบ่ อเลีย้ งปลานิลแดง
จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าในบ่อเลี้ยงปลานิลแดง พบว่าอุณหภูมิของน้ ามีค่าระหว่าง 24.80-31.45
องศาเซลเซียสค่าเฉลี่ยเท่ากับ 29.33±0.11 องศาเซลเซี ยส ความเป็ นกรดด่างมีค่าระหว่าง 6.65-7.57 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
6.94±0.04 ความนาไฟฟ้ ามีค่าระหว่าง 127.31-160.14 ไมโครซี เมนต์ต่อเซนติเมตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 148.23+0.04
ไมโครซี เมนต์ต่อเซนติเมตร ของแข็งละลายน้ าทั้งหมดมี ค่าระหว่าง 107.02-126.11 มิ ลลิ กรั มต่อลิ ตร ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 115.92±0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร ความขุ่นมีค่าระหว่าง 36.57-174.33 NTU ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 78.61±1.42 NTU
ความโปร่ งแสงมีค่าระหว่าง 15.70-49.50 เซนติเมตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.67±1.80 เซนติเมตร ออกซิ เจนละลายน้ า
มี ค่าระหว่าง 5.12-6.75 มิ ลลิ กรั มต่อลิ ตร ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 5.84±0.26 มิ ลลิ กรั มต่อลิ ตร ความสกปรกของน้ ามีค่า
ระหว่าง 3.14-6.40 มิ ลลิ กรั มต่อลิ ตร ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.68±0.26 มิ ลลิ กรั มต่อลิ ตร แอมโมเนี ย -ไนโตรเจนมี ค่ า
ระหว่าง 0.59-3.31 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.30±0.09 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนไตรต์-ไนโตรเจนมีค่าระหว่าง
0.22-1.04 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.75±0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนเตรต-ไนโตรเจนมีค่าระหว่าง 0.28-3.11
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มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.93±0.07 มิลลิกรัมต่อลิตร และออร์ โธฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสมีค่าระหว่าง 1.012.96 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.46±0.12 มิลลิกรัมต่อลิตร (รู ปที่ 1)
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รูปที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความเป็ นกรดด่าง ความนาไฟฟ้า ของแข็งละลายน้ าทั้งหมด
ความขุ่น ความโปร่ งแสง ออกซิเจนละลายน้ า ความสกปรกของน้ า แอมโมเนีย-ไนโตรเจน
ไนไตรต์-ไนโตรเจน ไนเตรต-ไนโตรเจนและออร์โธฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสในบ่อเลี้ยงปลานิลแดง;
 คลองส่ งน้ า และ  บ่อเลี้ยงปลานิลแดง
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รูปที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความเป็ นกรดด่าง ความนาไฟฟ้า ของแข็งละลายน้ าทั้งหมด
ความขุ่น ความโปร่ งแสง ออกซิเจนละลายน้ า ความสกปรกของน้ า แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไนไตรต์-ไนโตรเจน
ไนเตรต-ไนโตรเจนและออร์โธฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสในบ่อเลี้ยงปลานิลแดง;  คลองส่งน้ า
และ  บ่อเลี้ยงปลานิลแดง (ต่อ)
4.3 คุณภาพดินตะกอนในบ่ อเลีย้ งปลานิลแดง
จากการติ ดตามการเปลี่ ยนแปลงลักษณะทางเคมีบางประการของดินตะกอนในบ่อเลี้ ยงปลานิ ลแดง
พบว่าเนื้ อดินเป็ นดินร่ วนเหนี ยวปนทราย (sandy clay loam) ความเป็ นกรดด่างมีค่าระหว่าง 6.05-7.02 ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 6.49±0.22 ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกมีค่าระหว่าง 6.55-8.54 me/soil 100 g ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
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7.11+0.41 me/soil 100 g อินทรี ยวัตถุมีค่าระหว่างร้อยละ 0.82-1.17 ค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 0.99±0.04 แอมโมเนียไนโตรเจนมี ค่าระหว่าง 9.20-23.13 มิ ล ลิ กรั ม ต่ อ ลิ ต ร ค่ าเฉลี่ ย เท่ากับ 14.75+1.62 มิ ล ลิ กรั ม ต่ อลิ ตร ไนไตรต์ ไนโตรเจนมี ค่ า ระหว่ า ง 3.73-9.92 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 5.48±0.53 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร ไนเตรตไนโตรเจนมี ค่ าระหว่ าง 7.83-19.92 มิ ล ลิ กรั ม ต่ อ ลิ ต ร ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ 12.60±1.มิ ล ลิ กรั ม ต่ อ ลิ ต ร และออร์ โ ธ
ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสมีค่าระหว่าง 3.42-6.11 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.10±0.22 มิลลิกรัมต่อลิตร (รู ปที่ 2)
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รูปที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของความเป็ นกรดด่าง () ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก () อินทรี ยวัตถุ
() แอมโมเนีย-ไนโตรเจน () ไนไตรต์-ไนโตรเจน () ไนเตรต-ไนโตรเจน () และออร์โธฟอสเฟตฟอสฟอรัส () ในดินตะกอนบ่อเลี้ยงปลานิลแดง

5. อภิปรายผล
การติดตามและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทางกายภาพและเคมี ได้แก่ อุณหภูมิ ความเป็ นกรดด่าง ความ
น าไฟฟ้ า ความขุ่ น ของแข็ ง ละลายน้ า ทั้ง หมด ความโปร่ ง แสง ออกซิ เ จนละลายน้ า ความสกปรกของน้ า
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไนไตรต์-ไนโตรเจน ไนเตรต-ไนโตรเจนและออร์โธฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสของน้ าในคลอง
ส่ งน้ าและบ่อเลี้ยงปลานิ ลแดง พบว่าอุณหภูมิของน้ าในคลองส่ งน้ าและบ่อเลี้ยงปลานิ ลแดงมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดการศึกษา โดยอุณหภูมิของน้ าจะเพิ่มขึ้นและลดลงตามสภาพภูมิอากาศ ณ ช่วงเวลาที่ทาการเก็บตัวอย่างน้ า
(บัญญัติ มนเที ยรอาสน์ และคณะ, 2555) อุณหภูมิของน้ าในคลองส่ งน้ าและบ่อเลี้ ยงปลานิ ลแดงที่ตรวจวัดได้
เหมาะสมต่อการดารงชีวิตของสัตว์น้ า ซึ่งอุณหภูมิของน้ าที่เหมาะสมต่อการดารงชีวิตของสัตว์น้ ามีค่าระหว่าง 2332 องศาเซลเซี ยส (ไมตรี ดวงสวัสดิ์ , 2530) ความเป็ นกรดด่างของน้ าในคลองส่ งน้ าและบ่อเลี้ยงปลานิ ลแดงมี
ความเหมาะสมต่อการดารงชีวิตของสัตว์น้ าซึ่งอยูใ่ นช่วง 6.5-9.0 (ชาญยุทธ คงภิรมย์ชื่น, 2533) ความนาไฟฟ้าและ
ของแข็งละลายน้ าทั้งหมดของน้ าในคลองส่ งน้ าและบ่อเลี้ยงปลานิลแดงมีค่าใกล้เคียงกับค่าที่พบในแหล่งน้ าจืด
ตามธรรมชาติซ่ ึ งมีค่าระหว่าง 150-300 ไมโครซี เมนต์ต่อเซนติเมตร และ 100-200 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาดับ
ซึ่ งค่าความนาไฟฟ้ าและปริ มาณของแข็งละลายน้ าทั้งหมดในช่วงดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อความหลากหลาย
ทางชีวภาพของสิ่ งมีชีวิตในแหล่งน้ า (ประเทือง เชาว์วนั กลาง, 2534) ความขุ่นและความโปร่ งแสงของน้ าในคลอง
ส่ งน้ าและบ่อเลี้ยงปลานิลแดงที่ตรวจวัดได้มีทิศทางตรงข้ามกัน โดยค่าความขุ่นของแหล่งน้ าสู งจะทาให้ค่าความ
โปร่ งแสงของแหล่งน้ าต่า ซึ่ งน้ าในคลองส่ งน้ าและบ่อเลี้ยงปลานิลแดงนับว่ามีความเหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโต
ของสัตว์น้ า เนื่องจากค่าความโปร่ งแสงที่ตรวจวัดได้มีค่าระหว่าง 30-60 เซนติเมตร หากมีค่าต่ากว่า 30 เซนติเมตร
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หรื อมากกว่า 60 เซนติเมตร แสดงถึงความขุ่นของน้ ามีค่ามากหรื อน้อยเกินไป และยังแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์
ของแหล่งน้ าอีกด้วย (กรมควบคุมมลพิษ, 2563) ปริ มาณออกซิ เจนละลายน้ าของน้ าในคลองส่ งน้ าและบ่อเลี้ยง
ปลานิ ลแดงเหมาะสมต่อการดารงชี วิตของสัตว์น้ าและการเพาะเลี้ ยงปลา ซึ่ งค่าที่ ตรวจวัดได้ตลอดการศึกษา
มากกว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร (กรมควบคุมมลพิษ, 2563) ส่ วนค่าความสกปรกของน้ าในคลองส่ งน้ าและบ่อเลี้ยง
ปลานิลแดงที่วิเคราะห์ได้มีความเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงปลาน้ าจืด ซึ่ งค่าความสกปรกของน้ าต้องมีค่าไม่เกิน
6 มิลลิกรัมต่อลิตร นอกจากนี้ ค่าความสกปรกของน้ าในบ่อเลี้ยงปลานิลแดงยังมีค่าต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานควบคุม
การระบายน้ าทิ้งบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดซึ่งค่าความสกปรกของน้ าไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร (นฤมล อัศวเกศมณี ,
2544) ปริ มาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจนของน้ าในคลองส่ งน้ าบางสัปดาห์ที่วิเคราะห์ได้ไม่มีความปลอดภัยต่อสัตว์
น้ า ซึ่ งปริ มาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจนที่ปลอดภัยต่อสัตว์น้ าต้องมีค่าไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร (วิรัช จิ๋วแหยม,
2544) จากผลการศึกษาปริ มาณแอมโมเนีย -ไนโตรเจนในบ่อเลี้ยงปลานิลแดงมีค่ามากกว่า 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร
และมีการเพิ่มขึ้นและลดลงตลอดการศึกษา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเปลี่ยนรู ปของสารอินทรี ยไ์ นโตรเจนไปเป็ น
แอมโมเนีย-ไนโตรเจนและการเปลี่ยนรู ปของแอมโมเนีย -ไนโตรเจนไปเป็ นไนไตรต์-ไนโตรเจนและไนเตรตไนโตรเจน ตามลาดับ กระบวนการที่เกิ ดขึ้นเรี ยกว่า “ไนตริ ฟิเคชั่น” (nitrification) ซึ่ งเกิ ดจากการทางานของ
จุลินทรี ยใ์ นสภาวะที่มีออกซิ เจน (ศิริพรรณ สาริ นทร์ , 2550) จากการเพิ่มขึ้นและลดลงของปริ มาณแอมโมเนียไนโตรเจนในบ่อเลี้ยงปลานิลแดงจะส่ งผลให้ปริ มาณของไนไตรต์-ไนโตรเจนและไนเตรต-ไนโตรเจนเพิ่มขึ้น
และลดลงได้เช่นกัน ปริ มาณไนไตรต์-ไนโตรเจนในคลองส่งน้ าและในบ่อเลี้ยงปลานิลแดงมีค่าไม่เกิน 1 มิลลิกรัม
ต่ อ ลิ ต ร ซึ่ ง จัด ว่ า ไม่ มี ผ ลกระทบต่อ สั ต ว์น้ า (Lin et al., 1995) ยนต์ มุ สิก (2530) รายงานว่ าปริ ม าณไนไตรต์ ไนโตรเจนจะพบค่อนข้างต่าในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า เพราะไนไตรต์-ไนโตรเจนส่ วนมากจะถูกเปลี่ยนรู ปเป็ นไนเตรตไนโตรเจนโดยปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ โดยออกซิเจนซึ่งมีมากในธรรมชาติ จึงทาให้ไนไตรต์-ไนโตรเจนไม่คงตัวและ
เปลี่ยนรู ปเป็ นไนเตรต-ไนโตรเจนได้อย่างรวดเร็ ว สาหรับปริ มาณไนเตรต-ไนโตรเจนในคลองส่งน้ าและบ่อเลี้ยง
ปลานิลแดงที่ตรวจวัดได้มีความปลอดภัยต่อสัตว์น้ า ซึ่งมีค่าไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร (กรมควบคุมมลพิษ, 2563)
ปริ มาณออร์ โธฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสของคลองส่ งน้ ามีค่าไม่เกินเกณฑ์คุณภาพน้ าเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ 0.5
มิลลิกรัมต่อลิตร (ไมตรี ดวงสวัสดิ์, 2530) ในขณะที่น้ าในบ่อเลี้ยงปลานิลแดงมีค่ามากกว่ามาตรฐานคุณภาพน้ า
เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ซึ่ งปริ มาณออร์ โธฟอสเฟต-ฟอสฟอรั สที่พบในบ่อเลี้ยงปลานิ ลแดงสามารถกระตุ้น
การเจริ ญเติบโตของสาหร่ ายและพืชน้ าอาจส่ งผลให้มีการแพร่ กระจายอย่างรวดเร็ ว (Eutrophication) (นรุ ตตม์
สหนาวิน และจิราวรรณ ตอฤทธิ , 2555) และอาจส่งผลให้น้ าเน่าเสี ยได้
การติดตามการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางเคมีบางประการของดินตะกอนในบ่อเลี้ยงปลานิ ลแดง พบว่า
ความเป็ นกรดด่างของดินตะกอนในบ่อเลี้ ยงปลานิ ลแดงเหมาะสมต่อการเจริ ญของสัตว์น้ า ความสามารถใน
การแลกเปลี่ยนประจุบวกและอิ นทรี ยวัตถุในดินมีค่าค่อนข้างสู ง เนื่ องจากเนื้ อดินเป็ นดินร่ วนเหนียวปนทราย
ประกอบไปด้วยทรายร้อยละ 50 ดินเหนียวร้อยละ 30 และดินร่ วนร้อยละ 20 ตามลาดับ ดินที่มีอินทรี ยวัตถุในดิน
และสัดส่ วนของอนุภาคดินเหนียวสู งมีผลทา ให้ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกในดินสู งตามไปด้วย
(Akkajit, 2015) ส่วนปริ มาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไนไตรต์-ไนโตรเจนและไนเตรต-ไนโตรเจนมีค่าเพิ่มขึ้นและ
ลดลงตลอดการศึ ก ษา ทั้ง นี้ อาจเนื่ อ งมาจากกระบวนการไนตริ ฟิ เคชั่น การเพิ่ ม ขึ้ นของปริ ม าณแอมโมเนี ยไนโตรเจนอาจเนื่ องมาจากการให้อาหารปลาและการขับถ่ายของเสี ยจากตัวปลาที่ เพิ่ มขึ้นตามระยะเวลาใน
การเพาะเลี้ยงทาให้เกิดการสะสมในดินตะกอน ซึ่ งจุลินทรี ยท์ ี่อาศัยอยู่ที่ผิวหน้าดินตะกอนย่อยสลายสารอินทรี ย ์
ไนโตรเจนเป็ นแอมโมเนีย-ไนโตรเจน จากนั้นแอมโมเนีย-ไนโตรเจนจะถูกเปลี่ยนรู ปเป็ นไนไตรต์ -ไนโตรเจน
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ทาให้ปริ มาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจนลดลง ในขณะที่ปริ มาณไนไตรต์-ไนโตรเจนเพิ่มขึ้นและจะถูกเปลี่ยนรู ปเป็ น
ไนเตรต-ไนโตรเจนอย่างรวดเร็ ว จนทาให้เกิดการสะสมของไนเตรต-ไนโตรเจน และการสะสมของไนเตรตไนโตรเจนในบ่อเลี้ยงปลานิลแดงนั้น อาจเนื่องมาจากเกิดกระบวนการดีไนตริ ฟิเคชัน่ (denitrification) ต่าหรื ออาจ
มี จุ ลิ น ทรี ย ์ที่ ใ ช้ไ นเตรตเป็ นตัว รั บ อิ เ ล็ ก ตรอน (electron acceptor) ตัว สุ ด ท้า ยปริ ม าณน้ อ ย ส าหรั บ ปริ ม าณ
ออร์ โธฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสที่เพิ่มสู งขึ้นอาจเนื่ องมาจากการสะสมของเศษอาหารและมูลปลาหรื ออาจเกิดจาก
การชะล้างฟอสเฟตที่มีอยู่ในดินและหน้าดินลงสู่ บ่อเลี้ยงปลา ปริ มาณออร์ โธฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสที่สะสมอยู่ใน
ดินตะกอนบ่อเลี้ยงปลานิลแดงสามารถส่งผลต่อปริ มาณออร์โธฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสในน้ าได้

6. สรุปผล
จากผลการติดตามและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าและดินตะกอนในบ่อเลี้ยงปลานิลแดง ณ บ้านตาแปด
ตาบลช่องกุ่ม อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พบว่าคุณภาพน้ ามีความเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงปลานิลแดง
ซึ่ งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของคุณภาพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและเกณฑ์มาตรฐานของคุณภาพน้ าที่ปล่อยจากบ่อ
เลี้ยงปลาน้ าจืด ยกเว้นแอมโมเนีย-ไนโตรเจนและออร์โธฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส ดินตะกอนในบ่อเลี้ยงปลานิลแดงมี
การสะสมแอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไนไตรต์-ไนโตรเจน ไนเตรต-ไนโตรเจนและออร์ โธฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสซึ่ ง
อาจส่ งผลกระทบต่อคุณภาพน้ าในบ่อเลี้ยงปลานิ ลแดงได้ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ สามารถนาไปใช้เป็ น
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการเลี้ยงปลานิลแดงให้มีประสิ ทธิ ภาพและยัง่ ยืน และใช้เป็ นแนวทางในการจัดการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ าที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตกับแหล่งน้ าผิวดินรอบบริ เวณอ่างเก็บน้ าพระปรง
ตาบลช่องกุ่ม อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ต่อไป

7. ข้อเสนอแนะ
ควรเพิ่มระยะเวลาในการติดตามและตรวจวัดคุณภาพน้ าและดินตะกอนให้ครอบคลุมระยะเวลาใน
การเพาะเลี้ยงจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อให้ได้ขอ้ มูลของคุณภาพน้ าและดินตะกอนที่แท้จริ งซึ่ งจะน าไปสู่
การวางแผนการเพาะเลี้ยงปลานิลแดงที่ยงั่ ยืนต่อไปในอนาคต
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การออกแบบและพัฒนารูปแบบเฟอร์ นิเจอร์ จากเศษไม้ สัก
FURNITURE DESIGN AND DEVELOPMENT FROM TEAK WOOD SCRAP
สิงหา ปรารมภ์
หลักสู ตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
E-mail: Singha@uru.ac.th
บทคัดย่อ
กลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเฟอร์ นิเจอร์ รากไม้ ตอไม้จงั หวัดแพร่ ประกอบธุรกิจทางด้านเฟอร์ นิเจอร์ จากไม้สัก
ด้วยปั จจุบนั ไม้ที่นามาสร้างเป็ นเฟอร์ นิเจอร์ ได้ลดน้อยลงไป แต่ยงั คงมีเศษไม้ที่ทางกลุ่มเก็บไว้เพื่อรอการนามา
สร้างเฟอร์ นิเจอร์ อยู่เป็ นจานวนมาก โดยงานวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเฟอร์ นิเจอร์ จากไม้สักเหลือ
ใช้ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคหลังการพัฒนารู ปแบบ กลุ่มตัวอย่างของงานวิจยั คือ ผูผ้ ลิตและ
ผูบ้ ริ โภค 169 คน เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล ทั้งเชิ งคุณภาพ และเชิ งปริ มาณ เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การสุ่มตัวอย่างโดยบังเอิญของผูบ้ ริ โภคที่เข้ามาใช้บริ การ หรื อเยี่ยมชม กลุ่มวิสาหกิจฯ ในรอบ
2 เดือน ผลการวิจยั แบ่งออกเป็ นสองส่ วนคือ ส่ วนที่ 1 ผลของการพัฒนาเฟอร์ นิเจอร์ จากไม้สักเหลือใช้ พบว่า
แนวคิดของการนารู ปลักษณ์ของแหย่งช้างเป็ นแนวทางในการออกแบบเฟอร์ นิเจอร์ จากไม้เหลือทิ้งร่ วมกับ ผ้าทอ
พื้นเมื องของชุ มชน ให้เกิ ดอัตลักษณ์ มากที่สุด ส่ วนที่ 2 ผลของการประเมิ นความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคหลัง
การพัฒนารู ปแบบ พบว่า รายการความปลอดภัยเฟอร์นิเจอร์ อยูร่ ะดับมากที่สุด (x̅ = 3.75, S.D = 0.71) และรายการ
บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มฯ อยูใ่ นระดับมาก (x̅ = 3.50, S.D = 0.73) ตามลาดับ
คาสาคัญ: เฟอร์นิเจอร์, เศษไม้สัก, กลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเฟอร์นิเจอร์รากไม้ ตอไม้ จังหวัดแพร่

ABSTRACT
Phrae Tree Root and Stump Furniture Product Enterprise Group has operated teak furniture. Currently,
the quantity of teak wood is increased but Phrae Tree Root and Stump Furniture Product Enterprise Group still
has a large quantity of teak wood scraps for building furniture. The objectives of this research are as follows:
1) to develop furniture from teak wood waste; 2) to asses satisfaction of consumers after developing model. The
sample group consisted of 169 manufacturers and consumers. Data were analyzed in the form of qualitative and
quantitative research in order to find percentage, mean, and Standard Deviation. The samples were obtained by
using accidental sampling from consumers who used services or visited Phrae Tree Root and Stump Furniture
Product Enterprise Group during past 2 months. The results were divided into 2 parts. For Part 1, the results of
furniture development from teak wood waste revealed that the image of howdah was applied as the design concept
of furniture developed from wood scraps and community’s local woven fabric to gain identity as much as possible.
For Part 2, the results of assessment on satisfaction of consumers after developing model revealed that furniture
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safety was in the highest level (x̅ = 3.75, S.D = 0.71) and identification on identity of Phrae Tree Root and Stump
Furniture Product Enterprise Group was in high level (x̅ = 3.50, S.D = 0.73), respectively.
Keywords: furniture, teak wood scraps, Phrae Tree Root and Stump Furniture Product Enterprise Group

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
การสัมปทานในประเทศไทยมีหลากหลากรู ปแบบ โดยการสัมปทานป่ าไม้บกในอดีตมีส่วนสาคัญใน
การพัฒนาประเทศเป็ นอย่างมาก พื้นที่ส่วนใหญ่จะอยูบ่ ริ เวณภาคเหนือของประเทศไทย เนื่องจากเป็ นป่ าไม้สักที่มี
ความอุดมสมบูรณ์มากที่สุด การสัมปทานป่ าเป็ นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี (องค์การบริ หารส่ วนตาบลสรอย
จังหวัดแพร่ . ออนไลน์) ส่ งผลทาให้ไม้สักที่อยูใ่ นป่ าลดน้อยลงไปเป็ นอย่างมาก ปั จจุบนั ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการตัด
ไม้โดยเป็ นแบบเลือกตัดไม้ที่โตเต็มที่ อีกบางส่ วนสงวนไว้ให้เจริ ญเติบโตครบอายุก่อน จากนั้นค่อยๆ เลือกตัดที่
ละแปลง รวมถึงได้มีการปลูกต้นสักทดแทนส่วนที่ตดั ไปอีกด้วย
ตาบลสรอย อาเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ (มูลนิธิสืบนาคะเสถีย. ออนไลน์) เป็ นหนึ่งในพื้นที่มีการสัมปทาน
ป่ าสักมากเป็ นอันดับต้นของจังหวัดแพร่ โดยมีลกั ษณะภูมิประเทศเป็ นภูเขาล้อมรอบพื้นที่ ส่ วนใหญ่เป็ นป่ าไม้
เบญจพรรณ โดยกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเฟอร์นิเจอร์รากไม้ ตอไม้จงั หวัดแพร่ ในอดีตเป็ นหนึ่งในผูท้ ี่ร่วมกันสัมปทาน
ป่ าบก ในปั จจุบนั ได้มีการปรับเปลี่ ยนแนวทางของการดาเนิ นธุ รกิจจากการร่ วมสัมปทานป่ า มาเป็ นการสร้าง
เฟอร์ นิเจอร์ จากรากไม้ ตอไม้ เนื่ องจากเป็ นส่ วนที่เหลือจากการตัดไม้ และปั จจุบนั การทาไม้มีจานวนน้อยลง
ส่งผลทาให้ทางกลุ่มฯ ปรับเปลี่ยนมาสร้างเฟอร์นิเจอร์จากไม้ที่รอการใช้งานของทางกลุ่มเก็บรวบรวม และซื้อไม้
แปรรู ปจากองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้เขตแพร่ นามาสร้างเป็ นเฟอร์ นิเจอร์ ซึ่ งไม้ที่ทางกลุ่มเก็บไว้เพื่อรอการใช้
งานนั้น เป็ นไม้ที่ มีต าหนิ และมี ข นาดเล็ก โดยมี จุ ดเด่นคือ เป็ นไม้ที่แ ห้ง ผ่านวิ ธีการผึ่ ง ไม้ด้วยวิ ธีธรรมชาติ
ใช้อุณหภูมิของสภาพดินฟ้าอากาศที่ร้อนในการผึ่งให้แห้ง ทาให้การยืด หรื อหดตัวของไม้นอ้ ย อีกทั้งรู ปแบบของ
เฟอร์ นิเจอร์ ของกลุ่มฯ ในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่เป็ นงานในลักษณะเกิดจากไม้ขนาดใหญ่ และไม้ที่ไม่มีตาหนิ จึงจะ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ผูว้ ิจยั นาหลักการออกแบบของเฟอร์นิเจอร์ และเทคนิคของการใช้เรซิ่ นแข็ง ในการใช้เป็ นแนวทางของ
การสร้างเฟอร์ นิเจอร์ จากไม้ที่มีอยู่ให้คุม้ ค่ามากที่สุด โดยส่ วนใหญ่คานึงถึงความปลอดภัยเป็ นหลัก และการนา
อัตลักษณ์ของกลุ่มฯ เป็ นแนวทางในการออกแบบ รวมถึงนาลวดลายของผ้าทอที่ เกิดจากการถักทอของคนใน
ชุ มชน ประยุกต์ใช้ร่วมกับเฟอร์ นิเจอร์ จากเศษไม้ เพื่อเป็ นทางเลื อกให้กับกลุ่มผูบ้ ริ โภคได้ตดั สิ นใจเลื อกซื้ อ
เฟอร์นิเจอร์

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากไม้สักเหลือใช้
(2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคหลังการพัฒนารู ปแบบ
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนิ นงานวิจัยได้ร่วมกับ กลุ่มวิสาหกิ จฯ โดยการบูรณาการกับการเรี ยนการสอนของนักศึกษา
ของหลักสู ตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีขอบเขตของงานวิจยั คือ
(1) ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั คือ
(1.1) ประชากร คือ
- กลุ่มวิสาหกิกลุ่มเฟอร์นิเจอร์รากไม้ ตอไม้จงั หวัดแพร่ จานวน 15 คน
- ผูบ้ ริ โภคที่มาซื้ อ หรื อเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเฟอร์นิเจอร์รากไม้ ตอไม้ฯ จานวน 300 คน
ในรอบ 2 เดือน
(1.2) กลุ่มตัวอย่าง คือ
- กลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเฟอร์นิเจอร์รากไม้ ตอไม้ จังหวัดแพร่ จานวน 15 คน
- ผูบ้ ริ โภคที่เข้ามาซื้ อ หรื อเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเฟอร์ นิเจอร์ ร ากไม้ ตอไม้ฯ จานวน 169
คน ในรอบ2เดือน โดยเทียบตารางของ Krejcic และ Morgon โดยมีขนาดความคลาดเคลื่อน 5%
(2) ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
(2.1) ตัวแปรต้น คือ รู ปแบบเฟอร์นิเจอร์จากไม้สักเหลือใช้
(2.2) ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
(3) ขอบเขตของการออกแบบ ได้นากระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ (ชลธิ ศ ดาราวงษ์. 2554) เพื่อให้
ผลงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

ภาพที่ 2 ขั้นตอนของการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
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การประเมิ นความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคหลังการพัฒนารู ปแบบ เป็ นการทดสอบจากกลุ่มผูบ้ ริ โภค
เพื่อเป็ นกลุ่มอย่างของงานวิจยั โดยมีขอ้ คาถามตามหลักการออกแบบเฟอร์ นิเจอร์ เพื่อลดปั ญหาของการซ้ าซ้อน
ของข้อ ค าถาม ทั้ง เรื่ องของความปลอดภัย ความแข็ ง แรง ความเหมาะสมของวัส ดุ ความสะดวกสบาย
ความสวยงาม และการสื่ อสารของรู ป แบบเฟอร์ นิเจอร์ ใช้วิธีการวิเคราะห์ (นิ รัช สุ ดสังข์. 2548) ข้อมูล ทั้งเชิ ง
คุณภาพ และเชิงปริ มาณ เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างโดยบังเอิญของ
ผูบ้ ริ โภคที่เข้ามาใช้บริ การ หรื อเยี่ยมชม กลุ่มวิสาหกิจฯ ในรอบ 2 เดือน โดยนาผลที่ได้จากแบบสอบถามนาไป
เทียบกับเกณฑ์คะแนนที่ต้งั ไว้ เพื่อพิจารณาระดับ

5. ผลการวิจัย
ผลของการดาเนินงานวิจยั ได้ดาเนินตามขั้นตอนเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
5.1 กระบวนการของการศึกษาวิจยั เบื้องต้นโดยกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ รากไม้ ตอไม้จงั หวัดแพร่
ตั้งอยู่ภายในหมู่บา้ นปางงุน้ หมู่ที่ 6 ตาบลสรอยอาเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็ นภูเขารอมรอบ
คล้ายแอ่งกระทะทางทิศตะวันออกติดกับป่ าสงวนแห่ งชาติ ทิศตะวันตกติดกับเขตอุทยานแห่ งชาติ เวียงโกศัย
ส่ วนด้านทิศใต้ติดอาเภอเถินจังหวัด ลาปาง ส่ วนใหญ่ทางชุมชนประกอบอาชี พการเกษตร ทั้งทานา และทาสวน
โดยหลังฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรแล้ว จะออกจากหมู่บา้ นไปรับจ้าง รวมถึงการรวมกลุ่มผลิตเฟอร์นิเจอร์

\
ภาพที่ 3 ภาพกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเฟอร์นิเจอร์รากไม้ ตอไม้
เดิมหมู่บา้ นปางงุน้ เป็ นปางช้าง (สิ นชัย พุกจินดา. สัมภาษณ์) หมายถึงที่พกั ช้าง โดยในช่วงเวลานั้นได้มี
การสัมปทานป่ าไม้ เกิดการใช้แรงงานของช้างในการลากจูงไม้ข้ ึน ส่ วนคาว่า งุน้ หมายถึง ต้นงุน้ ที่ข้ ึนอยู่เป็ น
จานวนมากในบริ เวณพื้นที่ภายในหมู่บา้ น ซึ่ งสมัยโบราณทางกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ รากไม้ฯ เป็ นหนึ่งใน
การประกอบธุ รกิจทางด้านสัมปทานป่ าไม้ แต่ดว้ ยกาลเวลาผ่านมา จึงต้องปรับเปลี่ยนธุ รกิจ โดยการนารากไม้
ส่ วนที่ เหลื อใช้การการตัดต้นไม้มาสร้างเป็ นเฟอร์ นิเจอร์ เพื่อให้เข้ากับความต้องการของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั
โดยในปี พ.ศ. 2545 ได้นาไม้สัก รากไม้ ตอไม้ และเศษไม้นามาสร้างเป็ นเฟอร์ นิเจอร์ และได้รับคัดสรร OTOP
ระดับ 4 ดาว ในปี 2551 และได้พฒั นารู ปแบบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับผูบ้ ริ โภคมากขึ้น ในปั จจุบนั ไม้สัก และ
รากไม้ ลดจานวนลงเป็ นอย่างมากทาให้การผลิตเฟอร์นิเจอร์ ลดน้อยลงไป แต่ทางกลุ่มวิสาหกิจฯ จะรับซื้อไม้จาก
สวนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็ น กิ่งไม้ ตอไม้ หรื อไม้ที่เป็ นส่ วนที่เหลือใช้ ต่าง ๆ รวมถึงไม้ที่ไม่สวยงาม ไม้ที่มีตาหนิ
เป็ นต้น เพื่อที่จะนากลับมาสร้างเป็ นเฟอร์นิเจอร์
5.2 กระบวนการออกแบบ ในขั้นตอนนี้ เริ่ มจากการพัฒนาแนวความคิดของการออกแบบ หลังจาก
การศึ ก ษาข้อมู ล พื้ นฐาน แล้ว น ามาวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ และท าการคัดกรองข้อ มูล จากนั้น เรี ย บเรี ยงลาดับ
ความต้องการของกลุ่มผูผ้ ลิต และกลุ่มผูบ้ ริ โภค โดยจากสถานการณ์ Covid-19 ทาให้พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
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หันมาเลือกซื้ อสิ นค้าออน-ไลน์ มากขึ้น (สานักส่ งเสริ มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน). 2563) ส่ วนใหญ่
ผูบ้ ริ โภคที่มีกาลังซื้ออยูใ่ น GEN X จากการสารวจอยูท่ ี่ร้อยละ 42 ส่วนใหญ่มีอายุช่วงระหว่าง 45-54 ปี โดยช่วงวัย
นี้ จะเป็ นผูเ้ ลื อ กซื้ อ สิ น ค้า จ าพวกของใช้ใ นบ้า นและเครื่ อ งครั ว มาก ท าให้ ก ารออกแบบเฟอร์ นิ เ จอร์ ที่ เ น้น
ความปลอดภัยเป็ นหลักยังคานึงถึงการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น ประหยัดพื้นที่ในการขนส่ง สะท้อนอัตลักษณ์
ของชุมชนมากขึ้น โดยขนาดสัดส่ วนของเฟอร์นิเจอร์ ได้ยึดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เครื่ องเรื อนไม้สาหรับ
ที่พกั อาศัย ประเภทเก้าอี้ (สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. 2558) โดยที่นงั่ 1 ที่ มีขนาด 550 x 530 x
380 มิลลิเมตร โดยที่ความสู งของเท้าแขนอยู่ที่ 180 มิลลิเมตร จากนั้นทาการระดมแนวความคิดร่ วมกันระหว่าง
กลุ่มผูน้ าของผลิต ผูว้ ิจยั และนักศึกษา เกิดการบูรณาการร่ วมกัน ผลคือทางกลุ่มต้องการนาอัตลักษณ์ของสถานที่
ท่องเทียว หรื อจุดเด่นของทางกลุ่มฯ ได้แก่ อ่างน้ าแม่อาง ถ้ าแม่อาง และช้าง เป็ นแนวทางในการออกแบบ จากนั้น
ได้นาแนวคิดการบูรณากับการเรี ยนการสอน การทบทวนแบบร่ าง ผูว้ ิจยั ได้ระดมแนวความคิดต่อจากแบบร่ าง
สรุ ปได้ 3 แนวคิด คือ
(1) แนวคิด อ่างเก็บน้ าแม่อาง ที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ด้านหลังจะเป็ นยอดดอย จะมีตุงสี
ขาวปั กอยู่ เป็ นสถานที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวบ้านมาช้านาน และเลี้ยงปากท้องคนในชุมชน ทั้งการนาน้ ามา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ และการจับสัตว์น้ า

ภาพที่ 4 ภาพร่ างแนวความคิดที่ 1
(2) แนวคิด แหย่งช้าง โดยที่ในสมัยก่อนทางกลุ่มฯ ได้เดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยการนัง่ ช้าง
รวมถึงมีการนาช้างลากจูงไม้ ขนย้ายสิ่ งของ รวมถึงใช้ในการเดินทาง ที่นอกเหนือจากการสัมปทานป่ าไม้

ภาพที่ 5 ภาพร่ างแนวความคิดที่ 2
(3) แนวคิด ถ้ าอ่างเก็บน้ าแม่อาง ซึ่ งจากการค้นพบของชุมชนนั้นภายในถ้ ามีการขุดบ่อ และมีการ
ทากิจกรรมโบราณ โดยปัจจุบนั ได้เปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมบริ เวณปากถ้ าเท่านั้น
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ภาพที่ 6 ภาพร่ างแนวความคิดที่ 3
5.3 การน าเสนอผลงานการออกแบบ โดยการคัด เลื อ กแนวคิ ด เข้า สู่ ก ระบวนการสร้ า งต้น แบบ
เฟอร์ นิเจอร์ โดยระดมความคิดของกลุ่มวิสาหกิจ ฯ ร่ วมกัน เพื่อให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิต โดยแนวคิด
ของแหย่งช้าง มีความสอดคล้องกับกระบวนการผลิตมากกว่าแนวคิดอื่น

ภาพที่ 7 การจาลองโดยใช้ 3Printer
การจาลองต้นแบบโดยใช้เทคโนโลยี 3Printer ขึ้นรู ปโดยใช้ Polylactic Acid (PLA) filament Ø 3 mm ตั้ง
อุณหภูมิ อยู่ที่ 210 Cº โดยใช้ความละเอียดต่อชั้นอยู่ที่ 0.2 mm ผนังของพื้นผิวอยู่ที่ 1.6 mm ขนาดของฝาบนและ
ฝาล่างมีความหนาที่ 2 mm ส่ วนโครงสร้างใช้ 8 % ใช้ความเร็ วเฉลี่ยที่ 50 mm/s ส่ วนฐานความร้อนใช้ 50 Cº เพื่อ
ศึกษาขนาดรู ปลักษณ์ รวมถึงวิเคราะห์หาข้อบกพร่ องเพื่อเติมเต็มให้เฟอร์ นิเจอร์ สามารถใช้งานได้จริ งตรงตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั ในการลดความสู ญเสี ยในกระบวนการของสร้างต้นแบบน้อยที่สุด
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ภาพที่ 8 การนาเสนอผลงานการออกแบบ
5.4 กระบวนการผลิตหลังจากการออกแบบได้ระดมความคิดร่ วมกัน พร้อมปรับแก้รูปแบบ เพื่อให้
เหมาะสมกับกระบวนการผลิตมากที่สุด จากนั้นทาการคัดเลือกเศษไม้นามาตัดแต่งให้ได้ขนาดตามแบบ เข้าสู่
กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของกลุ่มวิสาหกิจฯ

ภาพที่ 9 การผลิตต้นแบบเฟอร์นิเจอร์
การนาเรซิ่ นแข็ง เริ่ มการคัดเลือกเศษไม้ ทาการตัดแต่งให้ได้ขนาดตามที่ตอ้ งการ จากนั้น นาไม้ทาเป็ น
บล็อกสี่ เหลี่ยมตามขนาด พร้อมทั้งใช้พลาสติกรองพื้นเพื่อให้ง่ายต่อการแกะแบบไม้ การผสมน้ ายาในอัตราส่วน
(อุสุมาพันไพศาล, สิ งหา ปรารมภ์และนิรัช สุ ดสังข์. 2562) ใช้น้ ายา Epoxy(A) 2 ส่วนผสมกับน้ ายา Hardener (B)
1 ส่ วน ผสมให้เข้ากัน และ เทความหนาเท่าๆ กัน จานวน 4 ครั้ง คานวนจากขนาดของความหนาของชิ้นงาน โดย
ในแต่ ล ะครั้ งที่ เทลงชิ้ น งานจะทิ้ง ให้ ตากแดดไว้ครั้ งละ 2 ชั่ว โมง เป็ นอย่างน้อ ยขึ้ น อยู่กับสภาพของอากาศ
เนื่องจากถ้ามีความชื้นมากจะทาให้ขา้ งในของเรซิ่ นไม่แข็งตัวถึงแม้จะเทในปริ มาณน้อย เมื่อเทเต็มแล้วปล่อยให้
ตากแดดทิ้งไว้อีก 2 ชัว่ โมง แล้วค่อยแกะแบบออก จากนั้นปล่อยให้แห้งในอุณหภูมิห้องอีก 4 ชัว่ โมง จากนั้นตัด
แต่งด้วยเครื่ องมืองานไม้ เพื่อให้ชิ้นงานมีความสวยงามตรงตามรู ปแบบที่ตอ้ งการ
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รูปที่ 10 ต้นแบบเฟอร์นิเจอร์หลังการพัฒนา
5.5 การประเมินความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคหลังการพัฒนารู ปแบบ การศึกษากลุ่มตัวอย่างของงานวิจยั
แบ่งออกไว้เป็ น 2 กลุ่มคือ กลุ่มผูผ้ ลิต และกลุ่มผูบ้ ริ โภค โดยกลุ่ มผูผ้ ลิต เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นการระดมความ
คิดเห็นภายในกลุ่มในประเด็นต่าง ๆ กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่กาหนดไว้จานวน 169 คน เป็ นการศึกษาระดับความพึงพอใจ
ของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่เข้ามาเยี่ยมชม หรื อซื้ อสิ นค้าของกลุ่มสหกิจ ในรอบ 2 เดือน พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย 99
คน หญิง 70 คน ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 41 ปี 90 คน และอายุนอ้ ยกว่า 20 ปี ไม่มีคนตอบ โดยส่วนใหญ่การศึกษา
อยู่ ในระดับปริ ญญาตรี 97 คน ถัดมาเป็ นพนักงานบริ ษทั 34 คน และรับจ้าง 17 คน ส่ วน นักเรี ยนหรื อนักศึกษา
ไม่มีผตู ้ อบ ตามลาดับ
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของกลุ่มผูบ้ ริ โภค
ข้อที่
รายการข้อคาถาม
S.D
x̅
1
2
3
4
5
6
7
8

การใช้งานเหมาะสมกับสรี ระร่ างกาย
ความปลอดภัยของเฟอร์นิเจอร์
กระบวนการผลิตที่ไม่ซบั ซ้อน
เฟอร์นิเจอร์มีความทนทาน
การสะดวกสบายในการใช้งาน
โครงสร้างมีความแข็งแรง
บ่งบอกถึงอัตลักษณ์กลุ่มฯ
ความสวยงามของเฟอร์นิเจอร์
รวม

3.67
3.75
3.57
3.56
3.56
3.57
3.50
3.55
3.59

0.76
0.71
0.67
0.67
0.65
0.65
0.73
0.62
0.21

แปลความหมาย
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก

จากตาราง ที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย (x̅) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีต่อรู ปแบบ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.59, S.D = 0.21) โดยพิ จ ารณาตามรายการพบว่ า รายการความปลอดภัยของ
เฟอร์ นิเจอร์ อยู่ระดับมากที่สุด (x̅ = 3.75, S.D = 0.71) รองลงมาคือการใช้งานเหมาะสมกับสรี ระร่ างกายอยู่ใน
ระดับมาก (x̅ = 3.67, S.D = 0.76) ถัดมาคือ กระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อน และโครงสร้างมีความแข็งแรง อยู่ใน
ระดับมาก (x̅ = 3.59, S.D = 0.67) ต่อมารายการเฟอร์ นิเจอร์ มีความทนทาน และการสะดวกสบายในการใช้งาน
อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.56, S.D = 0.65) ถัดมารายการความสวยงามของเฟอร์ นิเจอร์ อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.55,
S.D = 0.62) และการบ่งบอกถึงอัตลักษณ์กลุ่มฯ อยูใ่ นระดับมาก (x̅ = 3.50, S.D = 0.73) ตามลาดับ
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6. อภิปรายผล
การพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากเศษไม้สัก กรณี ศึกษากลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเฟอร์นิเจอร์รากไม้ ตอไม้ จังหวัดแพร่
ผูว้ ิจัยได้รวบรวมจากข้อมูลทุติยภูมิ และปฐมภูมิ พบว่าแนวทางการออกแบบเฟอร์ นิเจอร์ ควรมาจากแหล่ ง
ท่องเที่ยวภายในพื้นที่ ทั้งน้ าตก ถ้ า อ่างเก็บน้ า รวมถึงช้าง ที่เป็ นส่วนสาคัญในการดารงชีพในสมัยก่อน โดยเดิมที
ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชุน ได้ร่วมกันในการสัมปทานป่ าไม้ ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนแนวทางมาสร้างเฟอร์นิเจอร์จากไม้
สัก เนื่องจากป่ าไม้ลดจานวนลงเป็ นอย่างมาก ซึ่ งในปั จจุบนั ได้นาไม้ที่รอการนามาใช้งาน และรับซื้ อไม้จากป่ า
ปลูกของชุมชนเป็ นหลัก หลังจากทราบถึงบริ บท เป็ นการใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนมาก
ที่สุด สอดคล้องกับบทความวิจยั ของศรุ ต ลูกบัว และทรงวุฒิ เอกวุฒิศา (2560. บทคัดย่อ) ที่ส่งเสริ มใช้ทรัพยากร
ในชุ ม ชนท้อ งถิ่ น ปลู ก ป่ า และมี ส่ ว นร่ ว มในการใช้ป ระโยชน์ ดัง กล่ า ว และแนวทางในการออกแบบได้ใ ช้
กระบวนการออกแบบ รวมถึงการบูรณาการกับการเรี ยนการสอนเพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
6.1 การพัฒ นาเฟอร์ นิ เ จอร์ จ ากไม้สั ก เหลื อ ใช้ เริ่ มจากการระดมความคิ ด ในการร่ า งแบบจาก
แนวความคิดร่ วมกันจากนั้นทาการสรุ ปแบบร่ างแนวคิดทั้ง 3 รู ปแบบ ทั้งแนวคิดอ่างเก็บน้ า แหย่งช้าง และถ้ าของ
อ่างเก็บน้ า หลังจากร่ างแบบแล้วได้จาลองในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาขนาด รู ปทรง รวมถึงพิจารณาความ
เป็ นไปได้ในการผลิต จากนั้นปรับปรุ งรู ปแบบเพื่อเล็กน้อยตามข้อเสนอแนะของทางกลุ่มวิสาหกิจฯ จากนั้นทา
การนาเสนอผลการออกแบบในรู ปแบบของภาพฉาย และการเขียนแบบเพื่อการผลิ ต ในโปรแกรมสาเร็ จรู ป
จากนั้นทาการผลิตต้นแบบเฟอร์ นิเจอร์ พร้อมทั้งปรับแบบเล็กน้อยให้เข้ากับ เทคนิ คและกระบวนการผลิตของ
ทางกลุ่ ม วิ สาหกิ จ มากที่ สุ ด ใช้เ ทคนิ ค ประยุก ต์ร ะหว่ า งภู มิ ปั ญ ญาพื้ น บ้า น กับ เทคโนโลยี ปั จ จุบัน เกิ ด ความ
เหมาะสมมากที่ สุด สอดคล้องกับบทความของ ณัฐกานต์ พวงไพบูลย์ และแม้นวาด รชนี กรไกรลาศ (2562,
บทคัดย่อ) พบว่า การนาเทคโนโลยีในปัจจุบนั นามาช่วยในการผลิต จะทาให้สามารถลดต้นทุน ลดการสู ญเสี ยของ
วัตถุดิบตั้งต้นได้เป็ นอย่างดี โดยกระบวนการสร้างต้นแบบเริ่ มจากคัดเลือกเศษไม้ ปรับแต่งไม้ และการประกอบ
ไม้ รวมถึงใช้เรซิ นแข็งร่ วมกับเศษไม้ให้เป็ นแผ่น จากนั้นตัดแต่งให้ได้ขนาดตามแบบที่ตอ้ งการ จากนั้นประกอบ
ตามแบบการผลิตของเฟอร์นิเจอร์ ทาการตกแต่งผิวให้สวยงาม จากนั้นนาผ้าทอเย็บเป็ นเบาะสาหรับรองนัง่ เพื่อให้
เกิดความนุ่ม ขณะนัง่
6.2 การประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู ้บ ริ โภคหลัง การพัฒ นารู ป แบบ ได้ใ ช้ ห ลัก การออกแบบ
เฟอร์ นิเจอร์ ร่วมกับแนวคิดต่าง ๆ เป็ นแนวทางในการออกแบบฯ 8 ข้อดังนี้ 1) การใช้งานเหมาะสมกับสรี ระ
ร่ างกาย 2) ความปลอดภัยของเฟอร์ นิเจอร์ 3) กระบวนการผลิ ตที่ ไม่ ซับ ซ้อ น 4) เฟอร์ นิเจอร์ มีความทนทาน
5) การสะดวกสบายในการใช้งาน 6) โครงสร้างมีความแข็งแรง 7) บ่งบอกถึงอัตลักษณ์กลุ่ม ฯ 8) ความสวยงาม
ของเฟอร์ นิเจอร์ หลังจากการสอบถามผูบ้ ริ โภคที่เข้ามาเยี่ยมชม หรื อเลือกซื้ อสิ นค้าของกลุ่มสหกิจฯ จานวน 169
คน โดยเทียบกับเกณฑ์ประเมินความพึงพอใจพบว่า รายการความปลอดภัยของเฟอร์ นิเจอร์ อยู่ในระดับมากที่สุด
เมื่อเทียบกับเกณฑ์ อยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก โดย สอดคล้องกับหลักการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ตอ้ งคานึงถึง
ความปลอดภัยเป็ นหลัก โดยรองลงมาคือ รายการ ของการใช้งานที่เหมาะสมกับสรี ระร่ างกาย เนื่ องจากกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่ได้ทดลองการใช้งานขณะนัง่ และการวางสิ่ งของแล้วเกิด ความเหมาะสมกับขนาดสัดส่ วนของ
ร่ างกาย เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้ว อยูใ่ นระดับมาก
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7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) สามารถนาไปพัฒนาให้กบั สินค้า หรื อผลิตภัณฑ์ในลักษณะใกล้เคียง เพื่อให้เกิดความ
หลากหลาย
(2) ควรมีห้องสาหรับกระบวนการของเรซิ่นในการควบคุมอุณหภูมิ และป้องกันละอองหรื อเศษไม้
ต่าง ๆ ตงลงบนชิ้นงาน
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
หากนาไม้ที่เป็ นแผ่นที่เกิดจากเศษไม้ และเรซิ่น นามาใช้งานโดยไม่มีโครงสร้าง ควรนาไปทดสอบ
เพื่อหาการรับแรง ความเค้น และความเครี ยดของชิ้นงาน

8. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ ได้รับการสนับสนุ นจาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ
ขอขอบคุณ กลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเฟอร์ นิเจอร์ รากไม้ ตอไม้ จังหวัดแพร่ ,นางสาวศิริพร ทองกระสัน นักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีส่วนร่ วมในการวิจยั ครั้งนี้
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การเปรียบเทียบความรู้ทางโภชนาการเจตคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เสี่ ยงต่ อ
การเกิดโรคไม่ ติดต่ อเรื้อรังของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี
THE COMPARISONS OF NUTRITIONKNOWLEDGE, ATTITUDE AND
FOOD CONSUMPTION BEHAVIOR ON RISK OF NON-COMMUNICABLE
DISEASES BETWEEN THE ELDERLY IN BANGKOK METROPOLIS
AND NONTHABURI PROVINCE
สุ ภาสินี ศิลป์ สาคร (Supasinee Silpsakorn)1สุ นันท์ สีสังข์ (Sunan Seesang)2
ภารดี เต็มเจริญ (Paradee Temcharoen)3
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เปรี ยบเทียบคุณลักษณะทัว่ ไปของผูส้ ู งอายุในเขตกรุ งเทพมหานคร
และจังหวัดนนทบุรี 2) เปรี ยบเทียบความรู ้เกี่ยวกับการบริ โภคอาหารที่เสี่ ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังของ
ผูส้ ู งอายุในเขตกรุ งเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี 3) เปรี ยบเทียบเจตคติต่อการบริ โภคอาหารที่เสี่ ยงต่อการเกิด
โรคไม่ติดต่อเรื้ อรังของผูส้ ู งอายุในเขตกรุ งเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี 4)เปรี ยบเทียบพฤติกรรมการบริ โภค
อาหารที่เสี่ ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังของผูส้ ู งอายุในเขตกรุ งเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional survey research) ทาการเก็บตัวอย่าง
จ านวน 137 ราย จากประชากร 180 ราย ที่ เ ป็ นสมาชิ ก ชมรมผู ้สู ง อายุ ศู น ย์บ ริ การสาธารณสุ ข 4 ดิ น แดง
กรุ งเทพมหานคร และสมาชิกชมรมผูส้ ู งอายุศูนย์พฒั นาคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุ จังหวัดนนทบุรี กาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 ดาเนินการเก็บข้อมูลในวันที่มีการจัด
ประชุมสมาชิกชมรมผูส้ ู งอายุประจาเดือ นโดยใช้แบบสอบถามเพื่อเปรี ยบเทียบคุณลักษณะทัว่ ไปความรู ้ เจตคติ
และพฤติกรรมการบริ โภคอาหาร ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 การวิเคราะห์ขอ้ มู ลใช้
สถิติค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร์ และการทดสอบค่าที
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นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อ
โภชนาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช e – mail address : wongthitiii@gmail.com
รองศาสตราจารย์ ดร. แขนงวิชาส่งเสริ มการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
e – mail address : sseesang@hotmail.com
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ผลการศึกษาพบว่า 1) ผูส้ ู งอายุท้ งั ในกรุ งเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีส่วนใหญ่มีคุณลักษณะทัว่ ไป
คล้ายคลึงกัน มีเพียงสามประเด็นที่มีความแตกต่างกันทางสถิติคือ โรคประจาตัว ระดับการศึกษา และรายได้
2) ระดับ ความรู ้ อ ยู่ใ นระดับ ปานกลางทั้ง 2 กลุ่ ม 3) เจตคติ ข องทั้ง สองกลุ่ ม อยู่ใ นระดับ เห็ น ด้ว ยปานกลาง
4) และพฤติกรรมการบริ โภคอาหารของทั้ง 2 กลุ่มอยูใ่ นระดับปานกลาง
คาสาคัญ: การเปรี ยบเทียบความรู ้ทางโภชนาการเจตคติและพฤติกรรมการบริ โภคอาหาร การบริ โภคอาหารที่
เสี่ ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง กรุ งเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี

ABSTRACT
This research aimed to study 1) Comparison of the general characteristics of the elderly in Bangkok
and Nonthaburi Province; 2) Comparison of knowledge about food consumption at risk of chronic diseases of
the elderly in Bangkok and Nonthaburi Province 3) Comparison of attitudes towards food consumption at risk
of chronic NCDs among elderly in Bangkok and Nonthaburi Province 4) Comparison of food consumption
behavior at risk of chronic NCDs among the elderly in Bangkok and Nonthaburi Province.
This research is a cross-sectional survey research, 137 samples were collected from 180 people who
are members of the Elderly Club, Public Health Center 4, Din Daeng, Bangkok and members of the Elderly
Club, Elderly Quality of Life Development Center Nonthaburi Province The sample size was determined using
the Taro Yamane formula at a tolerance level of 0.05.Data were collected on the day of the monthly elderly
club members' meeting using questionnaires to compare general characteristics, knowledge, attitudes and
dietary behavior. Between October and November 2017, the data were analyzed using statistics, frequency,
percentage, mean, standard deviation. Chi-square test And t – test.
The results of the study showed that 1) Most of the elderly in both Bangkok and Nonthaburi had
similar characteristics. There are three issues that that are statistically different:disease, education , and income.
2) The knowledge level was moderate in both groups. 3) Attitudes of both groups. 4) the dietary behavior of
both groups was at a moderate level.
Keywords: The Comparisons of NutritionKnowledge, Attitude and Food Consumption ,Food Consumption on
Risk of Non-Communicable Diseases , Bangkok Metropolis and Nonthaburi Province

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ในรอบครึ่ งศตวรรษที่ผา่ นมา ประชากรโลกเพิ่มขึ้นมากกว่า 4 พันล้านคน โดยประชากรสู งอายุหรื ออายุ
ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วด้วยอัตราสู งมากถึง ร้ อยละ 3.1 ต่อปี ในขณะที่ประชากรรวมทุกกลุ่มอายุ
เพิ่มช้าลงด้วยอัตราเพิ่มเพียงร้ อยละ 1.1 ต่อปี และกลายเป็ นสังคมสู งอายุ (aging society) ใน พ.ศ. 2549 เมื่ อมี
สัดส่ วนประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปสู งถึงร้อยละ 10 ปั จจุบนั ประเทศที่พฒั นาแล้วได้กลายเป็ นสังคมสู งอายุอย่าง
สมบูรณ์ (aged society) แล้วทุกประเทศ สาหรับประเทศที่กาลังพัฒนาผูส้ ู งอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วเช่นกัน ส่ งผล
ให้หลายประเทศได้กลายเป็ นสังคมสู งอายุ สาหรับในประเทศไทยประชากรรวมของประเทศเพิ่มจานวนน้อย
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แต่ประชากรสู งอายุกลับเพิ่มด้วยอัตราเร่ ง จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2548 ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสู งอายุเป็ นปี แรกเมื่อ
มี สัดส่ วนประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปสู งถึ งร้ อยละ 10 ของประชากร 63 ล้านคน โดยในปี พ.ศ. 2559 มี จานวน
ประชากร 65.9 ล้านคน มี สัด ส่ วนของประชากรอายุ 60 ปี ขึ้ น ไป คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 16.5 ของประชากรทั้งหมด
คาดประมาณว่าในปี 2568 ประเทศไทยจะเข้าสู่ สังคมสู งอายุอย่างสมบูร ณ์ เมื่ อประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปมี
สัดส่ วนสู งถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2574 ประเทศไทยจะเข้าสู่ สังคมสู งอายุระดับสุ ดยอด
(super aged) เมื่อประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปมีสัดส่วนสู งถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด (สถานการณ์ผสู ้ ู งอายุ
ไทย , 2559)
การสู งวัยเป็ นปรากฏการณ์ ตามธรรมชาติ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชี วิตของประชากรทัว่ โลกอยู่ใน
ปั จจุบนั และในอนาคต เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสรี รวิทยาในทางที่เสื่ อมลงของอวัยวะและระบบต่ างๆ ของ
ร่ างกาย ส่งผลให้เกิด ปัญหาสุ ขภาพหลายประการรวมถึงโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง (non-communicable diseases; NCD)
จากรายงานขององค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ. 2555 มีจานวนผูเ้ สี ยชีวิต 56 ล้านทัว่ โลก ในจานวนนี้มีผเู ้ สี ยชีวิต 38
ล้านคนเกิ ด จากโรคไม่ติดต่อเรื้ อรั ง โดยเฉพาะโรคหัวใจและหลอดเลื อด โรคความดันโลหิ ตสู ง โรคมะเร็ ง
โรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้ อรัง และโรคเบาหวานตามลาดับ สาหรับในประเทศไทยจากรายงานผลการสารวจ
สุ ขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่ างกายครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 พบว่า ความชุกของโรคความดันโลหิตสู ง โรคอ้วน
และโรคเบาหวาน มีแนวโน้มสู งขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับผลการสารวจสุ ขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจ
ร่ างกายครั้ งที่ 4 พ.ศ. 2552 (วิชัย เอกพลากร, 2557) สอดคล้องกับ รายงานประจาปี 2559 สานักโรคไม่ติด ต่ อ
กระทรวงสาธารณสุ ข พบว่า การเสี ยชีวิตก่อนวัยอันควรของโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง มีอตั ราการเสี ยชีวิตที่เพิม่ ขึ้นจากปี
2555-2558 โดยโรคที่เสี ยชีวิตมากที่สุด คือ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิ ตสู ง และ
โรคทางเดิ น หายใจอุ ดกั้นเรื้ อ รั ง (กลุ่ ม ยุท ธศาสตร์ แ ละแผนงานสานักโรคไม่ ติ ดต่อ , 2559) สาเหตุ หลักของ
กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังนี้ ส่วนใหญ่เป็ นผลจากวิถีการดาเนิ นชี วิตที่เกิดจากการสู บบุหรี่ พฤติกรรมการบริ โภค
อาหารที่มีพลังงาน ไขมัน น้ าตาล และเกลือโซเดียมสู ง การไม่ออกกาลังกายหรื อมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง และการดื่ม
เครื่ องดื่ ม ที่ มี แ อลกอฮอล์ (World Economic Forum , 2011) และนอกจากจะส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพแล้ ว
ยังก่อให้เกิดภาระทางเศรษฐกิจไม่เพียงแต่สัมพันธ์กบั ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาเท่านั้น แต่รวมถึงค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจากการสู ญเสี ยแรงงาน ความพิการ และการเสี ยชีวิตก่อนวัยอันควร สาหรับในประเทศไทยค่าใช้จ่ายใน
การรักษาพยาบาลโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังเหล่านี้สูญเสี ยค่ารักษาพยาบาลเป็ นจานวนเงิน 25,225 ล้านบาทต่อปี ภายใต้
หลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า ประกันสั งคมและสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว (สถาบันวิจยั
และประเมิ น เทคโนโลยี ทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข , 2557) ในปี งบประมาณ 2556
มีผูป้ ่ วยทัว่ ไปที่เข้ามารับการรักษาในสถานพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ จานวน 165,848 คน ด้วยสาเหตุจาก
โรคไม่ติดต่อเรื้ องรัง เช่น โรคหัวใจขาดเลือด จานวน 4,227 ราย คิดเป็ นร้อยละ 32.03 จานวนวันในการนอน
รักษาตัวโรงพยาบาลเฉลี่ย 6.39 วัน (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร กรมการแพทย์ , 2556)
เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง ประเทศไทยให้ความสาคัญโดยการจัดทาแผนงานเพื่อ
ส่ งเสริ มและป้องกันโรคต่างๆ โดยมีเป้าหมายในการควบคุมโรค เช่น แผนยุทธศาสตร์ สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ.
2554-2563 มีเป้ าหมายให้ประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศ มีภูมิคุม้ กันและศักยภาพในการป้ องกันโรคไม่
ติ ด ต่ อ เรื้ อรั ง เพื่ อ ให้ ค ลอบคลุม การดู แ ลสุ ข ภาพแบบองค์ร วมทั้ง หมด และแผนพัฒ นาคุณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุ
กรุ งเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564) มีเป้ าหมายให้ผูส้ ู งอายุมีคุณภาพชี วิตที่ดี มีคุณค่า และมีความสุ ข
โดยสนับสนุ นการพัฒนาเครื อข่ายในการดู แลผูส้ ู งอายุอย่างบูรณาการและก่ อตั้งเป็ นชมรมผูส้ ู งอายุมีเ พื่ อ ให้
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ผูส้ ู งอายุในสังคมได้มีส่วนร่ วมทาประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ ื่น และยังเป็ นการมุ่งแก้ไขปั ญหาในเรื่ องการดูแล
สุ ขภาพผูส้ ู งอายุ โดยในปั จจุบันมี ชมรมผูส้ ู งอายุ ที่ เกิ ดมาจากการรวมกลุ่มของผูส้ ู งอายุกันอย่างจ านวนมาก
ครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ในประเทศ ทุกหมู่บา้ น ทุกชุมชน มีวตั ถุประสงค์กระตุน้ การการเสริ มสร้างความรู ้ใน
ระดับปั จเจกบุคคลและระดับชุ มชนเพื่อให้ การป้ อ งกั น และควบคุม โรคมี ประสิ ท ธิ ภาพ คุณภาพชี วิตยื น ยาว
ลดอัตราเสี ยชีวิตก่อนวัยอันควร การลดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรค โดยเน้นกระบวนการให้ความรู ้ที่ตวั บุคคลเป็ น
สิ่ งสาคัญเพื่อสร้างบริ โภคนิสัยที่ดี เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริ โภคอาหารให้เหมาะสมกับพยาธิ ส ภาพ
ของโรค ช่วยชะลอสาเหตุและความรุ นแรงของการเกิดโรคเรื้ อรังต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหาร
การดาเนินงานของแต่ละชมรมอาจมีความแตกต่างกัน ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาเปรี ยบเทียบความรู ้ เจตคติ และ
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารที่เสี่ ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่ อเรื้ อรังของสมาชิกชมรมผูส้ ู งอายุ 2 แห่ ง ที่มีความเป็ น
สังคมเมืองในเขตกรุ งเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี เพื่อนาผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุ งการดาเนินกิจกรรม
เพื่อการป้องกันและลดความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังในผูส้ ู งอายุที่มีบริ บทใกล้เคียงกันต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
(1) เปรี ยบเทียบคุณลักษณะทัว่ ไปของผูส้ ู งอายุในเขตกรุ งเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี
(2) เปรี ยบเทียบความรู ้ เกี่ยวกับการบริ โภคอาหารที่เสี่ ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังของผูส้ ู งอายุใน
เขตกรุ งเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี
(3) เปรี ยบเทียบเจตคติ ต่อการบริ โภคอาหารที่เสี่ ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังของผูส้ ู งอายุในเขต
กรุ งเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี
(4) เปรี ยบเทียบพฤติกรรมการบริ โภคอาหารที่เสี่ ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังของผูส้ ู งอายุในเขต
กรุ งเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
วัยทางานตอนท้าย หรื อวัยกลางคนเป็ นช่วงอายุที่เริ่ มมีความเสื่ อมถอยของร่ างกายเกือบทุกระบบ รวมทั้ง
เป็ นวัยที่วางรากฐานความมัน่ คงของชีวิตเพื่อเข้าสู่ วยั สู งอายุจึงให้ความสาคัญกับการประกอบอาชีพ ส่ วนใหญ่ใช้
เวลาอยู่ ใ นที่ ท างาน มี ชี วิ ต ที่ เ ร่ ง รี บ การเตรี ย มพร้ อ มให้ ค นวัย กลางคนเป็ นผูส้ ู ง อายุ ที่ มี คุ ณ ภาพในอนาคต
จาเป็ นต้องลดปัจจัยเสี่ ยงของโรคเรื้ อรัง โดยให้คนวัยกลางคนมีพฤติกรรมการป้องกันโรคที่เหมาะสม สอดคล้อง
กับ ปั จ จัย ท านายพฤติ ก รรมการป้ อ งกัน โรคเรื้ อรั ง ของคนวัย กลางคนในเขตหนองจอก กรุ ง เทพมหานคร
ผลงานวิจยั ของ นัสรา เกตจินดา(2561) พบว่ากลุ่มวัยกลางคนดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการป้องกันโรคเรื้ อรัง
อยู่ในระดับปานกลาง (M = 3.49, SD = 0.43) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการบริ โภคอาหาร และการออก
กาลังกายอยูใ่ นระดับปานกลาง รวมถึงการรับรู ้ประโยชน์ของพฤติกรรมการป้องกันโรคเรื้ อรัง มีค่าเฉลี่ยโดยรวม
อยู่ในระดับมาก (M = 4.18, SD = 0.76) หากเริ่ มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพตั้งแต่วยั ทางานก็อาจจะมีอิทธิ พล
ต่อภาวะโภชนาการของวัยสู งอายุได้ สอดคล้ องกับการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อภาวะโภชนาการของ
ผูส้ ู งอายุเขตบางขุนเที ยน กรุ งเทพมหานคร ผลงานวิจยั ของนวนิตย์ จันทร์ ชุ่ม (2556) พบว่าผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่
(ร้อยละ 98.7) มีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารในระดับดี พฤติกรรมที่ปฏิบตั ิเป็ นประจาในประเด็นที่มากที่สุ ด คือ
ดื่มน้ าสะอาดอย่างน้อยวันละ 6 – 8 แก้ว เลือกรับประทานอาหารที่ปรุ งสุ กใหม่ ๆ และฝาปิ ดมิดชิ ด รับประทาน
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เนื้อปลา และเนื้อสัตว์ต่าง ๆ ที่ย่อยง่าย และไม่ติดมัน รับประทานอาหารวันละ 3 มื้อ และครบ 5 หมู่ ในแต่ละวัน
หรื อทุกวัน ที่เป็ นเช่นนี้อาจเป็ นเพราะว่าผูส้ ู งอายุมีคนดูแลในเรื่ องของการเลือกซื้ออาหาร มีเงินพอที่สามารถเลือก
รับประทานอาหารที่ดีและมีป ระโยชน์ต่อร่ างกาย และได้รับคาแนะนา และได้รับข่าวสารจากการตรวจสุ ขภาพ
ด้านภาวะโภชนาการ การประเมิ น ภาวะโภชนาการของผูส้ ู งอายุ พบว่ า ผูส้ ู ง อายุมี ภาวะโภชนาการเกิ นกว่า
มาตรฐาน (ร้อยละ 46.8) อาจเป็ นเพราะว่าผูส้ ู งอายุมีการบริ โภคอาหารแบบเดิม จนเกิดความเคยชินจนเป็ นบริ โภค
นิสัยที่ไม่เหมาะสม เช่น การไม่ออกกาลังกาย หรื อออกกาลังกายไม่สม่าเสมอ ซึ่งการศึกษานี้มีความสอดคล้องกับ
การดูแลสุ ขภาพตนเองของผูส้ ู งอายุ อาเภอสามชุก จังหวัดสุ พรรณบุรี ผลงานวิจยั ของ เบญจพร สว่างศรี และ
เสริ มศิริ แต่งงาม (2556) พบว่าระดับการดูแลสุ ขภาพตนเองของผูส้ ู งอายุท้งั 3ด้านโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
พิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้ การดู แลสุ ขภาพตนเองด้านการป้ องกันโรคอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.37) การดู แล
สุ ขภาพตนเองด้านการส่งเสริ มสุ ขภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง (x̅ = 2.97) และการดูแลสุ ขภาพตนเองด้านการฟื้ นฟู
สุ ขภาพอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 2.77) โดยผูส้ ู งอายุที่มีอายุ 60-65 ปี การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ประกอบ
อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่ วนตัวมีระดับการดูแลสุ ขภาพตนเองสู งสุ ด ผูส้ ู งอายุที่เป็ นเพศหญิงมีระดับการดูแลสุ ขภาพ
ตนเองสู งกว่าเพศชาย
แม้ว่าพฤติกรรมการบริ โภคอาหารของผูส้ ู งอายุจะอยู่ในระดับที่ดี การดูแลสุ ขภาพตนเองของผูส้ ู งอายุ
โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง แต่ ค วามเชื่ อยังเป็ นปั จจัย สาคัญที่ ส่ง ผลโดยตรงกับการบริ โภคอาห าร เช่ น
การศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อพฤติ กรรมการบริ โภคอาหารของผูส้ ู งอายุในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลงานวิจัยของ
ทวีศิลป์ ศรี อกั ษร(2551) พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกกรมการบริ โภคอาหารประกอบไปด้วยปัจจัยนา และ
ปั จจัยเสริ ม โดยปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมการบริ โภคอาหารของผูส้ ู งอายุในเขตกรุ งเทพมหานคร
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คือ ปัจจัยนาด้านความรู ้เกี่ยวกับการบริ โภคอาหาร (r = 0.176) ด้านความ
เชื่อเกี่ยวกับการบริ โภคอาหาร (r = 0.180) ปัจจัยเสริ มด้านครอบครัว (r = 0.480) และด้านเพื่อน (r = 0.040) ซึ่ง
การศึกษานี้มีความสอดคล้องกับการศึกษาคุณลักษณะอาหารสาหรับผูส้ ู งอายุในกรุ งเทพมหานคร ผลงานวิจยั ของ
พีรพัศ อึ้งประเสริ ฐ และประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ (2561) พบว่า ผูส้ ู งอายุชอบทานอาหารง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก พึง
พอใจกับอาหารที่มีความนุ่ มปกติ (0.862) ทานอาหารรสชาติปานกลาง (0.120)ไม่ค่อยรับประทานอาหารนอก
บ้าน นิยมปรุ งอาหารทานเองภายในครอบครัว มักจะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสู ง และอิทธิ พลในการตัดสิ นใจ
ซื้อสิ นค้าคือการแนะนาจากเพื่อนและครอบครัว
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3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจัย
คุณลักษณะส่ วนบุคคล ระดับ ความรู ้ เจตคติและพฤติกรรมการบริ โภคอาหารที่เสี่ ยงต่อการเกิดโรคไม่
ติดต่อเรื้ อรังของผูส้ ู งอายุในเขตกรุ งเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีมีความแตกต่างกัน

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional survey research)
4.2 ประชากรและตัวอย่าง
สมาชิกชมรมผูส้ ู งอายุศูนย์บริ การสาธารณสุ ข 4 ดินแดง กรุ งเทพมหานครและชมรมผูส้ ู งอายุศูนย์พฒั นา
คุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุจงั หวัดนนทบุรี ทั้งชายและหญิงที่เข้าร่ วมกิจกรรมในช่วงที่ศึกษา ระหว่างเดือน ตุลาคม ถึ ง
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จานวน 137 คน
4.3 เครื่ องมือวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามที่ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นเอง แบ่งเป็ น 4 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป เป็ นข้อคาถามแบบมี ตวั เลือกให้ตอบและเติมข้อความในช่องว่าง ตอนที่ 2 ความรู ้ ความ
เกี่ยวกับการบริ โภคอาหารที่เสี่ ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง มีขอ้ คาถามทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ตอนที่ 3 เจตคติ
ต่อการบริ โภคอาหารที่เสี่ ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง มีจานวน 15 ข้อ ประกอบด้วยข้อความเชิงบวกและเชิง
ลบตอนที่ 4 พฤติ กรรมการบริ โภคอาหารที่เสี่ ยงต่อการเกิ ดโรคไม่ติดต่อเรื้ อรั ง มี จานวน 20 ข้อประกอบด้วย
ข้อความเชิงบวกและเชิงลบ ตรวจสอบเครื่ องมือการวิจยั โดยอาจารย์ที่ปรึ กษาและผูเ้ ชี่ยวชาญ
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4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลจากสมาชิ กชมรมผูส้ ู ง อายุของชมรมผูส้ ู ง อายุศูน ย์บริ การสาธารณสุ ข 4 ดิ นแดง
กรุ งเทพมหานคร และชมรมผูส้ ู งอายุศูนย์พฒั นาคุณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุ จังหวัดนนทบุรี ช่วงเดือน ตุลาคม ถึง
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยทาหนังสื อขอความอนุเคราะห์จากสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ในการเข้าไปเก็บ
ข้อมูล ดาเนินการในวันที่มีการจัดประชุมสมาชิกชมรมผูส้ ู งอายุประจาเดือน เมื่อได้กลุ่มตัวอย่างแล้ว ผูว้ ิจยั ชี้แจง
ให้ทราบถึงสิ ทธิ ในการตอบรับหรื อปฏิเสธในการเข้าร่ วมการศึกษาครั้งนี้ สามารถยุติการเข้าร่ วมวิจยั ในช่วงใดก็
ได้ และมีสิทธิ ที่จะไม่ตอบคาถามบางคาถามที่เป็ น เรื่ องส่ วนตัวหรื อเรื่ องที่ไม่ตอ้ งการเปิ ดเผย รวมทั้งข้อมูลที่ได้
จากการศึกษาครั้งนี้นาเสนอโดยภาพรวม ไม่ระบุชื่อของผูต้ อบแบบสอบถาม
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) สถิ ติ เ ชิ ง พรรณา (Descriptive statistics) ประกอบด้วย ค่ าความถี่ ค่ าร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุ ด และ ค่าสู งสุ ด เพื่ออธิ บายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้อมูลคุณลักษณะทัว่ ไป
ความรู ้ เจตคติ และพฤติกรรมการบริ โภคอาหารที่เสี่ ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง
(2) สถิติเชิ งอนุมาน (Inferential statistics ) คือ การวิเคราะห์ความสั มพันธ์ทางสถิติโดยใช้สถิติ
Pearson Chi – Square Test , Fisher’ s Exact Test และ Idependent t- test เพื่อหาความสัมพันธ์ของปัจจัยตามตัว
แปรอิสระ ได้แก่ 1) คุณลักษณะส่ วนบุคคล 2) เขตพื้นที่ กรุ งเทพมหานคร และ นนทบุรีที่เป็ นสมาชิ ก ชมรม
ผูส้ ู งอายุที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% หรื อ ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

5. ผลการวิจัย
จากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูล คุณลักษณะทั่วไปของผูส้ ู งอายุระหว่าง 2 กลุ่ม พบว่ามี ความ
แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 สามประเด็น คือ โรคประจาตัว ระดับการศึกษา และรายได้
โดยกรุ งเทพมหานครส่วนใหญ่มีโรคประจาตัวในขณะที่จงั หวัดนนทบุรี มีโรคประจาตัวน้อยกว่า ระดับการศึกษา
ของผูส้ ู งอายุ โดยกรุ งเทพมหานครส่ วนใหญ่สาเร็ จการศึกษาระดับประถมศึกษา ในขณะที่จงั หวัดนนทบุรีส่วน
ใหญ่สาเร็ จการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นไป และรายได้ของผูส้ ู งอายุกรุ งเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีรายได้นอ้ ยกว่า
จังหวัดนนทบุรี เมื่อเปรี ยบเทียบคะแนนความรู ้เกี่ยวกับการบริ โภคอาหารที่เสี่ ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังของ
ผูส้ ู งอายุผสู ้ ู งอายุในกรุ งเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระดับความรู ้อยูท่ ี่ คะแนน
ปานกลาง 9-11 คะแนน เมื่อจาแนกตามระดับเจตคติต่อการบริ โภคอาหารที่เสี่ ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง
พบว่า เจตคติอยูใ่ นระดับปานกลาง(คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61-3.40คะแนน) และพฤติกรรมการบริ โภคอาหารอยู่
ในเกณฑ์ปานกลาง(คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.01 – 3.00คะแนน)
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ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบคุณลักษณะทัว่ ไปของผูส้ ู งอายุในกรุ งเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี
ตัวแปร
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
น้อยกว่า 60 ปี
60 – 69 ปี
70 – 79 ปี
80 ปี หรื อ มากกว่า
ค่าเฉลี่ย (Mean)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (sd)
ค่าต่าสุด (Min)
ค่าสูงสุด (Max)
ระดับการศึกษา
ต่ากว่า - ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อุคมศึกษาขึ้นไป
รายได้
น้อยกว่า 10,000 บาท
10,000 – 20,000 บาท
20,001 บาท หรื อมากกว่า
ค่าเฉลี่ย (Mean)
โรคประจาตัว
ไม่มีโรคประจาตัว
มีโรคประจาตัว
โรคไขมันในเลือดสูง
โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิ ตสูง
โรคข้อเข่าเสื่ อม
โรคหัวใจ
ประวัติการดื่มแอลกอฮอล์
ไม่เคยดื่ม
เคยดื่มแต่เลิกแล้ว
ปัจจุบนั ยังดื่มอยู่

กรุงเทพมหานคร
จานวน ร้ อยละ
n =66
11
16.7
55
83.3
n =63
3
4.8
32
50.8
23
36.5
5
7.9
69.48
6.32
58
86
n =59
35
59.3
19
32.2
5
8.5
n =56
52
92.9
2
3.6
2
3.6
3326.79
n =62
2
3.2
60
96.8
33
53.2
15
24.2
31
50.0
17
27.4
7
11.3
n =61
54
88.5
5
8.2
2
3.3
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จังหวัดนนทบุรี
จานวน ร้ อยละ
n =66
16
24.2
50
75.8
n =64
6
9.4
33
51.6
24
37.5
1
1.6
68.13
5.62
55
82
n =67
13
19.4
28
41.8
26
38.8
n =56
39
69.6
8
14.3
9
16.1
8861.61
n =64
10
15.6
54
84.4
26
40.6
14
21.9
30
46.9
15
23.4
2
3.1
n =67
49
73.1
13
19.4
5
7.5

2

t

1.164

p-value
0.281

1.260

5.600

0.121

0.000*

-2.927

0.004*

5.619

0.018*

4.813

0.09
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ตัวแปร
ประวัติการสู บบุหรี่
ไม่เคยสูบ
เคยสูบแต่เลิกแล้ว
ปัจจุบนั ยังสูบอยู่
ประวัติการออกกาลังกาย
ไม่ออกกาลังกาย
ออกกาลังกาย

กรุงเทพมหานคร
จานวน ร้ อยละ
n =65
61
93.8
4
6.2
0
0.0
n =63
6
9.5
57
90.5

จังหวัดนนทบุรี
จานวน ร้ อยละ
n =66
54
81.8
11
16.7
1
1.5
n =64
2
3.1
62
96.9

2

t

p-value

4.685

0.096

2.202

0.164

ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบคะแนนความรู ้เกี่ยวกับการบริ โภคอาหารที่เสี่ ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง
ข้อความ
ระดับคะแนนความรู้
คะแนน ต่า
0-8 คะแนน
คะแนนปานกลาง 9-11 คะแนน
คะแนนสูง
12-15 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย (Mean)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (sd)
คะแนนต่าสุด (Min)
คะแนนสูงสุด (Max)

กรุงเทพมหานคร
(n=69)
จานวน ร้ อยละ
30
32
7

43.5
46.4
10.1
8.681
2.659
1
14

จังหวัดนนทบุรี
(n=68)
จานวน ร้ อยละ
25
41
2

t

p-value

0.137

0.891

36.8
60.3
2.9
8.617
2.753
1
13

ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระดับเจตคติต่อการบริ โภคอาหารที่เสี่ ยงต่อการเกิด
โรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง
เจตคติต่อการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่ อ
การเกิดโรคไม่ ติดต่ อเรื้อรัง
ระดับดีมาก(คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21-5.00 คะแนน)
ระดับดี(คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41-4.20 คะแนน)
ระดับปานกลาง(คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61-3.4คะแนน)
ระดับน้อย(คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81-2.60คะแนน)
ระดับน้อยมาก(คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.80 คะแนน)
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กรุงเทพมหานคร
(n = 69)
จานวน
ร้ อยละ
5
7.2
13
18.8
39
56.5
9
13.0
2
2.9

จังหวัดนนทบุรี
(n=68)
จานวน
ร้ อยละ
5
7.4
22
32.4
36
52.9
5
7.4
0
0.0
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ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระดับพฤติกรรมการการบริ โภคอาหารที่เสี่ ยงต่อ
การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่ อ
การเกิดโรคไม่ ติดต่ อเรื้อรัง
ระดับดี(คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.01 - 4.00 คะแนน)
ระดับปานกลาง(คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.01 – 3.00คะแนน)
ระดับน้อย(คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 2.00 คะแนน)

กรุงเทพมหานคร
(n = 69)
จานวน
ร้ อยละ
3
4.3
49
71.0
17
24.6

จังหวัดนนทบุรี
(n=68)
จานวน
ร้ อยละ
0
0.0
58
85.3
10
14.7

6. อภิปรายผล
ทั้งสองกลุ่มตัวอย่างมีขอ้ มูลใกล้เคียงกัน ทั้งเพศ อายุเฉลี่ย และโรคประจาตัว มีขอ้ มูลที่มีความแตกต่าง
กัน อย่างมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 คื อ ระดับ การศึ กษา รวมถึ ง ระดับ ความรู ้ เจตคติ และพฤติ กรรม
การบริ โภคอาหารที่เสี่ ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังก็มีความคล้ายคลึงกัน สอดคล้องตามเสาวรส ฉันทธรรม
สกุลและคณะ (2556) เมื่ อเปรี ยบเทียบคุณภาพชี วิตของผู ส้ ู งอายุ ที่ อาศัยอยู่ในเขตชุ มชนเมืองกับชุมชนชนบท
พบว่า คะแนนเฉลี่ ยคุณภาพชี วิตโดยรวมไม่มีความแตกต่างกัน อีกทั้งยังสอดคล้องกับการศึกษาของสุ พรรณี
เตรี ยมวิศิษฏ์ และคณะ (2540) โดยพบว่าภาวะสุ ขภาพและความว้าเหว่ของผูส้ ู งอายุในเขตเมืองและเขตชนบท
ไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งผลการศึกษาขัดแย้งจากสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1 ที่คาดว่า คุณลักษณะส่วนบุคคล ระดับ
ความรู ้ เจตคติและพฤติกรรมการบริ โภคอาหารของผูส้ ู งอายุในชมรมผูส้ ู งอายุ ในจังหวัดกรุ งเทพมหานครและ
นนทบุรีมีความแตกต่างกัน และกล่าวได้ว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันนั้นไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความรู ้
ของผูส้ ู งอายุ เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เป็ นสังคมเมืองเหมือนกัน และกลุ่มตัวอย่างในกรุ งเทพมหานครถึงแม้ว่า
ระดับการศึกษาจะต่ากว่า แต่เป็ นกลุ่มที่จดั กิจกรรมการให้ความรู ้สม่าเสมอจากชมรมผูส้ ู งอายุ จึงทาให้ความรู ้
เจตคติและพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพตนเองของทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) สามารถนาไปปรับปรุ งและพัฒนาเป็ นแนวทางในการดูแลสุ ขภาพผูส้ ู งอายุเพื่อลดความเสี่ ยงต่อ
การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง รวมถึงการพัฒนาชมรมผูส้ ู งอายุอื่น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1)ควรทาการศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการให้ครบทั้ง3 ด้าน ได้แก่ ด้านอารมณ์
อาหาร และการออกกาลังกายโดยให้ครอบคลุมทุกพฤติกรรมเสี่ ยงของสุ ขภาพผูส้ ู งอายุ

8. กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจัยขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุ นันท์ สี สังข์ อาจารย์ที่ปรึ กษาหลักโครงการวิจัย และ
รองศาสตราจารย์ ดร.ภารดี เต็ม เจริ ญ อาจารย์ที่ ป รึ กษาร่ วมโครงการวิ จัย วิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ ใ ห้ ค าแนะน าใน
การวางแผนการวิจยั ดาเนินการวิจยั ตลอดจนให้ คาปรึ กษาการจัดทารู ปเล่มงานวิจยั จนสาเร็ จลุล่วง และขอขอบคุณ
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รองศาสตราจารย์ ดร.วศิ นา จันทรศิ ริ รองศาสตราจารย์ ดร.ส าอาง สื บ สมาน ที่ ส ละเวลาให้ ค าแนะน า และ
ขอขอบพระคุณผูท้ รงคุณวุฒิที่สละเวลาตรวจสอบเครื่ องมือการวิจยั
นอกจากนี้ ผู ้วิ จัย ขอขอบคุ ณ คุ ณ พิ ม ลนรี นัก กิ จ กรรม หั ว หน้ า ผู ้ดู แ ลชมรมผูส้ ู ง อายุ ศู น ย์บ ริ การ
สาธารณสุ ข 4 ดินแดง กรุ งเทพมหานคร และหัวหน้าศูนย์พฒั นาคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุ จังหวัดนนทบุรี ที่อนุญาต
ให้เข้าไปใช้สถานที่ และเก็บข้อมูล และสมาชิ กชมรมผูส้ ู ง อายุ ในชมรมผูส้ ู งอายุ ศูนย์บริ การสาธารณสุ ข 4
ดิ นแดง กรุ งเทพมหานคร และสมาชิ กชมรมผูส้ ู งอายุ ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุ จังหวัดนนทบุรี ที่ ให้
ความร่ วมมื อ และเอื้ อ เฟื้ อข้ อ มู ล ส าหรั บ การท าวิ จั ย สุ ด ท้ า ยขอขอบพระคุ ณ ประธานกรรมการสอบ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา ปโชติการ ที่สละเวลาและให้คาแนะนาในครั้งนี้
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การจัดเส้นทางเดินรถโรงเรี ยน โดยเงื่อนไขระยะทางในแบบจาลองที่นาเสนอได้ถูกปรับปรุ งให้มีประสิ ทธิ ภาพ
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น้อยกว่าแบบจาลองเดิม
คำสำคัญ: กาหนดการเชิงจานวนเต็ม ปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถโรงเรี ยน ปัญหาการหาค่าที่เหมาะที่สุด

ABSTRACT
The aim of this paper is to present an integer programming model for solving a school bus routing
problem. The distance conditions in the proposed model is improved to be more efficient. The comparison of
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obtained results from the original model and the modified model with the random generated data shows that the
proposed model uses less school buses and less total distances than the original model.
Keywords: Integer linear programing, School bus routing problem, Optimization problem

1. ควำมสำคัญและที่มำของปัญหำวิจัย
ปั ญ หาการจัด เส้ น ทางการเดิ น รถ (Vehicle Routing Problem, VRP) เป็ นปั ญ หาในการจัด การด้า น
โลจิสติกส์อย่างหนึ่ งซึ่ งต้องการจัดเส้นทางเดินรถ โดยรถที่ใช้ขนส่ งสิ นค้าจะต้องมารับสิ นค้าที่คลังสิ นค้า หรื อ
จุดกระจายสิ นค้าและออกเดินทางไปส่ งสิ นค้าในตาแหน่งต่าง ๆ หลังจากการขนส่ งสิ นค้ารถคันดังกล่าวจะต้อง
เดินทางกลับมายังคลังสิ นค้าแห่งเดิม เช่น การส่งวัตถุดิบในการผลิตสิ นค้าไปยังโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตสิ นค้า
หรื อ การขนส่ ง สิ น ค้าไปยังคลังสิ น ค้าหรื อ ลู กค้ า เป็ นต้น โดยที่ การจัด เส้ นทางในการขนส่ ง สิ นค้าจะต้องมี
การวางแผนอย่างรอบคอบ เนื่องจากการขนส่ งสิ นค้าแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่ายของพาหนะ พนักงานที่จดั ส่ ง และ
ค่าน้ ามัน ดังนั้นการจัดเส้นทางการเดินรถที่มีประสิ ทธิ ภาพจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการขนส่ งสิ นค้า ได้
ในอดีตปัญหานี้เป็ นปัญหาที่มีความสาคัญต่อโรงงานอุตสาหกรรมในการขนส่ งวัตถุดิบหรื อกระจายสิ นค้า แต่ใน
ปั จ จุ บันปั ญ หานี้ มี ความแพร่ หลายมากยิ่ง ขึ้นในการขนส่ งสิ นค้า และบริ ก าร เนื่ อ งจากการบริ การผ่านระบบ
ออนไลน์มีความนิ ยมมากขึ้น ซึ่ งการบริ การออนไลน์อาจรวมถึ งการสั่งสิ นค้าออนไลน์ ดังนั้นผูข้ ายจึงต้องใช้
บริ การการขนส่ งสาธารณะในการส่ งสิ นค้าให้ถึงมือของลูกค้า เช่น การขนส่ งพัสดุทางไปรษณี ย ์ การขนส่ งสิ นค้า
อุปโภคบริ โภค เป็ นต้น
ต่อมามีการนาปัญหาการจัดเส้นทางการเดินรถมาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเพื่อเพิ่มความยืดหยุน่ ในการใช้งาน
ให้มากขึ้นนัน่ คือ จากปัญหาการจัดเส้นทางการเดินรถเดิม รถทุกคันที่ใช้ในการขนส่งสิ นค้าหลังจากส่งสิ นค้าแล้ว
ต้องเดินทางกลับมายังคลังสิ นค้า แต่การจัดเส้นทางการเดินรถแบบใหม่รถทุกคันหลังมารับสิ นค้าที่คลังสิ นค้าและ
กระจายสิ นค้าไปยังลูกค้าในตาแหน่งต่าง ๆ แล้วไม่จาเป็ นต้องกลับมายังคลังสิ นค้าหลังจากขนส่ งสิ นค้าเรี ยบร้อย
แล้ว ปัญหาใหม่น้ ีจะมีชื่อว่า ปัญหาการจัดเส้นทางการเดินรถแบบเปิ ด (Open Vehicle Routing Problem, OVRP)
ปั ญหาประเภทหนึ่งของปัญหาการจัดเส้นทางการเดินรถแบบเปิ ด คือ ปั ญหาการจัดเส้นทางเดินรถของ
รถโรงเรี ยน (School Bus Routing Problem, SBRP) ซึ่งเป็ นปัญหาที่เปลี่ยนการขนส่งสิ นค้าเป็ นการรับ-ส่งนักเรี ยน
โดยในปั ญหานี้สามารถพิจารณาได้สองมุมมองนั่นคือการรับนักเรี ยนจากตาแหน่งต่าง ๆ มาส่ งที่โรงเรี ยนหรื อ
การรับนักเรี ยนจากโรงเรี ยนไปส่งยังตาแหน่งต่าง ๆ ซึ่งการรับ-ส่งในแต่ละครั้งจะต้องคานึงถึงเวลาในการเดินทาง
เป็ นสาคัญเพื่อที่นกั เรี ยนจะได้มาถึงโรงเรี ยนก่อนเวลาเข้าเรี ยนในช่วงเช้าและไม่ใช้เวลาในการเดินทางมากเกินไป
ในช่วงเย็น ปั ญหานี้ถูกศึกษาเป็ นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2512 (Newton และ Thomas, 1969)ในการศึกษาครั้งนั้นเป็ น
การแก้ปัญหาโดยใช้การคานวณเส้นทางด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ ภายใต้เงื่อนไขที่จากัดความจุของพาหนะและ
เงื่อนไขที่จากัดเวลาในการเดินทางสู งสุ ด หลังจากนั้นได้มีนกั วิจยั ศึกษาปั ญหานี้มากมายโดยนักวิจยั ได้นาเสนอ
เทคนิ ค ต่าง ๆ ที่ ใช้ในการแก้ปัญหานี้ ซึ่ งเทคนิ คที่นิยมใช้ในการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางเดิ นรถโรงเรี ยนคือ
การสร้ า งแบบจ าลองก าหนดการเชิ ง เส้ น จ านวนเต็ม (integer linear programming model) โดยแบบจ าลองที
น าเสนอมี วตั ถุ ป ระสงค์แ ละเงื่ อ นไขของแบบจาลองที่ แตกต่ างกัน เช่ น Bektas และคณะ (2007) ได้น าเสนอ
แบบจาลองกาหนดการเชิงเส้นจานวนเต็ม สาหรับการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถโรงเรี ยนเพื่อหาเส้นทางเดิน
รถที่ มีระยะทางรวมที่ ส้ ันที่ สุดพร้ อมทั้งสามารถลดจานวนรถโรงเรี ยนได้ภายใต้สถานการณ์ ที่ทราบจ านวน
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นักเรี ยนในแต่ละตาแหน่งซึ่งถูกกาหนดเป็ นจุดรับ-ส่งนักเรี ยนโดยในแบบจาลองนี้ได้พิจารณาร่ วมกับเงื่อนไขด้าน
ความจุและระยะทาง (capacity and distance constraints) ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 Song และ Kim (2013) ได้สร้ าง
แบบจาลองกาหนดการเชิงเส้นจานวนเต็มเพื่อจัดเส้นทางเดินรถโรงเรี ยนในศูนย์รับเลี้ยงเด็กในประเทศเกาหลีใต้
ภายใต้การคานึ งถึ งความสาคัญของผูป้ กครองและนักเรี ย นเป็ นหลัก และในปี เดี ยวกัน Jorge Riera-Ledesma
และคณะ (2013) ได้แก้ปัญหาแบบจาลองกาหนดการเชิ งเส้นจานวนเต็มสาหรับปั ญหาการจัดเส้นทางเดิน รถ
โรงเรี ยน โดยใช้วิธี Branch and Price and Cut โดยในงานของพวกเขาได้แก้ปัญหาการจัดเส้นทางรถโรงเรี ยนจาก
การเลือกจุดจอดรับ-ส่ งนักเรี ยนจากจุดที่เป็ นไปได้ท้ งั หมด หลังจากนั้นทาการจัดสรรนักเรี ยนไปจุดที่ถูกเลือกไว้
ก่อนหน้านี้และทาการหาเส้นทางที่เหมาะที่สุดในการรับ-ส่ งนักเรี ยนเป็ นลาดับสุ ดท้าย โดยที่ค่าใช้จ่ายในการรับ ส่ งนักเรี ยนของพวกเขาจะต้องมีค่าที่น้อยที่สุด ซึ่ งพิจารณาภายใต้ 4 เงื่อนไขประกอบด้วย เงื่อนไขความจุของ
พาหนะ เงื่อนไขการจากัดระยะทางสู งสุ ดของแต่ละเส้นทาง เงื่อนไขการจากัดจานวนจุดจอดของเส้นทางนั้นและ
เงื่ อนไขการจากัดระยะทางสู งสุ ดที่ นักเรี ยนสามารถเดิ นมายังจุดจอดรถได้ และในกรณี ที่ปัญหามี ขนาดใหญ่
เทคนิคที่นิยมใช้ในการแก้ปัญหารถโรงเรี ยนคือวิธี เมต้าฮิวริ สติก (Metaheuristic) เช่น วิธีเชิงพันธุกรรม (genetic
algorithm) การหาค่าที่เหมาะที่สุดด้วยอาณานิ คมมด (ant colony optimization) และการหาค่าที่เหมาะที่สุดด้วย
อาณานิ คมผึ้ง (bee colony Optimization) อาณานิ คมมดประดิษฐ์ (artificial ant colony) ซึ่ งสามารถดูตวั อย่างได้
จากบทความวิจัย ของ Jalel และคณะ (2011) Lima และคณะ (2013) และ Schittekat และคณะ (2013) เป็ นต้น
นอกจากนี้ในงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถโรงเรี ยนยังมีอีกมากมาย ซึ่ ง Junhyuk Park
และ Byung-In Kim (2010) และ William A. Ellegood และคณะ (2020) ได้ทาการรวบรวมงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องไว้
ในบทความของพวกเขา
แม้ว่าจะมีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถโรงเรี ยนอยูม่ ากมาย แต่การนาเสนอ
แบบจาลองกาหนดการเชิงจานวนเต็ม โดยมีมุมมองที่แตกต่างกันหรื อการปรับปรุ งแบบจาลองให้ครอบคลุมใน
หลาย ๆ กรณี ยงั เป็ นงานวิจยั ที่น่าสนใจ ดังนั้นในบทความวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจัด
เส้นทางเดินรถโรงเรี ยนโดยการปรับปรุ งเงื่อนไขของแบบจาลองกาหนดการเชิ งจานวนเต็มของปั ญหาการจัด
เส้นทางรถโรงเรี ยนที่ถูกนาเสนอโดย Bektas และคณะ (2007) เนื่ องจากในแบบจาลองดังกล่าวมี ขอ้ ผิดพลาด
บางประการทาให้ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ใช่ผลเฉลยที่เหมาะที่สุด หลังจากการปรับปรุ งเงื่อนไขให้ครอบคลุมและแม่นยา
มากยิ่งขึ้นเราจะทาการเปรี ยบเทียบผลเฉลยที่ทดสอบกับกรณี ตัวอย่างสมมติ ที่ได้จากการใช้เงื่อนไขเดิมและ
เงื่อนไขที่ถูกปรับปรุ ง

2. แบบจำลองทำงคณิตศำสตร์
ในงานวิ จัย นี้ จะศึ ก ษาปั ญ หาการจัด เส้ น ทางเดิ น รถโรงเรี ย นที่ ทราบจานวนนัก เรี ย นที่ ม ารอขึ้ นรถ
โรงเรี ยนในแต่ละป้ าย โดยที่ รถแต่ละคันจะสามารถจุนักเรี ยนได้ไม่เกิ นความจุของรถและเดินทางได้ไม่เกิน
ระยะทางสู งสุ ดที่กาหนดไว้ ซึ่งรถแต่ละคันสามารถใช้เส้นทางได้เพียงเส้นทางเดียวเท่านั้นและป้ายรถสาหรับการ
รับนักเรี ยนจะมีรถมาจอดรับนักเรี ยนได้เพียงคันเดียวเท่านั้น สาหรับการสร้างแบบจาลองกาหนดการเชิงจานวน
เต็มของปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถโรงเรี ยนจะมีเซต ดัชนี พารามิเตอร์และตัวแปรตัดสิ นใจ ดังนี้
เซตและดัชนี
I คือ เซตของป้ายรถรับนักเรี ยน
V คือ เซตของป้ายรถรับนักเรี ยน โรงเรี ยนและโหนดดัมมี่
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นัน่ คือ V = I {0} {d} เมื่อ 0 คือ โรงเรี ยน และ d คือโหนดดัมมี่
คือ ดัชนีของป้ายรับนักเรี ยน โรงเรี ยนและโหนดดัมมี่

i, j

พารามิเตอร์
คือ ระยะทางระหว่างโหนด i และโหนด j สาหรับทุก i, j  I
d dj = 0 สาหรับทุก j  I
dd 0 = M เมื่อ M คือ ค่าคงที่ที่มีค่ามาก
qi คือ จานวนนักเรี ยนที่รอขึ้นรถโรงเรี ยนที่ป้าย i
k คือ จานวนของรถโรงเรี ยน
Q คือ ความจุของรถโรงเรี ยน
T คือ ระยะทางสู งสุ ดของแต่ละเส้นทางที่ถูกกาหนด
ตัวแปรตัดสิ นใจ
1,
ถ้าเส้นทางจาก i ไป j ถูกเลือก
xij = {
0,
กรณี อื่น ๆ
ui คือจานวนนักเรี ยนสะสมทั้งหมดของรถโรงเรี ยนหลังจากเดินทางมายังป้าย i
dij

vi

คือระยะทางสะสมทั้งหมดของรถโรงเรี ยนหลังจากเดินทางมายังป้าย i

จากงานวิจยั ของ Bektas และคณะ (2007) พิจารณาเงื่อนไขระยะทาง (distance constraint) ดังต่อไปนี้
vi − v j + (T − d di − d j 0 + dij ) xij + (T − d di − d j 0 − dij ) x ji  T − d di − d j 0

i, j  I

vi − di 0 xi 0  0

i  I

vi − di 0 xi 0 + Txi 0  T

i  I ,

โดยที่

i j

เมื่อ v j = vi + dij หลังจากนาเงื่อนไขข้างต้นมาทดลองกับกลุ่มตัวอย่างและพบว่าเกิดข้อขัดแย้งในบางกรณี เราจึง
ทาการปรับปรุ งเงื่อนไขให้สามารถใช้ได้กบั ทุกกรณี และเงื่อนไขที่ถูกปรับปรุ งแล้วแสดงดังต่อไปนี้
vi − v j + (T − d di − d j 0 + dij ) xij + (T − d di − d j 0 − dij ) x ji
 T − d di − d j 0 ( xij + x ji )

i  j  I

vi − di 0 xi 0  0

i  I

vi − di 0 xi 0 + Txi 0  T

i  I

โดยที่

i j

จากการปรับปรุ งเงื่อนไขข้างต้น แบบจาลองกาหนดการเชิ งจานวนเต็มสาหรับการแก้ปัญหาการจัด
เส้นทางเดินรถโรงเรี ยนเพื่อหาระยะทางรวมที่ส้ นั ที่สุดที่ใช้ในการเดินรถโรงเรี ยนแสดงดังต่อไปนี้

 d

Minimize
s.t.

iI iI

ij

xij

(1)

x

k

(2)

x

k

(3)

iI

iI

i0

di



xij = 1

i  I

(4)



xij = 1

j  I

(5)

jI { d }

iI {0}

ui − u j + Qxij + ( Q − qi − q j ) x ji  Q − q j
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i, j  I

โดยที่

i j

(6)
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ui  qi

i  I

(7)

ui − qi xi 0 + Qxi 0  Q

i  I

(8)

vi − v j + (T − d di − d j 0 + dij ) xij + (T − d di − d j 0 − dij ) x ji

โดยที่

 T − d di − d j 0 ( xij + x ji )

i, j  I

vi − di 0 xi 0  0

i  I

(10)

vi − di 0 xi 0 + Txi 0  T

i  I

(11)

x ij  {0,1}

i, j  V

(12)

ui , vi  0

i  I

(13)

i j

(9)

จากแบบจาลองกาหนดการเชิ งเส้นจานวนเต็ม ฟั งก์ชันจุดประสงค์ (1) หาค่าที่น้อยที่สุดของผลรวม
ระยะทางทั้งหมดที่ใช้ในการเดินทาง เงื่อนไขที่ (2) และ (3) เป็ นเงื่อนไขเพื่อกาหนดให้การใช้รถได้ไม่เกินจานวน
รถที่กาหนดให้ เงื่อนไขที่ (4) และ (5) ตรวจสอบว่ารถนักเรี ยนสามารถเข้าและออกป้ายรถรับนักเรี ยนที่ i เมื่อ
i  I ได้เพียงคันเดียว เงื่อนไขที่ (6)-(8) เป็ นเงื่อนไขที่ป้องกันการเกิดทัวร์ ย่อยและควบคุมไม่ให้จานวนนักเรี ยน
เกินความจุของรถโรงเรี ยน เงื่อนไขที่ (9)-(11) เป็ นเงื่อนไขควบคุมไม่ให้ระยะทางการเดินรถในแต่ละเส้นทางเกิน
ระยะทางสู งสุ ดที่กาหนด

3. กรณีศึกษำ
ในบทความวิจยั นี้เราได้นาเสนอแบบจาลองกาหนดการเชิงจานวนเต็มเพื่อ แก้ปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถ
โรงเรี ยนโดยการปรับปรุ งเงื่อนไขระยะทางให้ใช้ได้กบั ทุกกรณี เพื่อเปรี ยบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจาลองที่
นาเสนอและแบบจาลองเดิม เราจะนาแบบจาลองทั้งคู่มาแก้ปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถ ซึ่ งเป็ นข้อมูลตัวอย่างที่
ถูกสร้างขึ้นแบบสุ่ มโดยมีป้ายรถรับนักเรี ยนจานวน 15 ป้าย และในแต่ละป้ายจะทราบจานวนนักเรี ยนที่แน่นอน
ซึ่ งจานวนนักเรี ยนในแต่ละป้ายแสดงดังตารางที่ 1 และกาหนดให้ปัญหานี้สามารถใช้รถได้สูงสุ ดไม่เกิน 12 คัน
ในแต่ละคันสามารถจุนักเรี ยนได้สูงสุ ด 30 คน ซึ่ งรถแต่ละคันสามารถวิ่งได้ไม่เกิน 15 กิโลเมตร ป้ ายรถรับส่ ง
นักเรี ยนซึ่งเป็ นจุดรับ-ส่งนักเรี ยนแสดงดังแผนภาพที่ 1
ตำรำงที่ 1 จานวนนักเรี ยนในจุดรับ-ส่งนักเรี ยนในแต่ละป้าย
จุดรับ-ส่งนักเรี ยน
จานวนนักเรี ยน (คน)

1 2 3
17 20 14

4
7

5
8

6
18
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แผนภำพที่ 1 ตัวอย่างตาแหน่งของโรงเรี ยนและจุดรับ-ส่งนักเรี ยน
เมื่อนาแบบจาลองที่พิจารณาร่ วมกับเงื่อนไขเดิมและแบบจาลองที่พิจารณาร่ วมกับเงื่อนไขที่ถูกปรับปรุ ง
แล้วมาหาผลเฉลยโดยใช้โปรแกรม CPLEX พบว่าผลเฉลยที่ได้จากโปรแกรมจะแสดงการเดินทางของรถซึ่ งเริ่ ม
จากโหนดดัมมี่จากนั้นจึงเดินทางไปรับนักเรี ยนที่ป้ายรถและไปส่งยังโรงเรี ยน โดยผลเฉลยจากการใช้เงื่อนไขเดิม
และเงื่อนไขใหม่แสดงดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3 ตามลาดับ ซึ่งในแต่ละตารางแสดงหมายเลขของลาดับการเดิน
รถ จานวนนักเรี ยนในแต่ละเส้นทาง และระยะทางรวมของแต่ละเส้นทาง สาหรับผลลัพธ์ในตารางที่ 2 และตาราง
ที่ 3 สามารถแสดงได้ดงั แผนภาพที่ 2 และแผนภาพที่ 3 ตามลาดับ โดยแผนภาพทั้งสองจะแสดงลาดับการเดินรถ
ของผลเฉลย
ตำรำงที่ 2 ผลเฉลยของเงื่อนไขเดิม
รถคันที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ลาดับการเดินรถ
1-0
2-0
3-0
5-0
7-6-0
9-8-0
11-10-0
12-4-0
14-0
15-13-0

จานวนนักเรี ยน (คน)
17
20
14
8
24
28
24
19
24
22
รวม
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ระยะทาง (กิโลเมตร)
14
7.29
6.49
6.1
11.05
12.25
13.74
17.3
13.5
16.8
118.52
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แผนภำพที่ 2 เส้นทางการเดินรถของผลเฉลยจากแบบจาลองที่ใช้เงื่อนไขระยะทางแบบเดิม
ตำรำงที่ 3 ผลเฉลยของเงื่อนไขที่ถูกปรับปรุ ง
รถคันที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ลาดับการเดินรถ
1-0
4-11-0
7-2-0
8-5-0
10-9-3-0
12-6-0
13-15-0
14-0

จานวนนักเรี ยน(คน)
17
26
26
26
29
26
22
24
รวม

1851

ระยะทาง(กิโลเมตร)
14
16.5
9.58
11.3
10.29
13
14.31
13.5
102.48

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

แผนภำพที่ 3 เส้นทางการเดินรถของผลเฉลยจากแบบจาลองที่ใช้เงื่อนไขระยะทางที่ถูกปรับปรุ ง
จากผลลัพธ์ในตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่าผลเฉลยของแบบจาลองที่ถูกนาเสนอใช้รถทั้งหมด
เพียง 8 คัน ซึ่ งมีระยะทางรวม 102.48 กิโลเมตร แต่ผลเฉลยของแบบจาลองเดิมใช้รถ 10 คันและมีระยะทางรวม
118.52 กิโลเมตร ซึ่ งจะเห็นได้ว่าผลลัพธ์จากแบบจาลองที่นาเสนอสามารถลดจานวนรถโรงเรี ยนได้ร้อยละ 20
และลดระยะทางรวมได้ร้อยละ 13.53

4. สรุปและอภิปรำยผล
ในบทความวิจยั นี้ได้นาเสนอแบบจาลองกาหนดการเชิงจานวนเต็มเพื่อแก้ปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถ
โรงเรี ยนโดยการปรับปรุ งเงื่อนไขระยะทางให้สามารถพิจารณาปัญหาได้ครอบคลุมและแม่นยามากยิ่งขึ้น ซึ่ งเมื่อ
นาแบบจาลองที่ ได้มาแก้ปัญหาการจัดเส้นทางเดิ นรถโรงเรี ยนกับกรณี ศึกษาและเปรี ยบเทียบผลลัพธ์ พบว่า
จานวนรถและระยะทางรวมจากแบบจาลองที่นาเสนอมีค่าน้อยกว่าแบบจาลองเดิม เนื่องจากเงื่อนไขเดิมเกิดข้อผิด
ผลาดในบางกรณี ที่มีการพิจารณาระยะทางระหว่างป้ายรถรับนักเรี ยนที่อยูค่ นละเส้นทางทาให้ตอ้ งเปลี่ยนเส้นทาง
ในการเดินทางเพื่อให้ระยะทางสะสมมากพอที่จะทาให้เงื่อนไขไม่เกิดข้อขัดแย้ง แต่ในเงื่อนไขที่ถูกปรับปรุ งแล้ว
สามารถพิจารณาระยะทางระหว่างป้ ายที่ ไม่ได้อยู่ในเส้นทางเดียวกันโดยไม่ส่งผลกระทบต่อเส้นหลัก จึ งได้
ระยะทางที่ส้ นั ที่สุด ตัวอย่างเช่น ตาแหน่งที่ 2 ในแผนภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่ารถเริ่ มรับนักเรี ยนในตาแหน่งที่ 2 แล้ว
เดินทางไปยังโรงเรี ยน ส่วนแผนภาพที่ 3 รถเริ่ มรับนักเรี ยนในตาแหน่งที่ 7 ต่อด้วยตาแหน่งที่ 2 แล้วเดินทางไปยัง
โรงเรี ยน เพราะในเงื่อนไขเดิมจะเกิดข้อขัดแย้งทาให้ตอ้ งมีการเปลี่ยนลาดับการเดินรถ โดยการลดและเปลี่ยน
ตาแหน่งในการรับนักเรี ยนในแต่ละเส้นทาง ทาให้จานวนรถที่ใช้เพิ่มมากขึ้นและระยะทางรวมที่ได้ก็เพิ่มมากขึ้น
เช่นกัน ดังนั้นระยะทางที่ได้จึงไม่ใช่ระยะทางที่ส้ นั ที่สุดและยังมีการใช้รถมากเกินความจาเป็ น
สาหรับการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถโรงเรี ยนด้วยแบบจาลองนี้ ข้อมูลที่สาคัญ คือ จานวนนักเรี ยน
ในแต่ละป้าย ซึ่งในสถานการณ์จริ งการทราบจานวนนักเรี ยนในแต่ละป้ายเป็ นไปได้ยาก ดังนั้นงานวิจยั ในอนาคต
เราจะพัฒนาแบบจาลองโดยพิจารณาวัตถุประสงค์อื่นร่ วมด้วย เช่น การจัดสรรนักเรี ยนไปยังป้ายรถ เนื่องจากรถที่
ใช้ในการรั บ -ส่ งนักเรี ยนมี ความจุที่จากัด ดังนั้นจานวนนักเรี ยนที่มารอรถที่ป้ายจึงไม่ควรเกิ นความจุของรถ
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หากเกิดปั ญหาดังกล่าวขึ้นเราจะทาการพิจารณาถึงความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อป้ายรถแต่ละป้ายและจัดสรร
นักเรี ยนไปยังป้ายรถ เพื่อให้ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อป้ายรถมีค่าสู งสุ ดเท่าที่จะเป็ นไปได้
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