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การวิเคราะห์แรงแผ่นดินไหว ในโครงสร้างอาคารอาจทาได้หลายวิธีเรี ย งลาดับจากง่ายไปยากดังนี้ คือ
(1) แรงสถิ ตเที ยบเท่า (2) สเปคตรั มตอบสนอง และ (3) ประวัติเวลา ซึ่ ง สามวิธีดังกล่าวใช้ความรู ้ ความเข้าใจ
เตรี ยมข้อมูล และเวลาวิเคราะห์คานวณที่แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามสาหรับโครงสร้างอาคารที่มีความซับซ้อน
ทางเรขาคณิ ตมากขึ้นจาเป็ นต้องเลือกใช้วธิ ีที่ยากขึ้น บทความนี้เป็ นการศึกษาเปรี ยบเทียบถึงความแตกต่างของผล
การวิเคราะห์โครงสร้างรับแรงแผนดินไหวทั้งสามวิธี สาหรับโครงสร้างอาคารที่มีความไม่สม่าเสมอสองแบบคือ
ในแนวราบและแนวดิ่ง ในอัตราส่วนของความไม่สม่าเสมอ 0%-90% เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการเลือกวิธีวเิ คราะห์
แรงแผ่นดิ นไหวต่อไป จากการศึ กษานี้ พบว่าผลการวิเคราะห์แรงแผ่นดิ นไหวโครงสร้ างตัวอย่างที่ มีความไม่
สม่าเสมอในแนวราบไม่เกิน 20% จะได้ในแต่และวิธีมีความแตกต่างกันไม่เกิน 10% แต่กรณี โครงสร้างตัวอย่างที่
มีความไม่สม่าเสมอในแนวดิ่ง จะมีความแตกต่างของผลการวิเคราะห์ส่วนใหญ่มากกว่า 10% ทุกกรณี
คาสาคัญ: วิเคราะห์แรงแผ่นดินไหว ความไม่สม่าเสมอ แนวราบ แนวดิ่ง
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ABSTRACT
There are a few methods of earthquake analyses for building structures listing from easiest to hardest
are (1) equivalent static (2) response spectrum and (3) time history. Those methods requires different levels of
knowledge and understanding, time for data preparation and runtime. However, the more geometrically complex
the more difficult method is required. This paper presents of analysis results from these three different methods
for horizontally and vertically irregular building structures with irregularity ratio of 0%-90% for guidance of
selecting the appropriate analysis method. From this study, for horizontally irregular structures, the results from
these three methods are different not more than 10% when the irregularity ratio of the structures is not more than
20%, but for vertically irregular structures, the results are mostly different more than 10% for all cases.
KEYWORDS: Earthquake analyses, buildings of irregularity, horizontal, vertical

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
วิธีวิเคราะห์แรงแผ่นดินไหวทั้งสามวิธี อาจให้ผลที่ แตกต่างกันในปริ มาณที่มากขึ้น ในกรณี ที่รูปทรง
ของโครงสร้ างอาคารมี ความซับซ้อนมากขึ้ น อย่างไรก็ตามวิธีวิเคราะห์ แบบประวัติเวลา ซึ่ งถื อได้ว่ามี ความ
ละเอียดสูงสุด จาเป็ นต้องใช้วศิ วกรที่มีความรู ้ความสามารถสูง อี กทั้งยังต้องใช้เวลาประมวลผลยาวนาน (ตารางที่
1) หากมี การศึ กษาถึ งความแตกต่างของผลที่ ได้จากการวิเคราะห์ท้ งั สามวิธี ก็จะเป็ นประโยชน์สาหรับผูท้ ี่ จะ
วิเคราะห์อาคารรับแรงแผ่นดินไหวต่อไป
ตารางที่ 1 ระยะเวลาที่ ใช้ในการรั นโปรแกรม ETAB2015 เพื่อวิเคราะห์ หาผลการตอบสนองของโครงสร้ าง
ตัวอย่าง (Processor i7-6700 )
วิธีวเิ คราะห์การตอบสนองแรงแผ่นดินไหว
ระยะเวลาประมวลผล
(นาที:วินาที)
แรงสถิตเทียบเท่า (Equivalent Static)
1:13
แรงสถิตเทียบเท่า*+ สเปคตรัมการตอบสนอง (Response Spectrum)
1:22
แรงสถิตเทียบเท่า*+ วิธีประวัติเวลา (Time History)
13:35
* ทั้งวิธี สเปคตรัมการตอบสนอง และ วิธีประวัติเวลา จาเป็ นจะต้องใช้วิธีแรงสถิตเที ยบเท่าควบไปด้วย เพื่อใช้
ปรับค่า scale factor

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการในการวิเคราะห์แรงแผ่นดินไหวทั้งสามวิธีซ่ ึงมีพ้นื ฐานที่แต่ต่างกัน
(2) เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างที่เกินขึ้นของผลการวิเคราะห์โครงสร้างที่มีความไม่สม่าเสมอในทาง
ราบและทางดิ่ง จากวิธีวเิ คราะห์ท้ งั สามวิธี
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีวเิ คราะห์แรงแผ่นดินไหวสามวิธีคือ
(1) วิธีแรงสถิตเทียบเท่ า (Equivalent Static) เป็ นวิธีพิจารณาโครงสร้างโดยการคานวณแรงเฉื อนที่ฐาน
ของอาคาร แล้วกระจายแรงไปยังชั้นต่างๆของอาคารตามสัดส่ วนของมวลในแต่ละชั้นเป็ นหาการตอบสนอง
สูงสุด (peak response) ซึ่งผลการการวิเคราะห์ของอาคารที่ได้จากวิธีน้ ี จะพิจารณาเฉพาะการตอบสนองในโหมด
พื้นฐาน (fundamental mode) วิธีวิเคราะห์น้ ี จึงเหมาะกับโครงสร้างที่มีความซับซ้อนต่า อย่างไรก็ตามวิธีน้ ี เป็ นวิธี
อย่างง่าย และใช้เวลาในการวิเคราะห์นอ้ ยที่สุด
(2) วิธีสเปคตรัมการตอบสนอง (Response Spectrum) เป็ นวิธีที่คล้ายกับวิธี แรงสถิตเทียบเท่า แต่อาศัย
พิจารณาโครงสร้างในโหมดหลายๆโหมด แยกกันที ละโหมด โดยการใช้รูปร่ างโหมด (mode shape) มาเป็ นตัว
กาหนดการตอบสนองสู งสุดของโครงสร้างในแต่ละส่ วน จากนั้นจึงได้รวมผลของการตอบสนองเข้าด้วยกัน โดย
อาศัยหลักการที่วา่ การตอบสนองสู งสุ ดของทุกโหมดจะมีโอกาสน้อยที่จะเกิดขึ้น ณ เวลาเดียวกัน จึงนิ ยมรวมผล
ด้วยวิธี Complete Quadratic Combination (CQC) หรื อ Square Root of Sum Squares (SQSS) มากกว่าวิธีอื่น
(3) วิธีประวัติเวลา (Time History) เป็ นวิธีพิจารณาผลการตอบสนองของโครงสร้างโดยการใช้เคลื่อน
ของแผ่นดินไหวในรู ปแบบฟังก์ชนั่ ของเวลา วิธีน้ ีใช้เวลาในการเตรี ยมข้อมูลมาก เนื่องจากอาคารที่กาลังวิเคราะห์
มักจะตั้งอยู่ในสถานที่ ที่ ไม่เคยหรื อไม่มีการบันทึ กคลื่ นแผ่นดิ นไหว จึ งต้องปรั บคลื่ นที่ มีอยู่ให้เหมาะสมกับ
ตาแหน่งและชั้นดินของอาคารนั้นๆ อย่างเช่น มยผ.1302 กาหนดให้ตอ้ งมีการวิเคราะห์หาผลการตอบสนองสู งสุ ด
อาคารอย่างน้อย 7 คลื่นขึ้นไป วิธีน้ ีจึงไม่เป็ นที่นิยมใช้กนั โดยทัว่ ไป อย่างไรก็ตามยังมีวธิ ีการสร้างคลื่นสังเคราะห์
จากคลื่นแผ่นดิ นไหวสาคัญที่ มีการบันทึ กไว้ เช่น El Centro ให้มีกราฟการตอบสนอง ดังแสดงในภาพที่ 1 ให้
คล้ายกับกราฟสเปคตรั ม การตอบสนองที่ กาหนดไว้ในมาตรฐานออกแบบ โดยวิธีดังกล่าวมี อยู่ในโปรแกรม
ETAB เฉพาะรุ่ น 2015 หรื อสู งกว่าเท่านั้น อย่างไรก็ตาม สาหรับวิธีใช้คลื่นแผ่นดิ นไหวที่ สังเคราะห์จากกราฟ
สเปคตรัมการตอบสนองนี้ ไม่มีความจาเป็ นต้องหาคลื่นถึง 7 คลื่น เนื่องจากกราฟสเปคตรัมการตอบสนองที่ให้ไว้
ในมาตรฐานออกแบบนั้น จะสร้างมาจากคลื่นแผ่นดินไหวหลายๆคลื่นอยูแ่ ล้ว (ดูภาพที่ 2)

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการทดลองวิเคราะห์โครงสร้างแรงแผ่นดินไหว ด้วยวิธีที่แตกต่างกันทั้งสามวิธีนา
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาเปรี ยบเทียบกัน
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
โครงสร้างแบบโครงข้อแข็งสามมิติ คาน-เสา คอนกรี ตสามมิติสูง 8 ชั้นความสู งชั้น 2.8เมตร ความยาว
ช่วงเสา 3.5 เมตร เท่ากันทั้งหมด รู ปแปลนสี่ เหลี่ยมจัตุรัส มี 10 ช่วงเสา ทั้ง2 ทิศทาง (HOR0/VER0) และรู ปแปลน
รู ปตัว L ที่มีส่วนตัด 1-9 ช่วงเสาทาให้มีความไม่สม่าเสมอในแนวราบ (HOR1-HOR9) ดังภาพที่ 3 ก
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ภาพที่ 1 วิธีประวัติเวลาสังเคราะห์ (synthetic time history) ใน ETAB2015

ภาพที่ 2 ที่มาของกราฟสเปคตรัมการตอบสนองในมาตรฐาน ถูกสร้างมาโดยใช้
เส้นกรอบของคลื่นแผ่นดินไหวหลายๆคลื่น (Kyle D. Harris, 2013)
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(ก) โครงสร้างตัวอย่างกรณี ควบคุม HOR0 และโครงสร้างที่มีความไม่สม่าเสมอในแนวราบ HOR1ถึง HOR9

(ข) โครงสร้างตัวอย่างกรณี ควบคุม VER0 และโครงสร้างที่มีความไม่สม่าเสมอในแนวดิ่ง VER1 ถึง VER9
ภาพที่ 3โครงสร้างอาคารตัวอย่างที่ศึกษา
และที่ มีความไม่สม่ าเสมอในแนวดิ่ ง (VER1-VER9) ดังภาพที่ 3ข คานทั้งหมดมีขนาดกว้าง 20 ซม. ลึก 40 ซม.
เสาทั้งหมดมีขนาด 40 ซม. x 40 ซม. พื้นคอนกรี ตหนา 10 ซม. คอนกรี ตมีกาลังอัดประลัยทรงกระบอก 240 กก/
ซม2
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น
(1) พิจารณาความไม่สม่ าเสมอของรู ปทรงอาคารสองกรณี คือ ในแนวราบ HOR และ ในแนวดิ่ง
VER
(2) จานวนช่วงเสาที่เว้นเข้าไปในส่วนตัด ตั้งแต่ 0 ถึง 9 ช่วงเสา คิดเป็ น 0% ถึง 90% ของความกว้าง
และลึกของตัวอาคารทั้งหมด
(3) ใช้วิ ธี วิ เ คราะห์ เ พื่ อ หาการตอบสนองสามวิ ธี คื อ แรงสถิ ต ย์เ ที ย บเท่ า (EQ) สเปคตรั ม การ
ตอบสนอง (SPEC) และ ประวัติเวลา (HIST)
ตัวแปรตาม
การตอบสนองสูงสุด (peak response) ของโครงสร้างอันได้แก่
(1) ระยะการเคลื่อนตัวในแนวเดียวกับที่แรงแผ่นดินไหวกระทา (แกน x)
(2) โมเมนต์รอบแกนหลักในเสาทุกชั้น (เฉพาะเสาต้นที่เลือก)
(3) โมเมนต์รอบแกนหลักในคานทุกชั้น (เฉพาะคานใน grid ตัวที่เลือก)
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4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
โปรแกรม CSI ETAB2015 ซึ่งสามารถใช้วเิ คราะห์การตอบสนองสูงสุดของโครงสร้างอาคารที่มีต่อแรง
แผ่นดินไหว ตามมาตรฐาน ACSE7 ได้ท้ งั สามวิธี ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ดดั แปลงวิธีใช้บางอย่างเพื่อให้สามารถวิเคราะห์แรง
แผ่นดินไหวตามมาตรฐาน มยผ 1302 ซึ่งคล้ายคลึงกับมาตรฐาน ACSE7 ดังกล่าว
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็บรวมรวมผลการตอบสนองที่วเิ คราะห์ได้จากโปรแกรม ETAB2015 ที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อ 4.3
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
นามาเขียนกราฟ แกนนอนเป็ นจานวนช่วงเสาที่ตดั ส่ วนแกนตั้งเป็ นความชั้นของอาคาร เช่นได้ดงั ใน
ภาพที่ 4 อนึ่ง เนื่องจากจานวนหน้าในบทความได้ถูกจากัดไว้ ซึ่งจากกราฟจะสังเกตได้วา่ ยิง่ สัดส่วนของความไม่
สม่าเสมอในแนวราบเพิ่มมากขึ้น ระยะการเปลี่ยนรู ป Displacement-X จะมีความแตกต่างในแต่ละวิธีเพิ่มมากขึ้น

(ก) HOR0

(ข) HOR3

(ค) HOR5
(ง) HOR9
ภาพที่ 4 Displacement-X ของโครงสร้าง HOR0, HOR3, HOR5, HOR9

5. สรุ ปผลการวิจัย
จากการผลการวิเคราะห์ displacement-X ที่ได้จากวิธีวเิ คราะห์ท้ งั สามวิธีโดยเปรี ยบเทียบที่ละคู่ ดังแสดง
ในตารางที่ 2 และ 3
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ตารางที่ 2 ร้อยละความแตกต่างของ displacement-X ของโครงสร้าง HOR0-HOR9
โครงสร้ าง
HOR 0
HOR 1
HOR 2
HOR 3
HOR 4
HOR 5
HOR 6
HOR 7
HOR 8
HOR 9

แนวถัดจากส่วนที่ตดั
EQ-SPEC
EQ-HIST
SPEC-HIST
8.10
5.34
10.81
8.73
5.05
10.81
5.23
4.36
7.10
2.56
6.90
8.36
6.05
10.60
7.60
23.25
12.30
15.57
12.17
14.63
5.40
15.31
14.63
1.91
16.31
13.70
4.17
17.23
17.41
3.33

EQ-SPEC
8.10
8.10
10.80
16.60
14.37
4.00
22.80
25.60
35.29
32.35

แนวริ มอาคาร
EQ-HIST
SPEC-HIST
5.34
10.81
5.34
10.81
1.38
9.75
2.70
12.23
1.76
13.61
39.80
38.70
1.21
18.60
2.40
20.45
5.88
22.13
2.90
24.25

ตารางที่ 3 ร้อยละความแตกต่างของ displacement-x ของโครงสร้าง VER0-VER9
โครงสร้าง
VER0
VER1
VER2
VER3
VER4
VER5
VER6
VER7
VER8
VER9

แนวถัดจากส่วนที่ตดั
EQ-SPEC
EQ-HIST
SPEC-HIST
14.28
15.07
2.57
14.52
16.33
4.34
22.44
28.57
8.69
11.64
22.83
14.38
12.29
32.10
23.21
11.39
23.25
13.90
16.80
23.25
13.90
11.39
20.88
10.71
10.56
31.90
29.52
12.90
36.64
30.45

EQ-SPEC
8.10
8.57
7.79
10.67
9.82
12.92
16.50
21.10
32.13
16.50

แนวริ มอาคาร
EQ-HIST
SPEC-HIST
5.13
10.80
6.74
13.15
11.76
16.66
15.60
22.80
19.51
24.87
24.11
29.89
14.65
21.42
11.97
19.26
20.21
38.61
14.65
21.42

6.อภิปรายผล
จากการศึ กษานี้ พบว่าผลการวิเคราะห์ แรงแผ่นดิ นไหวโครงสร้ างตัวอย่างที่ มีความไม่สม่ าเสมอใน
แนวราบไม่เกิ น 20% จะได้ในแต่และวิธีมีความแตกต่างกันไม่เกิ น 10% แต่กรณี โครงสร้างตัวอย่างที่มีความไม่
สม่าเสมอในแนวดิ่ง จะมีความแตกต่างของผลการวิเคราะห์ส่วนใหญ่มากกว่า 10% หมดทุกกรณี
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7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) สาหรับโครงสร้างที่มีความไม่สม่าเสมอในแนวราบ โดยที่อตั ราส่วนของความไม่สม่าเสมอไม่
เกิน 20% อาจวิเคราะห์ดว้ ยวิธีแรงสถิตเทียบเท่าได้ แต่ถา้ เกินกว่า 20% จากนั้นควรพิจารณาหันไปใช้วธิ ีพลศาสตร์
อย่าง วิธีสเปคตรัมการตอบสนอง หรื อ วิธีประวัติเวลาเท่านั้น
(2) สาหรับโครงสร้างที่มีความไม่สม่าเสมอในแนวดิ่ง ไม่วา่ อัตราส่วนของความไม่สม่าเสมอไม่
เกิน จะมากหรื อน้องก็ตาม ควรพิจารณาหันไปใช้วธิ ีพลศาสตร์อย่าง วิธีสเปคตรัมการตอบสนอง หรื อ วิธีประวัติ
เวลาเท่านั้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) การวิเคราะห์การศึกษานี้ ได้พจิ ารณาเฉพาะความสัมพันธ์ของวัสดุแบบเชิงเส้นตรงเท่านั้น แต่
ถ้าในอนาคตสามารถพิจารณาเฉพาะความสัมพันธ์ของวัสดุแบบเชิงเส้นไม่ตรง จะทาให้ทานายพฤติกรรมของ
โครงสร้างได้ดียงิ่ ขึ้นกว่านี้
(2) การศึกษาครั้งนี้ ได้พจิ ารณาเฉพาะความไม่สม่าเสมอทางเรขาคณิ ตของโครงสร้างอาคารควร
พิจารณาลักษณะของความไม่สม่าเสมอของโครงสร้างอาคารในลักษณะรู ปตัวแอล (L) ซึ่งอาจมีลกั ษณะทาง
เรขาคณิ ตอื่นๆ ที่น่าสนใจซึ่งสามารถศึกษาต่อไปในอนาคต
8. เอกสารอ้ างอิง
กรมโยธาธิการและผังเมือง. 2550. มาตรฐานการคานวณแรงลมและการตอบสนองของอาคารมยผ. 1311-50.
กรมโยธาธิการและผังเมือง. 2552. มาตรฐานการการออกแบบอาคารต้านทานการสัน่ สะเทือนของแผ่นดินไหว
มยผ. 1302-52.
ASCE Committee. 2005. Minimum Design Load for Buildings and Other Structures (SEI/ASCE 7-05).
Kyle D. Harris, P.E., Nicholas D. Robinson, P.E. and Eric L. Sammarco, P.E., M. 2013. ASCE In Articles,
Practical Solutions

1265

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

การเปรียบเทียบข้ อกาหนดในมาตรฐานออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
ACI318 และ BS8110 และผลการออกแบบ สาหรับรับแรงดัด
A COMPARISON OF RECOMMENDATION IN ACI318 AND BS8110
STANDARDS AND THE DESIGN RESULTS FOR FLEXURAL RESISTANCE
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร สุ จินดา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
E-mail: chatr999@yahoo.com
บทคัดย่อ
เป็ นที่ รู้ กัน ดี ว่า มาตรฐาน ACI318 ของประเทศสหรั ฐ อเมริ กา และ BS8110 ของประเทศอัง กฤษ มี
อิทธิพลต่อกาหนดการออกมาตรฐานในกลุ่มประเทศ AEC มากที่สุด และเนื่องจากอาชีพวิศวกรเป็ น 1 ใน 8 อาชีพ
เสรี อาเซียนซึ่งสามารถไปทางานในประเทศในกลุ่มสมาชิก AEC ได้ ดังนั้นวิศวกร AEC จะต้องมีความรู ้และความ
เข้าใจถึงรายละเอียดของมาตรฐานของประเทศเหล่านี้ บทความนี้ ได้หยิบยกประเด็นสาคัญๆที่เป็ นหลักการโดย
พื้นฐานและข้อกาหนดต่างๆ ทั้งในมาตรฐาน ACI318 และ BS8110 มากล่าวถึง และได้เปรี ยบเทียบผลของการ
ออกแบบหน้าตัดรับโมเมนต์ที่ได้จากมาตรฐานทั้งสอง พบว่ามาตรฐาน ACI318 ให้เหล็กเสริ มในปริ มาณที่นอ้ ย
กว่ามาตรฐาน BS8110 อย่างมีนยั สาคัญ
คาสาคัญ: การเปรี ยบเทียบ มาตรฐานออกแบบอาคารคอนกรี ต ประเทศอาเซี ยน

ABSTRACT
It is generally known that ACI318 from USA and BS8110 from England are mostly influencing all of
the reinforced concrete design standards in AEC group. Engineers is one of eight independent careers that allow
to roam working among AEC. Therefore, AEC engineers must have knowledge and understanding of any details
of these countries' standards. This paper emphasizes on important points in fundamental concepts and
recommendations of both ACI318 and BS8110 standards. The comparison of the design results found that the
reinforcing amount for moment resistant sections from ACI318 are significantly lower than that from BS8110
KEYWORDS: Comparison, Reinforced concrete standards, Asian countries
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1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
เป็ นที่รู้กนั ดีว่า อาชี พวิศวกร เป็ นหนึ่ งในแปดอาชี พอิสระที่สามารถไปทางานในกลุ่มประเทศในกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนได้ อย่างไรก็ตาม วิศวกรจะต้องมีความรู ้ความเข้าใจในมาตรฐานการออกแบบของ
ประเทศนั้นๆ และจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายควบคุมของประเทศดังกล่าว ซึ่งใน 8 ประเทศสมาชิกอันได้แก่ พม่า
มาเลเซี ย อินโดนี เซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์ และ ไทย ล้วนมีมาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบอาคารที่แตกต่างกันไป
เพื่อให้เข้ากับสภาวการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตามมาตรฐานเหล่านี้ ท้ งั หมดได้รับอิทธิ พลมา
จากฝั่ งตะวันตก อันได้แก่มาตรฐานออกแบบอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กสองมาตรฐานคือ ACI318 (2014) ของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา และ BS8110 (1997) ของประเทศอังกฤษ

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
2.1 เพื่อเปรี ยบเที ยบข้อแตกต่า งของทฤษฎี และข้อ สมมุติฐ านสาหรั บ รั บแรงดัด ระหว่างมาตรฐาน
ออกแบบอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ACI318 ของประเทศสหรัฐอเมริ กา และ BS8110 ของประเทศอังกฤษ
2.2 เพื่อเปรี ยบเทียบผลของการออกแบบสาหรับรับแรงดัดคือ ปริ มาณเหล็กเสริ มรับแรงดึงและแรงอัด ที่
ได้จากการออกแบบโดยใช้มาตรฐาน ACI318 และ BS8110 เพื่อจะได้เข้าใจในข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐานทั้ง
สองได้ดียงิ่ ขึ้น

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

กาลังอัดทรงกระบอก กก/ซม2

3.1 ข้ อกาหนดและข้ อสมมุตฐิ าน
3.1.1 กาลังอัดประลัยของคอนกรี ต
มาตรฐาน ACI318 ใช้กาลังอัดประลัยของตัวอย่างทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูง 12
นิ้ว ตามมาตรฐาน ASTM C39 ใช้สัญญาลักษณ์ f c ในขณะที่มาตรฐาน BS8110 ใช้กาลังอัดประลัยของตัวอย่าง
ลูกบาศก์ขนาด 15 ซม ตามมาตรฐาน BS8118 ใช้สญ
ั ญาลักษณ์ f cu ซึ่งในมาตรฐาน วสท. 1007-34 ได้เปรี ยบเทียบ
ผลของกาลังอัดประลัยทั้งสองไว้ดงั ในภาพที่ 1
700
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0
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กาลังอัดลูกบาศก์ กก/ซม2

ภาพที่ 1 กาลังอัดประลัยระหว่าง ตัวอย่างทรงกระบอก และลูกบาศก์ ในหน่วย
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3.1.2 ความเค้นประลัย ของคอนกรี ต
มาตรฐาน ACI318 ใช้ความเค้นประลัย ของคอนกรี ตที่ 0.003 ในขณะที่ มาตรฐาน BS8110 ใช้
ความเค้นประลัย ของคอนกรี ตที่ 0.0035 ซึ่งแตกต่างกันเล็กน้อย
3.1.3 ส่วนเผื่อของการออกแบบ
ส่ วนเผื่อของการออกแบบในมาตรฐานออกแบบคอนกรี ตเสริ มเหล็กนั้นแบ่งออกเป็ นสองส่วนคือ
(1) ส่ วนเผื่อเนื่องจากความไม่แน่นอนของน้ าหนักบรรทุก และ (2) ส่ วนเผื่อเนื่องจากความไม่แน่นอนจาก วัสดุที่
ใช้/คุณภาพการก่อสร้าง/สูตรคานวณในการออกแบบ ซึ่งทั้งสองมาตรฐานมีขอ้ แตกต่างกันดังนี้
(1) ส่ ว นเผื่ อ เนื่ องจากความไม่แ น่ น อนของน้ า หนัก บรรทุ ก ใช้เ ป็ นตัว คู ณ น้ า หนักบรรทุ ก
มาตรฐาน ACI318-99 ใช้ ตัวคูณน้ าหนักบรรทุก 1.4 (น้ าหนักบรรทุก DL) และ 1.7 (น้ าหนักบรรทุก LL) ในขณะ
ที่ มาตรฐาน BS8110 ใช้ ตัว คู ณ น้ า หนัก บรรทุ ก 1.4 (น้ า หนัก บรรทุ ก DL) และ 1.6 (น้ า หนัก บรรทุ ก LL) ซึ่ ง
แตกต่างกันเล็กน้อย
(2) ส่ วนเผื่อเนื่ องจากความไม่แน่นอนจาก วัสดุที่ใช้/คุณภาพการก่อสร้าง/สู ตรคานวณในการ
ออกแบบ มาตรฐาน ACI318-99 ใช้ ตัวคูณลดกาลัง (strength reduction factor) หรื อ   0.90 ซึ่ งขั้นตอนใน
การออกแบบจะนาไปหารค่าแรงภายที่วเิ คราะห์ได้ เพื่อให้ค่าจะออกแบบมีค่าเพิ่มขึ้นกว่าค่าแรงภายในที่วเิ คราะห์
ได้ ในขณะที่ มาตรฐาน BS8110 มีแนวคิดที่ต่างออกไปโดยใช้ตวั คูณวัสดุ (material factor) แทน ซึ่ งขั้นตอนใน
การออกแบบจะนาไปค่าตัวคูณวัสดุน้ ี ไป หารค่ากาลังของวัสดุซ่ ึ งใช้ 1.5 สาหรับคอนกรี ตรับอัด ในหน้าตัดรับ
โมเมนต์ และ 1.05 สาหรับเหล็กเสริ ม
3.2 ทฤษฎีและสมการในการออกแบบ
3.2.1 ทั้งมาตรฐาน ACI318 และ BS8110 ใช้ทฤษฎีที่วา่ หน้าตัดทั้งก่อนและหลังการดัด ยังคงเป็ น
ระนาบอยู่ และกาหนดให้แรงดึงในเหล็กเสริ มที่จุดศูนย์กลางของกลุ่มเหล็กเหมือนกัน แต่มีวธิ ีการประมาณค่าของ
แรงอัดและจุดศูนย์กลางของแรงในส่วนของคอนกรี ต (ซึ่งมีผลต่อแขนของโมเมนต์ภายใน) ที่แตกต่างกัน ดังนี้
(1) ให้ประมาณแรงอัดที่ เ กิ ดขึ้นในหน้าตัดรับแรงดัดเป็ น block รู ปสี่ เหลี่ยมได้ โดยมีความ
กว้างเท่ากับความกว้างของหน้าตัด b สาหรับมาตรฐาน ACI318 โดยให้มีความยาว 0.85 fc และมีความสู ง
ั ค่ากาลังอัดประลัย f c
a  1c เมื่อ c คือความสู งของโซนรับแรงอัด ส่ วนค่า 1 กาหนดเป็ นความสัมพันธ์กบ
ดังแสดงในภาพที่ 2 ส่ วนมาตรฐาน BS8110 ให้ประมาณแรงอัดที่เกิดขึ้นในหน้าตัดรับแรงดัดเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมได้
0.67
f cu  0.51 f c และมีความสูงเป็ น 0.9 x เมื่อ x คือความสูงของโซนรับแรงอัด
1.5
โดยไม่ข้ ึนอยูก่ บั ค่ากาลังอัดประลัย f cu

เช่นกัน แต่ให้มีความยาว

1268

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

BS8110
1

ACI318

ภาพที่ 2 เปรี ยบเทียบความสูงของแรงอัดในส่วนคอนกรี ตสมมุติรูปสี่ เหลี่ยม
(2) มาตรฐาน ACI318 ใช้วิธีการค านวณแขนของโมเมนต์ภ ายใน ระหว่า งของแรงอัดใน
คอนกรี ตและแรงดึ งในเหล็กเสริ มด้วยวิธีทางเรขาคณิ ต โดยตรง คื อ จุ ด ศู นย์กลางของสี่ เหลี่ ย มผืนผ้าจะอยู่ที่
a
2
ส่ วนมาตรฐาน BS8110 ใช้วิธีการคานวณแขนของโมเมนต์ที่คล้ายกันคือ ความสู งของแรงอัดในคอนกรี ต 0.9 x
0.9 x
ดังนั้น จะสามารถคานวณแขนของโมเมนต์ได้เท่ากับ d 
และจะจากัดค่าไว้ไม่ให้เกิ น 0.95d เมื่อ d
2

ครึ่ งหนึ่ งของความสู งของแรงอัดในคอนกรี ต a ดังนั้น จะสามารถคานวณแขนของโมเมนต์ได้เท่ากับ d 

คือความลึกประสิ ทธิ ผลเป็ นระยะในแนวดิ่งจากผิวแรงอัดด้านนอกของจุดศูนย์กลางของเหล็กเสริ มรับแรงดึง ดัง
แสดงในภาพที่ 3

(ก) มาตรฐาน ACI318
(ข) มาตรฐาน BS8110
ภาพที่ 3 เปรี ยบเทียบ หน้าตัด แผนผังความเค้นและความเครี ยด

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1แบบแผนการวิจยั
คานวณระยะความลึ กประสิ ทธิ ผล effective depth ของเหล็กเสริ มรั บแรงดึ งและแรงอัด (d) และ (d')
ตามลาดับจากความลึกของหน้าตัด height (h) และระยะหุม้ คอนกรี ต
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4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
เนื่ องจากต้องการเปรี ยบเทียบผลของการออกแบบ จึงเลือกที่จะใช้ระยะหุม้ คอนกรี ตเท่ากันคือที่ 4 ซม.
ตามมาตรฐาน วสท 1008 (2534) เพื่อเป็ นการเปรี ยบผลของการออกแบบระหว่างมาตรฐาน ACI318 และ BS8110
จึงได้กาหนดหน้าตัดรับโมเมนต์ ขนาดกว้าง breath(b)=30 ซม. ลึก height (h)=50 ซม. ดังในภาพที่ 4
b
d'

A's
d

h
As

ภาพที่ 4 รายละเอียดหน้าตัดรับโมเมนต์ที่ใช้เปรี ยบเทียบ
และจากข้อสมมุติฐานของ ACI318 และ BS8110 จะได้ข้ นั ตอนการออกแบบหน้าตัดรับโมเมนต์
ดังนี้
4.2.1 ขั้นตอนตามมาตรฐาน ACI318
1. คานวณอัตราส่วนเหล็กเสริ มสูงสุด  max  0.75 
2. คานวณ m 

0.85 f c1  6120
 6120  f
fy
y







fy
0.85 f c


3. คานวณ Rmax   max f y 1 


 Rmax bd 2

 max m 
2




4. คานวณ M u.,max
5. ตรวจสอบถ้า M u  M u ,max ให้ออกแบบหน้าตัดเหล็กเสริ มรับแรงดึ งอย่างเดี ยว (singly
reinforced section) แต่ถา้ M u  M u ,max ออกแบบหน้าตัดเหล็กเสริ มรับแรงดึงและแรงอัดอย่างเดียว (doubly
reinforced section)
กรณี singly reinforced section
6. คานวณ R 

Mu
bd 2

1270

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

7. คานวณ  
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1
2mR 
1  1 

m 
f y 

0.8 f c 14

fy
fy

8. คานวณ  min 

9. ตรวจสอบ    min ถ้า    min ใช้   min 1.33 ,  min 
10. คานวณ As  bd
กรณี doubly reinforced section
6. คานวณ As 2 

M n  M n1
f y d  d 

7. คานวณ As  As1  As 2
f c1  d   6120
จบขั้นตอนออกแบบ
 
f y  d  6120  f y
c  d
9. แต่ถา้ ไม่ คานวณ f s   s  0.003
Es
c
M  M n1
10. คานวณ As  n
f sd  d 

8. ถ้า      0.85

4.2.2 ขั้นตอนตามมาตรฐาน BS8110
1. ถ้าใช้ moment redistribution ไม่เกิน 10% ใช้ K   0.156
2. ถ้าใช้ moment redistribution เกิน 10% ใช้ K   0.402 b  0.4  0.18 b  0.42
3. คานวณ K 

M
bd 2 f cu



4. คานวณ z  d  0.5  0.25 

K 
 แต่ตอ้ งไม่เกิน 0.95d
0.9 


dz
5. คานวณ x 
0.45
K  K  กรณี single reinforced section
M
6. คานวณ As 
0.95 f y z
100 As
7. ตรวจสอบ
ต้องไม่ต่ากว่าค่าตาสุดที่ยอมให้
Ac
K  K  กรณี doubly reinforced section

6. คานวณ As  K  K 
7. คานวณ As  K 

f cu bd 2
0.95 f y d  d 

f cu bd 2
 As
0.95 f y z
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8. คานวณ  s  0.0035
9. ถ้า  s   y 

0.95 f y
Es
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x  d
x

จบขั้นตอนออกแบบ

10. แต่ถา้ ไม่ คานวณ f s   s  0.0035

x  d
Es
x

4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ใช้กาหนดค่า กาลังประลัยกระบอก fc  280kgf / cm2 และจากภาพที่ 1 แปลงเป็ นกาลังประลัย
ลูกบาศก์ fcu  320kgf / cm2 กาลังที่จุดครากของเหล็กเสริ มตามยาว f y  4000kgf / cm2 ศึกษาหน้าตัด
รับโมเมนต์ตามภาพที่ 4 โดยทดลองแปรเปลี่ยนโมเมนต์ต้ งั แต่ 0 ถึง 80,000kgf  m เพื่อใช้คานวณทั้งตาม
ขั้นตอน ในหัวข้อ 4.2.1 และ 4.2.2 เพื่อหาปริ มาณเหล็กเสริ มรับแรงดึง As (กรณี singly reinforced section) และ
ทั้งปริ มาณเหล็กเสริ มรับแรงดึง As และแรงอัด As ในบทความนี้ได้เลือกใช้ระยะหุม้ คอนกรี ตที่เหมือนกัน ทั้งๆ
ที่จริ งๆแล้วมาตรฐาน ACI318 และ BS8110 ระยะหุ ้มคอนกรี ตที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ เพื่อให้การเปรี ยบเทียบผลของ
การออกแบบครั้งนี้ พิจารณาเฉพาะส่ วนที่เป็ นความแตกต่างเนื่ องจากข้อสมมุติฐานและสู ตรคานวณที่ใช้ในการ
ออกแบบเท่านั้น
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แสดงไว้ในภาพที่ 5
120

Steel Area (cm2)

100
80
ACI318 As

60

ACI318 As'

40

BS8110 As
BS8110 As'

20
0
0

20000 40000 60000 80000 100000
Mu (kgf * m)

ภาพที่ 5 ปริ มาณเหล็กเสริ มรับแรงดึง As และแรงอัด As ตามมาตรฐาน ACI318 และ BS8110
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5. สรุ ปผลการวิจัย
จากการทดลองค านวณออกแบบหน้า ตัด รั บ โมเมนต์ เพื่ อ ใช้เ ปรี ย บผลของการออกแบบระหว่า ง
มาตรฐาน ACI318 และ BS8110 ขนาดกว้าง breath(b)=30 ซม. ลึก height(h)=50 ซม. ระยะหุ ้มคอนกรี ต =4 ซม.
และใช้ข้ นั ตอนของการออกแบบตามมาตรฐาน ACI318 และ BS8110 ซึ่ งสามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการ
ออกแบบโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็กในส่วนของหน้าตัดรับโมเมนต์ได้

6.อภิปรายผล
1. ค่ า ของปริ มาณโมเมนต์ตรงจุ ดเปลี่ ยนจากหน้า ตัดที่ ใ ส่ เ หล็ก เสริ ม รั บแรงดึ งเพี ยงอย่า งเดี ยว (singly
reinforced section) ไปเป็ นหน้า ตัด ที่ ใ ส่ ท้ ัง เหล็ ก เสริ ม รั บ แรงดึ ง และแรงอัด (double reinforced section) ของ
มาตรฐาน ACI318 มี ค่า 43,333kgf  m ซึ่ งมี ค่าสู งกว่า ของมาตรฐาน BS8110 มี ค่า 28,769kgf  m ทั้งนี้
เนื่องจาก แรงอัดในคอนกรี ตของมาตรฐาน ACI318 ที่ใช้ 0.85 f c  238

kgf
ซึ่งสูงค่า ของมาตรฐาน BS8110
cm 2

ที่ใช้ 0.45 fcu  143kgf / cm2 อยูพ่ อสมควร
2. เส้นกราฟ ปริ มาณเหล็กเสริ มรับแรงดึง As ตามมาตรฐาน ACI318 และ BS8110 รวมไปถึง ปริ มาณเหล็ก
เสริ มรั บแรงอัด As ตามมาตรฐาน AC318 มี ความชันใกล้เคี ยงกัน ในขณะที่ เส้นกราฟปริ มาณเหล็กเสริ มรับ
แรงอัด As ตามมาตรฐาน BS8110 มีความชันมากกว่าในช่วงที่เป็ น doubly reinforced section
3. สาหรับค่าของโมเมนต์ที่เท่ากัน กรณี singly reinforced section ปริ มาณเหล็กแรงดึง As ตามมาตรฐาน
มาตรฐาน ACI318 และ BS8110 ใกล้เคี ยงกันกัน แต่เมื่ อโมเมนต์มีค่าเพิ่มขึ้ น เข้าใกล้ที่จะเปลี่ ยนเป็ น doubly
reinforced section ปริ มาณเหล็กแรงดึง As ตามมาตรฐานทั้งสองเริ่ มมีความแตกต่างกันที่เพิ่มขึ้น ส่วนกรณี double
reinforced section นั้นค่าของทั้งปริ มาณเหล็กเสริ มรับแรงดึง As แรงอัด As แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชดั เจน อัน
เนื่ องมาจากค่าความสู งของโซนรับแรงอัดจาลองรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ของ ACI318 ใช้ a  1c แต่ BS8110 ใช้
0.9 x ซึ่ งมีผลไปถึงการคานวณแขนของโมเมนต์ภายใน และค่าของหน่ วยแรงประลัยของ ACI318 ใช้ 0.85 f c
แต่ BS8110 ใช้ 0.45 fcu  0.51 fc ซึ่งส่วนประกอบดังกล่าวมีผลต่อปริ มาณเหล็กเสริ มโดยตรง

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) หากเลือกได้ระหว่างการใช้มาตรฐาน ACI318 และ BS8110 ในการออกแบบหน้าตัดรับ
โมเมนต์ มาตรฐาน ACI318 จะให้ปริ มาณเหล็กเสริ มทั้งรับแรงดึงและแรงอัด ที่ต่ากว่า ทาให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้
(2) ในบทความนี้ เป็ นเพียงการเปรี ยบเทียบในเชิงข้อสมมุติฐานและสู ตรที่ใช้ในการออกแบบหน้า
ตัดรับโมเมนต์เท่านั้น แต่ในการพิจารณาเลือกว่ามาตรฐานใดจึงจะเหมาะกับท้องที่ต่างๆ ส่ วนใหญ่จะขึ้นอยู่กบั
กฎหมายควบคุมอาคารของแต่ละท้องถิ่นในประเทศอาเซี ยนนั้นๆ อย่างไรก็ตามหากอาคารที่กาลังออกแบบอยูใ่ น
พื้นที่ กฎหมายที่ ไม่ได้บังคับให้ใช้มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ ง ผูอ้ อกแบบสามารถนาผลการเปรี ยบเที ยบจาก
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บทความนี้ ไปใช้ได้ แต่อาจจะต้องพิจารณาร่ วมกับข้อกาหนดอื่นๆ เช่ น ระยะหุ ้มคอนกรี ต และเลื อกกาลังอัด
ประลัยให้เหมาะสมกับสภาวะอากาศและอัตราการป้ องกันไฟตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานของอาคารนั้นๆ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) เปรี ยบเทียบผลการออกแบบมาตรฐาน ACI318 และ BS8110 สาหรับหน้าตัดรับแรงเฉื อน
แรงบิด และแรงตามแนวแกน
(2) เปรี ยบเทียบผลการออกแบบองค์อาคารประเภทต่างๆ กัน เช่น คาน พื้น เสา พื้นไร้คาน และฐาน
ราก

8. เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ทาการศึกษา ปั จจัยที่ส่งผลต่อความล่าช้างานปรับปรุ ง ถนน ตรอก ซอย ใน
เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงสถิติ ความถี่ ปั จจัยที่ส่งผลกระทบ และค่าเฉลี่ยดัชนี
ความรุ นแรง (Severity Index: S.I) และหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหาที่ จะเกิ ดซึ่ งทาให้เกิ ดความล่าช้าในงาน
ปรั บปรุ งเกิ ดขึ้นกับงานปรั บปรุ ง ถนน ตรอก ซอย สานักงานเขตดุ สิต กรุ งเทพมหานคร เพื่อใช้เป็ นแนวทาง
ป้ องกัน ความสู ญ เสี ย ในเรื่ อ งของบุ ค ลากร เวลา เงิ น และคุ ณ ภาพในโครงการก่ อ สร้ า งต่ อ ไป โดยผู ้วิ จัย ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิเ คราะห์และเก็บข้อมูล ในการศึกษานี้ มีกลุ่มประชากรตัวอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มเจ้าของโครงการภาคราชการ (Owner) และกลุ่มผูร้ ับเหมาภาคเอกชน (Contractor) โดยผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บ
แบบสอบถามเป็ นจานวน 100 ชุด ผลการวิจยั ระบุว่า สามารถเรี ยงลาดับปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยดัชนี ความรุ นแรงจาก
มากที่สุด 9 ลาดับแรกได้แก่ อันดับที่ 1 การขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง เนื่องจากฤดูกาลทาเกษตรกรรม อันดับที่ 2
การสื่ อสารระหว่างช่างและคนงานผิดพลาด อันดับที่ 3 ติดแนวระบบสาธารณูโภค (ประปา ไฟฟ้ า โทรศัพท์ หรื อ
แนวสายกล้องวงจรปิ ด) กี ดขวางพื้นที่ ก่อสร้าง อันดับที่ 4 แบบก่อสร้างไม่มีความชัดเจน คลุมเครื อไม่ละเอียด
อันดับที่ 5 การก่อสร้างผิดหรื อข้ามขั้นตอน อันดับที่ 6 รถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าพื้นที่การก่อสร้างได้
อันดับที่ 7 ผูร้ ับจ้างเข้าดาเนิ นการล่าช้า อันดับที่ 8 ราคาก่อสร้างต่าเกินไปไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง และอันดับที่ 9
การใช้วสั ดุที่ไม่มีคุณภาพ
คาสาคัญ: การก่อสร้าง, งานปรับปรุ งถนน, ความล่าช้า, ดัชนีความรุ นแรง, เขตดุสิต
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ABSTRACT
The objective of this research study is to find factors that can affect and cause delay in repair and
renovation of roads and lanes in Dusit district Bangkok Thailand. The study was done by using questionnaire as
a tool to collect data. Questionnaires were distributed to 2 groups of people consisting of project owners
(government sector) and contractors (private sector). The total number of these 2 groups of people participating
in this study was 100. In the analysis of data collected from these people, the average impact level and the average
frequency of each affecting factor were determined and the severity index (S.I.) was calculated. As indicated by
the severity index values, the top 9 factors causing delay in repair and renovation of roads and lanes were (1)
Shortage of construction laborers during agricultural season. (2) Miscommunication between technicians and
workers. (3) Hindrance of Public Utility System (plumbing, electricity, telephone and close circuit TV line) to
the construction area. (4) Construction drawing being not clear and not detailed. (5) Construction not properly
done or some steps of construction being skipped. (6) Inaccessibility of large sized trucks to the construction area.
(7) Contractors’ delay in construction. (8) Too low or unrealistic construction cost. (9) Use of low quality
construction materials.
KEYWORDS: construction, repair and renovation of roads and lanes, delays, severity index, Dusit District

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
การพัฒ นาโครงสร้ า งพื้น ฐานถนนเป็ นหนึ่ งโครงการส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมของ
ประเทศให้ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนให้ดีข้ ึน ดังจะเห็นได้วา่
การก่อสร้างและบูรณะถนนภายในกรุ งเทพมหานครถูกบรรจุไว้เป็ นภารกิจพื้นฐานในการพัฒนากรุ งเทพระยะยาว
(แผนพัฒนากรุ งเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 1 (2556-2560)) ซึ่ งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ของกระทรวง
คมนาคมที่ระบุวา่ โครงข่ายถนนที่ไม่สมบูรณ์ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ส่ งผลให้เกิดความสู ญเสี ย
ทางเศรษฐกิจและลดผลผลิต (Productivity) ของประเทศ (แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554-2558
(ฉบับปรับปรุ ง)) เนื่ องจากว่าระบบสาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อมในโครงการเป็ นปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อและลงทุนของผูบ้ ริ โภค (นคร สุริยานนท์ และคณะ, 2559)
โดยแต่ละปี งบประมาณกรุ งเทพมหานครได้ใช้งบประมาณในการปรั บปรุ ง ถนน ตรอก ซอย เป็ น
จานวนมาก และมีหลายโครงการที่ดาเนินการไม่แล้วเสร็ จตามสัญญาทาให้เกิดความเสี ยหายต่อกรุ งเทพมหานคร
ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ สานักงานเขตดุสิตเป็ นพื้นที่ ช้ นั ในของกรุ งเทพมหานครที่ มกั พบ
ปั ญหาในการก่ อสร้ าง เพราะพื้นที่ การก่ อสร้ างส่ วนมากจะมี การจราจรคับคัง่ ตลอดเวลา สภาพถนนคับแคบ
ลักษณะเฉพาะดังกล่าวที่วา่ นี้ อาจส่ งผลให้ปัจจัยที่ทาให้เกิดความล่าช้าของโครงการมีความแตกต่างกับโครงการ
ก่อสร้างประเภทอื่น (บุญทรัพย์ ลีลาภิรักษ์ และคณะ, 2558; อธิ ป ตรี ยศ และคณะ, 2558) เนื่ องจากในโครงการ
ก่อสร้างแต่ละประเภทมักจะมีข้ นั ตอนในการก่ อสร้างและกระบวนการในการก่ อสร้ างที่ แตกต่างกัน (นพคุณ
พลเมืองศรี และคณะ, 2559; ศิริพล แพงมี และคณะ, 2558; ทศพร เตียรประเสริ ฐ และคณะ, 2558) ดังนั้นการศึกษา
1276

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

ถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อความล่าช้างานปรับปรุ ง ถนน ตรอก ซอย ในเขตดุสิต กรุ งเทพมหานครเป็ นอีกหนึ่งการสร้าง
องค์ค วามรู ้ ที่ จ ะสามารถน าไปหาแนวทางป้ องกัน การเกิ ด ความล่ า ช้า งานก่ อ สร้ า งซึ่ ง จะน าไปสู่ ก ารพัฒ นา
กรุ งเทพมหานคร และประเทศไทยต่อไปในอณาคต

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษา รวบรวม จัดหมวดหมู่ วิเคราะห์ สาเหตุ และปั จจัยที่ส่งผลต่อความล่าช้างานปรับปรุ ง ถนน
ตรอก ซอย ในเขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร เพื่อนาไปสู่การหาแนวทางการแก้ไขป้ องกันไม่ให้เกิดความล่าช้าในงาน
ก่อสร้าง

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึ กษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการออกแบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรตัวอย่าง ซึ่ งได้แก่
วิศวกร นายช่างผูค้ วบคุมงาน และผูร้ ับเหมา ที่ เกี่ ยวข้องกับงานปรับปรุ ง ถนน ตรอก ซอย สานักงานเขตดุสิต
กรุ งเทพมหานครในปี งบประมาณ 2559 เท่านั้น แล้วนาข้อมูลที่ได้ไปหา ค่าเฉลี่ยความถี่ของสาเหตุที่ส่งผลให้เกิด
ความล่าช้า ค่าเฉลี่ยระดับของผลกระทบของสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้า ค่าเฉลี่ยดัชนีความรุ นของของสาเหตุ
ที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้า จากนั้นนาค่าเฉลี่ยมาสรุ ปจัดอันดับ (Rank) แล้วทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและตัวอย่ าง
ผูว้ ิจยั ทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวนโครงการก่อสร้างที่ได้เกิดขึ้นในปี งบประมาณ 2559 ใน
พื้นที่สานักงานเขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็ นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยจะรวบรวมจาก
การแจกแบบสอบถาม โดยใช้จานวนโครงการในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั้งหมด 6 โครงการ จานวนแบบสอบถาม
ทั้งหมด 100 ชุด และได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างประชากร 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเจ้าของโครงการภาคราชการ (Owner)
จานวน 28 ชุด ประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจการจ้าง จานวน 6 ชุด กรรมการตรวจการจ้าง จานวน 12 ชุด
วิศวกรโยธา จานวน 1 ชุด ผูค้ วบคุมงาน จานวน 9 ชุด และกลุ่มผูร้ ับเหมาภาคเอกชน (Contractor) จานวน 72 ชุด
ประกอบด้วย กรรมการบริ หาร จานวน 6 ชุ ด ผูจ้ ัดการโครงการ จานวน 6 ชุ ด วิศวกรโครงการ จานวน 6 ชุ ด
ผูค้ วบคุมงาน จานวน 54 ชุด
4.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ผูว้ ิจยั ได้คดั เลือกปั จจัยหลักที่มีความสาคัญที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าต่อการปรับปรุ ง ถนน ตรอก ซอย
ทั้งสิ้น 6 ปั จจัย ได้แก่ 1) ปั จจัยด้านบุคลากร 2) ปั จจัยด้านการเงิน 3) ปั จจัยด้านเครื่ องจักรกลงานก่อสร้าง 4) ปั จจัย
ด้านวัสดุ-อุปกรณ์การก่อสร้าง 5) ปั จจัยด้านวิธีการก่อสร้าง และ 6) ปั จจัยอื่นๆ
4.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ อ งมื อที่ ใช้ในการวิจัยในครั้ งนี้ คือแบบสอบถามที่ มี ล ักษณะเป็ นคาถามปลายปิ ด (Closed-ended
question) และคาถามปลายเปิ ด (Open-ended question) แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1 ข้อมูล
ทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ข้อมูลที่เกี่ยวกับปั จจัยที่ก่อให้เกิดความล่าช้า
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4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ที่ ใ ช้ใ นการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ของงานวิ จัย นี้ คื อ ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าดัชนี ความรุ น แรง (Severity
Index: S.I) ซึ่งใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
𝑆. 𝐼 =

โดยที่

(𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙) × (𝑂𝑓𝑓𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦)
5×5

S.I คือ ค่าดัชนีความรุ นแรง
Impact Level คือ ค่าเฉลี่ยของระดับความรุ นแรง

Offering Frequency คือ ค่าเฉลี่ยของระดับความถี่
5x5 หมายถึง ช่วงชั้นระดับความถี่ x ช่วงชั้นระดับความรุ นแรง

5. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
งานวิจยั นี้ ผวู ้ ิจยั ได้จาแนกสาเหตุที่ทาให้เกิดความล่าช้าออกเป็ น 80 สาเหตุ และได้จดั กลุ่มแบ่งประเภท
ของสาเหตุที่ทาให้เกิดความล่าช้าออกเป็ น 6 ปั จจัยหลัก ได้แก่ ปั จจัยด้านบุคลากร(20 สาเหตุ) ปั จจัยด้านการเงิน
(11 สาเหตุ) ปั จจัยด้านเครื่ องจักรกลในการก่อสร้าง (7 สาเหตุ) ปั จจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (10 สาเหตุ) ปั จจัย
ด้านวิธีการก่อสร้าง (19 สาเหตุ) และปั จจัยด้านอื่นๆในงานก่อสร้าง (13 สาเหตุ)
5.1 ความถี่ของสาเหตุทสี่ ่ งผลให้ เกิดความล่ าช้ า
ผูว้ ิจยั ได้ทาการเรี ยงลาดับ สาเหตุที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าตามค่าความถี่จากมากไปน้อยเป็ นจานวน 9
ลาดับแรก (จาก 80 สาเหตุ ) ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยผูว้ ิจยั พบว่า ทั้ง 9 สาเหตุมาจากปั จจัยหลัก 5 ปั จจัย โดย
ปั จจัยหลักที่ ติดอันดับมากที่ สุดได้แก่ ปั จจัยด้านวิธีการก่ อ สร้ า ง (4 อันดับ) รองลงมาคื อปั จจัยด้านบุ ค ลากร
(2 อันดับ) และปั จจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ปั จจัยด้านการเงิน และปั จจัยด้านอื่นๆ ในงานก่อสร้าง มีจานวน
สาเหตุที่ติดอันดับเท่ากัน (1 อันดับ) ผลการวิจยั ที่ ระบุว่าปั จจัยด้านวิธีการก่อสร้างส่ งผลให้เกิ ดความล่าช้าบ่อย
ที่ สุดสอดคล้องกับงานวิจยั ของเกรี ยงไกร, 2557 ที่ ระบุว่าปั จจัยที่ มีผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพการควบคุมงาน
ก่อสร้างมากที่สุดคือในการก่อสร้างต้องใช้ความรู ้ทางวิศวกรรมในการแก้ปัญหา
ผลการวิจัย ระบุ ว่าใน 9 อัน ดับ แรกของสาเหตุ ที่ส่ ง ผลให้เกิ ด ความล่ า ช้า ไม่มี ส าเหตุ จากปั จจัยด้าน
เครื่ องจักรกลในการก่อสร้างเลย จากผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้วา่ 9 สาเหตุที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้างานปรับปรุ ง
ถนน ตรอก ซอย ในเขตดุสิต กรุ งเทพมหานครที่ พบบ่อยที่ สุดได้แก่ สาเหตุที่เกิ ดจากรถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่
สามารถเข้า พื้ น ที่ ก ารก่ อ สร้ า งได้ สาเหตุ ที่ เ กิ ด จากการขาดแคลนแรงงานก่ อ สร้ า งเนื่ อ งจากฤดู กาลท าการ
เกษตรกรรม สาเหตุที่เกิ ดจากแรงงานหยุดงานเนื่ องจากช่วงเทศกาล สาเหตุที่เกิ ดจาก การก่อสร้างผิดหรื อข้าม
ขั้นตอนสาเหตุที่เกิดจากแบบก่อสร้างไม่มีความชัดเจน, คลุมเคลือไม่ละเอียด สาเหตุที่เกิดจากการบันทึกรายงาน
ประจ าวัน สาเหตุ ที่เกิ ดจากแนวระบบสาธารณู โ ภค (ประปา, ไฟฟ้ า, โทรศัพ ท์หรื อ แนวสายกล้องวงจรปิ ด)
กี ดขวางพื้นที่ ก่อสร้าง สาเหตุที่เกิ ดจากสัญญาจ้างขัดแย้งกับหลักกฏหมายก่ อสร้ าง และสาเหตุที่เกิ ดจากราคา
ก่อสร้างต่าเกินไปไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง
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ตารางที่ 1 ความถี่ ของสาเหตุ ที่ ส่ งผลให้ เกิ ดความล่ าช้าล่ าช้าในงานปรั บปรุ ง ถนน ตรอก ซอย ในเขตดุ สิ ต
กรุ งเทพมหานคร
ลาดับ
สาเหตุ
X Stdv. ปัจจัยหลัก
รถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าพื้นที่การก่อสร้างได้
4.03 0.559
วัสดุ
1
การขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง เนื่องจากฤดูกาลทาเกษตรกรรม
3.85 0.557
บุคลากร
2
แรงงานหยุดงานเนื่องจากช่วงเทศกาล
3.21 0.856
บุคลากร
3
การก่อสร้างผิดหรื อข้ามขั้นตอน
2.85 0.809 วิธีการก่อสร้าง
4
แบบก่อสร้างไม่มีความชัดเจน, คลุมเคลือไม่ละเอียด
2.83 0.652 วิธีการก่อสร้าง
5
การบันทึกรายงานประจาวัน
2.80 0.603 วิธีการก่อสร้าง
6
ติดแนวระบบสาธารณูโภค (ประปา, ไฟฟ้ า, โทรศัพท์หรื อแนวสาย
2.76 0.010
อื่นๆ
7
กล้องวงจรปิ ด) กีดขวางพื้นที่ก่อสร้าง
สัญญาจ้างขัดแย้งกับหลักกฏหมายก่อสร้าง
2.65 0.575 วิธีการก่อสร้าง
8
ราคาก่อสร้างต่าเกินไปไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง
2.58 0.831
การเงิน
9
5.2 ระดับของผลกระทบของสาเหตุทสี่ ่ งผลให้ เกิดความล่ าช้ า
ผูว้ ิจยั ได้ทาการเรี ยงลาดับ สาเหตุที่ส่งผลให้เกิ ดความล่าช้า โดยเรี ยงลาดับตามค่าระดับของผลกระทบ
จากมากไปน้อย 9 ลาดับแรก (จาก 80 สาเหตุ ) ดังแสดงในตารางที่ 2 โดยผูว้ ิจยั พบว่าใน 9 ลาดับแรกนั้นมาจาก
ปั จจัยหลัก 3 ปั จจัย โดยปั จจัยด้านอื่นๆ ในงานก่อสร้าง ติดอันดับมากที่ สุด (4 อันดับ) รองลงมาคือปั จจัยด้าน
บุคลากร (3 อันดับ) และปั จจัยด้านวิธีการก่อสร้าง (2 อันดับ) ผลการวิจยั ระบุวา่ ใน 9 อันดับแรกของสาเหตุที่ส่งผล
ให้เกิดความล่าช้าไม่มีสาเหตุจาก 3 ปั จจัยหลัก ได้แก่ ปั จจัยด้านการเงิน ปั จจัยด้านเครื่ องจักรกลงานก่อสร้าง และ
ปั จจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เกรี ยงไกร เรื องโชติเสถียร (2557)
ที่ ระบุว่าปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการควบคุมงานก่อสร้างถนนมาที่สุด 3 ลาดับแรกได้แก่ ปั จจัยด้านบุคคล
ปั จจัยด้านเอกสาร และปั จจัยด้านอื่นๆ ผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้วา่ 9 สาเหตุแรกที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้างาน
ปรับปรุ ง ถนน ตรอก ซอย ในเขตดุสิต กรุ งเทพมหานครที่มีระดับของผลกระทบมากที่สุดได้แก่ สาเหตุที่เกิดจาก
การขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง เนื่ องจากฤดูกาลทาเกษตรกรรม สาเหตุที่เกิ ดจากแรงงานหยุดงานเนื่ องจากช่วง
เทศกาล สาเหตุที่เกิดจากแนวระบบสาธารณูโภค (ประปา, ไฟฟ้ า, โทรศัพท์ หรื อแนวสายกล้องวงจรปิ ด) กีดขวาง
พื้นที่ ก่อสร้ าง สาเหตุที่เกิ ดจากผูร้ ั บจ้างเข้าดาเนิ นการล่าช้า สาเหตุที่เกิ ดจากแบบก่ อสร้ างไม่มีความชัด เจน,
คลุมเคลือไม่ละเอียด สาเหตุที่เกิดจากการก่อสร้างผิดหรื อข้ามขั้นตอน สาเหตุที่เกิดจากเกิดปั ญหาการร้องเรี ยนกับ
ผูใ้ ช้ทาง สาเหตุที่เกิดจากสภาพสถานที่ก่อสร้างคับแคบรถขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้างยาก และสาเหตุที่เกิดจากสภาพ
สถานที่ก่อสร้างคับแคบรถขนวัสดุก่อสร้างเข้าพื้นที่ยาก ตามลาดับ ผูว้ ิจยั พบว่าผลการวิจยั ที่ระบุว่าสาเหตุที่เกิ ด
จากการขาดแคลนแรงงานมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิริยพล เจริ ญท้าว (2557) ที่ระบุวา่ จานวนคนงานเป็ น
ปั จจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินโครงการก่อสร้างของเทศบาลตาบลอุบล จ.อุบลราชธานี
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ตารางที่ 2 ระดับของผลกระทบของสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าล่าช้าในงานปรับปรุ ง ถนน ตรอก ซอย ในเขตดุสิต
กรุ งเทพมหานคร
Rank
สาเหตุ
ปัจจัยหลัก
X Stdv.
3.90 1.18
บุคลากร
1 การขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง เนื่องจากฤดูกาลทาเกษตรกรรม
3.29 0.880
บุคลากร
2 แรงงานหยุดงานเนื่องจากช่วงเทศกาล
2.91 0.329
อื่นๆ
3 แนวระบบสาธารณูโภค (ประปา, ไฟฟ้ า, โทรศัพท์ หรื อแนวสาย
กล้องวงจรปิ ด) กีดขวางพื้นที่ก่อสร้าง
2.86 0.611
อื่นๆ
4 ผูร้ ับจ้างเข้าดาเนินการล่าช้า
2.81 0.615 วิธีการก่อสร้าง
5 แบบก่อสร้างไม่มีความชัดเจน, คลุมเคลือไม่ละเอียด
2.76 0.780 วิธีการก่อสร้าง
6 การก่อสร้างผิดหรื อข้ามขั้นตอน
2.57 0.217
บุคลากร
7 เกิดปัญหาการร้องเรี ยนกับผูใ้ ช้ทาง
2.55 0.131
อื่นๆ
8 สภาพสถานที่ก่อสร้างคับแคบรถขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้างยาก
2.44 0.311
อื่นๆ
9 สภาพสถานที่ก่อสร้างคับแคบรถขนวัสดุก่อสร้างเข้าพื้นที่ยาก
5.3 ดัชนีความรุนของของสาเหตุทสี่ ่ งผลให้ เกิดความล่ าช้ า
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการเรี ยงลาดับสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าโดยเรี ยงลาดับตามค่าดัชนีความรุ นแรงสาเหตุ
ที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าจากมากไปน้อย 9 ลาดับแรก (จาก 80 สาเหตุหลัก) ดังแสดงในตารางที่ 3 โดยผูว้ จิ ยั พบว่า
ใน 9 ลาดับแรกนั้น ปั จจัยด้านบุคลากร ปั จจัยด้านวิธีการก่อสร้าง ปั จจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ในการก่อสร้าง และ
ปั จจัยอื่นๆ ติดอันดับมากที่สุดเป็ นจานวนเท่ากัน (2 อันดับ) รองลงมาคือปั จจัยด้านการเงิน (1 อันดับ) ผลการวิจยั
ระบุวา่ ใน 9 อันดับแรกไม่มีสาเหตุจากปั จจัยด้านเครื่ องจักรกลการก่อสร้าง ผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้วา่ 9 สาเหตุ
แรกที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้างานปรับปรุ ง ถนน ตรอก ซอย ในเขตดุสิต กรุ งเทพมหานครที่มีค่าดัชนีความรุ นมาก
ที่สุดได้แก่ สาเหตุที่เกิดจากการขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง เนื่ องจากฤดูกาลทาเกษตรกรรม สาเหตุที่เกิดจากการ
สื่ อสารระหว่างช่างและคนงานผิดพลาด สาเหตุที่เกิดจากแนวระบบสาธารณูโภค (ประปา, ไฟฟ้ า, โทรศัพท์ หรื อ
แนวสายกล้องวงจรปิ ด) กี ดขวางพื้นที่ ก่อสร้าง สาเหตุที่เกิ ดจากแบบก่ อสร้างไม่มีความชัดเจน, คลุมเคลือไม่
ละเอียด สาเหตุที่เกิ ดจากการก่อสร้างผิดหรื อข้ามขั้นตอน สาเหตุที่เกิดจากรถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้า
พื้นที่การก่อสร้างได้ สาเหตุที่เกิดจากผูร้ ับจ้างเข้าดาเนิ นการล่าช้า สาเหตุที่เกิดจากราคาก่อสร้างต่าเกินไปไม่ตรง
กับความเป็ นจริ ง และสาเหตุที่เกิดจากการใช้วสั ดุที่ไม่มีคุณภาพ ตามลาดับ โดยทั้ง 9 สาเหตุมาจากปั จจัยหลัก 5
ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยด้านบุคลากร ปั จจัยด้านวิธีการก่อสร้าง ปั จจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ในการก่อสร้าง ปั จจัยด้านอื่นๆ
ในงานก่อสร้าง และปั จจัยด้านการเงิ น รู ปที่ 1 แสดงถึงแผนผังเหตุและผลของสาเหตุที่ส่งผลให้เกิ ดความล่าช้า
งานปรับปรุ ง ถนน ตรอก ซอย ในเขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความรุ นแรง
ผูว้ ิจยั พบว่าผลของการวิจยั ที่ระบุวา่ สาเหตุที่เกิดจากการขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง เนื่ องจากฤดูกาลทา
เกษตรกรรมส่ งผลให้เกิดความล่าช้ามากที่สุด ในงานปรับปรุ ง ถนน ตรอก ซอย ในเขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร มี
ความแตกต่างกับผลการวิจยั ความล่าช้าในโครงการก่อสร้างประเภทอื่นๆ เช่นในการศึกษาปั จจัยที่ทาให้เกิดความ
ล่าช้าในงานติดตั้งหิ นอ่อนและหิ นแกรนิตของงานก่อสร้างอาคารสูง ระบุวา่ สาเหตุที่ทาให้เกิดความล่าช้ามากที่สุด
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ได้แก่ การขาดสภาพคล่องทางการเงิ นของเจ้าของโครงการ (บุ ญทรั พย์ ลี ลาภิ รักษ์ และคณะ, 2558) และใน
โครงการศึกษาความล่าช้าในโครงการก่อสร้างท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดินที่ระบุวา่ สาเหตุที่ทาให้เกิดความล่าช้ามากี่
สุ ด ได้แก่ การว่าจ้างผูร้ ับเหมาช่วงที่ไม่มีศกั ยภาพมาทางาน (อธิ ป ตรี ยศ และคณะ, 2558) สาเหตุที่ผลการวิจยั ที่
แตกต่างกันนี้ ผูว้ ิจยั สรุ ปว่าเป็ นเพราะลักษณะของงานและลักษณะของเจ้าของโครงการมีความแตกต่างกัน ส่ งผล
ให้สาเหตุที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในงานก่อสร้างแต่ละโครงการมีความแตกต่างกัน
ตารางที่ 3 ดัชนีความรุ นแรงของสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าล่าช้าในงานปรับปรุ ง ถนน ตรอก ซอย ในเขตดุสิต
กรุ งเทพมหานคร
ลาดับ
สาเหตุ
S.I
ปัจจัยหลัก
0.600
บุคลากร
1 การขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง เนื่องจากฤดูกาลทาเกษตรกรรม
0.422
บุคลากร
2 การสื่ อสารระหว่างช่างและคนงานผิดพลาด
0.321
อื่นๆ
3 แนวระบบสาธารณูโภค (ประปา, ไฟฟ้ า, โทรศัพท์ หรื อแนวสายกล้องวงจร
ปิ ด) กีดขวางพื้นที่ก่อสร้าง
0.318 วิธีการก่อสร้าง
4 แบบก่อสร้างไม่มีความชัดเจน, คลุมเคลือไม่ละเอียด
0.314 วิธีการก่อสร้าง
5 การก่อสร้างผิดหรื อข้ามขั้นตอน
0.282 วัสดุอุปกรณ์
6 รถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าพื้นที่การก่อสร้างได้
0.268
อื่นๆ
7 ผูร้ ับจ้างเข้าดาเนินการล่าช้า
0.229
การเงิน
8 ราคาก่อสร้างต่าเกินไปไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง
0.208 วัสดุอุปกรณ์
9 การใช้วสั ดุที่ไม่มีคุณภาพ
5.4 แนวทางแก้ ไขสาเหตุทสี่ ่ งผลให้ เกิดความล่ าช้ า
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล 9 ลาดับแรกของสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในงานปรับปรุ ง ถนน ตรอก
ซอย ในเขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร โดยเรี ยงลาดับตามค่าดัชนีความรุ นแรง ผูว้ ิจยั ขอเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ปั ญหาที่ทาให้เกิดความล่าช้าดังนี้
1. เพื่อป้ องกันปั ญหาที่เกิดจาก การขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง เนื่ องจากฤดูกาลทาเกษตรกรรมผูร้ ับจ้าง
ควรตรวจสอบสัญญาจ้างว่าระยะเวลาเริ่ มต้นถึงช่วงเวลาที่สิ้นสุ ด อยูใ่ นระหว่างช่วงเกษตรกรรมหรื อไม่ เพื่อที่จะ
ได้วางแผนแรงงานก่อสร้างได้
2. ผูร้ ับจ้าง (ฝ่ ายเอกชน) ควรมีผคู ้ วบคุมงานเพียง 1 คน ที่มีประสบการณ์สามารถประสานกับผูค้ วบคุม
งานของฝ่ ายผูว้ ่าจ้าง (ฝ่ ายราชการ) เพราะโดยส่ วนใหญ่ปัญหาที่ พบจากการสื่ อสารระหว่างช่ างและคนงาน
ผิดพลาดมักเกิดจากผูร้ ับจ้างมีผคู ้ วบคุมงานหลายคน
3. เมื่อผูร้ ับจ้างได้รับมอบพื้นที่จากผูว้ า่ จ้างแล้ว ควรตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างว่าพบอุปสรรคใดบ้างมี
แนวระบบสาธารณู ปโภคใดกีดขวางพื้นที่ก่อสร้างบ้าง แล้วนาข้อมูลที่ได้มาวางแผน หาแนวทางแก้ไขปั ญหาที่
เกิดขึ้น เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็ จตามสัญญาจ้าง
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4. ผูว้ า่ จ้าง (ฝ่ ายราชการ) ควรชี้แจงรู ปแบบ รายละเอียด และปริ มาณงานตามสัญญาจ้างอย่างชัดเจนแก่ผู ้
รับจ้าง และกาหนดตัวแทนผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบในการให้คาปรึ กษา หรื อประสานงานแก่ผรู ้ ับจ้างในเรื่ องความ
ถูกต้องชัดเจนของแบบก่อสร้าง
5. ผูค้ วบคุมงานควรหมัน่ เข้าตรวจสอบหน้างานด้วยความเคร่ งครัดอยูเ่ สมอ
6. ผูร้ ับจ้างควรตรวจสอบสถานที่จริ งก่อนเริ่ มทาการก่อสร้าง เพื่อวางแผนถึงวิธีการลาเลียงวัสดุก่อสร้าง
เข้าพื้นที่ทางานให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หน้างานมากที่สุด
7. ผูว้ ่าจ้างควรติดต่อประสางานกับผูร้ ับจ้างอย่างใกล้ชิด เพื่อประสานงานให้การก่อสร้างเป็ นไปตาม
แผน และควรทาการออกหนังสื อเร่ งรัดผูร้ ับจ้างในกรณี ที่ผรู ้ ับจ้างเข้าดาเนินการพื้นที่ล่าช้า
8. ผูว้ า่ จ้าง (ฝ่ าราชการ) ควรทาการอัพเดตและต้องตรวจสอบข้อมูลราคากลางจากระทรวงพาณิ ชย์อย่าง
เคร่ งครัด สม่าเสมอ
9. ผูว้ ่าจ้าง (ฝ่ ายราชการ) และผูร้ ั บจ้าง ต้องให้ความร่ วมมือในขั้นตอนกระบวนการอนุ มตั ิวสั ดุที่จะ
นามาใช้ในโครงการอย่างเคร่ งครัด เพื่อควบคุมคุณภาพวัสดุให้ถูกต้องตามข้อกาหนดของโครการ

6. สรุ ปผลการวิจัย
สาเหตุที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้างานปรับปรุ ง ถนน ตรอก ซอย ในเขตดุสิต กรุ งเทพมหานครที่พบบ่อย
ที่สุดได้แก่ สาเหตุที่เกิดจากรถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าพื้นที่การก่อสร้างได้ สาเหตุที่ส่งผลให้เกิดความ
ล่าช้างานปรับปรุ ง ถนน ตรอก ซอย ในเขตดุสิต กรุ งเทพมหานครที่มีระดับของผลกระทบมากที่สุดได้แก่ สาเหตุ
ที่เกิดจากการขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง เนื่ องจากฤดูกาลทาเกษตรกรรม 9 สาเหตุแรกที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้า
งานปรับปรุ ง ถนน ตรอก ซอย ในเขตดุสิต กรุ งเทพมหานครที่มีค่าดัชนี ความรุ นมากที่สุดได้แก่ สาเหตุที่เกิดจาก
การขาดแคลนแรงงานก่ อสร้ าง เนื่ องจากฤดูกาลทาเกษตรกรรม สาเหตุที่เกิ ดจากการสื่ อสารระหว่างช่ างและ
คนงานผิดพลาด สาเหตุที่เกิดจากแนวระบบสาธารณูโภค (ประปา, ไฟฟ้ า, โทรศัพท์ หรื อแนวสายกล้องวงจรปิ ด)
กีดขวางพื้นที่ก่อสร้าง สาเหตุที่เกิดจากแบบก่อสร้างไม่มีความชัดเจน, คลุมเคลือไม่ละเอียด สาเหตุที่เกิดจากการ
ก่อสร้างผิดหรื อข้ามขั้นตอน สาเหตุที่เกิดจากรถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าพื้นที่การก่อสร้างได้ สาเหตุที่
เกิดจากผูร้ ับจ้างเข้าดาเนิ นการล่าช้า สาเหตุที่เกิดจากราคาก่อสร้างต่าเกินไปไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง และสาเหตุที่
เกิดจากการใช้วสั ดุที่ไม่มีคุณภาพ ตามลาดับ
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ด้านวัสดุอุปกรณ์

การสื่ อสารระหว่างช่างและคนงานผิดพลาด
การใช้วสั ดุที่ไม่มีคุณภาพ
การขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง เนื่องจากฤดูกาลทา
เกษตรกรรม

รถบรรทุ ก ขนาดใหญ่ ไ ม่ ส ามารถเข้าพื้นที่
การก่อสร้างได้

ความล่าช้า
แบบก่อสร้างไม่มีความ
ชัดเจน, คลุมเคลือไม่ละเอียด

ผูร้ ับจ้างเข้าดาเนิ นการล่าช้า
แนวระบบสาธารณูโภค (ประปา, ไฟฟ้ า,
โทรศัพท์ หรื อแนวสายกล้องวงจรปิ ด) กีด
ขวางพื้นที่ก่อสร้าง

การก่อสร้างผิด
หรื อข้ามขั้นตอน

ด้านวิธีการก่อสร้าง

ด้านอื่นๆ

ราคาก่อสร้างต่าเกินไปไม่
ตรงกับความเป็ นจริ ง

การเงิน

รู ปที่ 1 แผนผังเหตุและผลของสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้า งานปรับปรุ ง ถนน ตรอก
ซอย ในเขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความรุ นแรง

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับโครงการปรับปรุ ง ถนน ตรอก ซอย ในเขตดุสิต และเขตอื่นๆ ทั้งในส่ วนภาคราชการ
(Owner) และภาคเอกชน (Contractor) ควรนาผลการวิจยั นี้ ไปใช้ประกอบการวางแผนในโครงการก่อสร้ างใน
อนาคต เพื่อเป็ นการป้ องกันความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้นจากความล่าช้าจากโครงการก่อสร้าง
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ผูว้ ิจัยในอนาคตควรทาการขยายขอบเขตของงานวิจัยให้ก ว้างขึ้ น ให้ครบทุ กเขตการปกครองของ
กรุ งเทพมหานคร เพื่อที่จะได้นาเอาผลการวิจยั ทุกเขตการปกครองมาทาการวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ป
จากการวิจยั ที่ครบถ้วนมากที่สุด เพื่อนาข้อมูลนี้ไปพัฒนากรุ งเทพมหานคร และประเทศไทยในอนาคตต่อไป
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8. เอกสารอ้างอิง
แผนพัฒนากรุ งเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 1 (2556-2560), จาก
http://www.bangkok.go.th/pipd/page/sub/5043/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8
%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B
8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%
B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0
% B8%B0-20-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%
B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-2556-2560
แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554-2558 (ฉบับปรับปรุ ง), จาก
http://www.mot.go.th/file_upload/2558/Draf_mot_plan2554-2558.pdf
นคร สุริยานนท์ และ นเรศ ศรี สกุลดี 2559. “ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อบ้านจัดสรรของลูกค้าบริ ษทั Q-House
โครงการคาซ่าวิลล์-บางนา เทพารักษ์”. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
พายัพ ประจาปี 2559 : 574-584.
บุญทรัพย์ ลีลาภิรักษ์, นคร สุริยานนท์ และ อธิป ตรี ยศ. 2558. “ปั จจัยที่ทาให้เกิดความล่าช้าในงานติดตั้งหิ นอ่อน
และหิ นแกรนิตของงานก่อสร้างอาคารสูง”. งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่
10 ประจาปี 2558 : 1180-1188.
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บทคัดย่อ
การศึกษา ปั จจัยที่ส่งผลต่อความล่าช้าโครงการก่อสร้างถนน เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริ หารงานของโครงการก่อสร้างของบริ ษทั และวิเคราะห์หาสาเหตุของปั จจัย ต่างๆที่
ทาให้เกิดความล่าช้าในงานก่อสร้างถนน โดยผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์และเก็บข้อมูล
ในงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดกลุ่มประชากรตัวอย่างไว้ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเจ้าของโครงการ (Owner) และกลุ่ม
ผูร้ ับเหมา (Contractor) ผูว้ จิ ยั ได้ทาการเก็บแบบสอบถามเป็ นจานวน 100 ชุด ผลการวิจยั ระบุวา่ สามารถเรี ยงลาดับ
ปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยดัชนี ความรุ นแรง (Severity Index: S.I) มากที่สุด 9 ลาดับแรกได้แก่ อันดับที่ 1 การวางแผนงาน
ด้านเวลาในการทางานไม่เหมาะสมกับสภาพหน้างานจริ ง อันดับที่ 2 แบบก่อสร้างไม่มีความชัดเจน, คลุมเคลือไม่
ละเอียด อันดับที่ 3 การขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง อันดับที่ 4 การวางแผนการดาเนินการประสานงานโครงการไม่
เหมาะสม อันดับที่ 5 คนงานนัดหยุดงาน นัดกันละทิ้งงาน อันดับที่ 6 วัสดุอุปกรณ์ขาดตลาด อันดับที่ 7 วิศวกร
หรื อช่างเทคนิ คขาดประสบการณ์ในการควบคุมงาน อันดับที่ 8 การวางแผนด้านการจัดซื้ อวัสดุที่ผิดพลาด และ
อันดับที่ 9 การเบิกจ่ายเงินตามงวดงานที่ได้เงินล่าช้า
คาสาคัญ: การก่อสร้างถนน, การบริ หารงานก่อสร้าง, ความล่าช้า, ดัชนีความรุ นแรง, เทศบาลนครปฐม
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ABSTRACT
The objective of this research study is to find factors that can affect and cause delay in road construction
in Nakhorn Phatom municipalty. The study was done by using questionnaire as a tool to collect data.
Questionnaires were distributed to 2 groups of people consisting of project owners and contractors. The total
number of these 2 groups of people participating in this study was 100. In the analysis of data collected from
these people, the average impact level and the average frequency of each affecting factor were determined and
the severity index (S.I.) was calculated. As indicated by the severity index values, the top 10 factors causing delay
in construction were (1) Working time plan being not appropriate for the actual work at the construction site. (2)
Construction drawing being not clear and not detailed. (3) Shortage of construction laborers. (4) Coordination
plan being not appropriate. (5) Strikes of workers. (6) Construction materials being out of stock. (7) Lack of
experience of the engineers and technicians in overseeing the work. (8) Inappropriate timetable for buying
construction materials. (9) Progress payment delay.
KEYWORDS: construction, roads, delays, severity index, Nakon Phatom Municipality

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
เทศบาลนครปฐมเป็ นหนึ่ งในหน่วยงานที่ประกอบอยูใ่ นโครงสร้างขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ของ จ. นครปฐม มีพ้นื ที่ความรับผิดชอบ 19.85 ตารางกิโลเมตรหรื อคิดเป็ นพื้นที่ประมาณ 12,406.25 ไร่ (พระราช
กฤษฎี กาจัดตั้งเทศบาลนครปฐม จ.นครปฐม, 2542) การพัฒนาระบบบารุ งรั กษาถนน ได้ถูกจัด เป็ นหนึ่ งใน
องค์ป ระกอบของแผนยุทธศาสตร์ ก ารพัฒนาโครงสร้ า งพื้ นฐาน และการพัฒ นาเมื อ งของเทศบาลนครปฐม
(ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครปฐม 2557-2559) เนื่ องจากโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
และขนส่ งเป็ นสิ่ งจาเป็ นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด (เมธากุล มีธรรม และคณะ, 2556) และเป็ นเส้นทางที่
จะนาไปสู่การเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจระดับภูมิภาคในอณาคตต่อไป
ความล่าช้าในงานงานก่อสร้างคือ ช่วงเวลาที่ ใช้ในการก่อสร้างที่ ขยายเพิ่มเติมออกไปจากระยะเวลา
ก่อสร้างที่ตกลงหรื อกาหนดไว้ตามแผนงาน สาเหตุที่ทาให้เกิดความล่าช้าในงานก่อสร้างสามารถเกิดขึ้นได้จาก
หลายสาเหตุ เช่น เกิดจากการขาดสภาพคล่องทางการเงินของเจ้าของโครงการ (บุญทรัพย์ ลีลาภิรักษ์ และคณะ,
2558) การว่าจ้างผูร้ ับเหมาช่วงที่ไม่มีศกั ยภาพมาทางาน (อธิ ป ตรี ยศ และคณะ, 2558) การขาดแคลนแรงงานช่วง
ฤดูทาการเกษตร (สุ เทพ บุญตะโก และคณะ, 2556; วิริยพล, 2557) แบบก่อสร้างและสภาพหน้างานขัดแย้งกัน
(สฤษดิ์ ถิรเขมกุล, 2557) ผูร้ ับจ้างเข้าดาเนิ นการในพื้นที่ล่าช้า (ทัต นาควิเชียร, 2554) ปั ญหาด้านเอกสาร (เกรี ยง
ไกร เรื องโชติเสถียร, 2557) ฯลฯ ผลเสี ยทีตามมาเมื่อเกิดความล่าช้าขึ้นในโครงการก่อสร้าง ได้แก่ ความเสี ยหาย
ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย และด้านคุณภาพของงาน ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงถูกจัดทาขึ้นเพื่อศึกษา รวบรวม พิจารณา จัด
หมวดหมู่ และวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความล่าช้าโครงการก่อสร้างถนน เทศบาลนครนครปฐม เพื่อจะสร้างองค์
ความรู ้ ใ ห้เ ทศบาลนครปฐม หน่ ว ยงานอื่ น ๆ และประเทศไทย จะได้น าข้อ มู ล ความรู ้ ที่ ไ ด้จ ากการวิจัยนี้ มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา วางแผน และดาเนินการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคอย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่ อ ศึ กษา รวบรวม พิ จ ารณา จัด หมวดหมู่ และวิเ คราะห์ สาเหตุ และปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อความล่า ช้า
โครงการก่อสร้างถนน เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐมเพื่อนาไปสู่การหาแนวทางการแก้ไขป้ องกันไม่ให้
เกิดความล่าช้าในงานก่อสร้าง

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ใช้วธิ ีการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) โดยผูว้ จิ ยั ได้ทาการออกแบบสอบถาม
เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรตัวอย่าง ซึ่ งได้แก่วิศวกร นายช่างผูค้ วบคุมงาน และผูร้ ับเหมา ที่เกี่ยวข้องกับงาน
โครงการก่อสร้างถนน เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม แล้วนาข้อมูลที่ได้ไปหา ค่าเฉลี่ยความถี่ของสาเหตุ
ที่ ส่งผลให้เกิ ดความล่าช้า ค่าเฉลี่ยระดับของผลกระทบของสาเหตุที่ส่งผลให้เกิ ดความล่าช้า ค่าเฉลี่ยดัชนี ความ
รุ นแรงของสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้า จากนั้นนาค่าเฉลี่ยมาสรุ ปจัดอันดับ (Rank) แล้วทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ที่ได้

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและตัวอย่ าง
ผูว้ ิจัย ท าการเก็ บข้อมู ล จากกลุ่ม ตัว อย่า ง จ านวน 100 ชุ ด จากพื้ น ที่ 10 เขต ซึ่ ง แบ่ ง ตามพื้น ที่ ความ
รับผิดชอบของเทศบาลนครปฐม ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็ นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยในงานวิจยั นี้ ได้กาหนด
กลุ่มตัวอย่างประชากรออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเจ้าของโครงการ (Owner) ซึ่ งประกอบด้วย ประธานกรรมการ
ตรวจการจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง วิศวกรโยธา ผูค้ วบคุมงาน และกลุ่มผูร้ ับจ้าง (Contractor) ประกอบด้วย
กรรมการบริ หาร ผูจ้ ดั การโครงการ วิศวกรโครงการ ผูค้ วบคุมงาน
4.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ผูว้ ิจยั ได้คดั เลือกปั จจัยหลักที่มีความสาคัญที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าต่อโครงการก่อสร้างถนน เทศบาล
นครนครปฐม จังหวัดนครปฐม ทั้งสิ้ น 8 ปั จจัย ได้แก่ 1) ปั จจัยด้านบุ คลากร 2.) ปั จจัยด้านการประสานงาน
3.) ปั จจัยด้านงบประมาณโครงการ 4.) ปั จจัยด้านเครื่ องมือ-เครื่ องจักรในการก่อสร้าง 5.) ปั จจัยด้านวัสดุ-อุปกรณ์
ในการก่อสร้าง 6.) ปั จจัยด้านขั้นตอนการก่อสร้าง 7.) ปั จจัยสภาพแวดล้อมในงานก่อสร้าง และ 8) ปั จจัยอื่นๆ
4.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ อ งมื อที่ ใช้ในการวิจัยในครั้ งนี้ คือแบบสอบถามที่ มี ล ักษณะเป็ นคาถามปลายปิ ด (Closed-ended
question) โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม และส่วนที่
2 ข้อมูลที่เกี่ยวกับปั จจัยที่ก่อให้เกิดความล่าช้า
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4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ที่ ใ ช้ใ นการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ของงานวิ จัย นี้ คื อ ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าดัชนี ความรุ น แรง (Severity
Index: S.I) ซึ่งใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
𝑆. 𝐼 =

โดยที่

(𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙) × (𝑂𝑓𝑓𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦)
5×5

S.I คือ ค่าดัชนีความรุ นแรง
Impact Level คือ ค่าเฉลี่ยของระดับความรุ นแรง

Offering Frequency คือ ค่าเฉลี่ยของระดับความถี่
5x5 หมายถึง ช่วงชั้นระดับความถี่ x ช่วงชั้นระดับความรุ นแรง

5. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
งานวิจยั นี้ ผวู ้ ิจยั ได้จาแนกสาเหตุที่ทาให้เกิดความล่าช้าออกเป็ น 74 สาเหตุ และได้จดั กลุ่มแบ่งประเภท
ของสาเหตุ ที่ ท าให้เ กิ ด ความล่ า ช้า ออกเป็ น 8 ปั จ จัย หลัก ได้แ ก่ ปั จ จัย ด้า นบุ ค ลากร (7 สาเหตุ ) ปั จ จัย ด้าน
งบประมาณโครงการ (11 สาเหตุ) ปั จจัยด้านเครื่ องมือเครื่ องจักรกล (7 สาเหตุ) ปั จจัยด้านวัสดุ-อุปกรณ์ในการ
ก่อสร้าง (10 สาเหตุ) ปั จจัยด้านขั้นตอนในการก่อสร้าง (19 สาเหตุ) ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมในงานก่อสร้ าง
(4 สาเหตุ) ปั จจัยด้านการประสานงาน (7 สาเหตุ) และปั จจัยด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (9 สาเหตุ)
5.1 ความถี่ของสาเหตุทสี่ ่ งผลให้ เกิดความล่ าช้ า
ผูว้ ิจยั ได้ทาการเรี ยงลาดับ สาเหตุที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าตามค่าความถี่จากมากไปน้อยเป็ นจานวน 9
ลาดับแรก (จาก 74 สาเหตุ) โดยผูว้ ิจัยพบว่า ปั จจัยหลักที่ ติดอันดับมากที่ สุดได้แก่ ปั จจัยด้านขั้นตอนในการ
ก่อสร้าง (4 อันดับ) รองลงมาคือ ปั จจัยด้านบุคลากร (3 อันดับ) และปั จจัยด้านวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง (1 อันดับ)
รู ปที่ 1 แสดงถึงแผนผังเหตุและผลของสาเหตุที่ส่งผลให้เกิ ดความล่าช้า โครงการก่อสร้ างถนน เทศบาลนคร
นครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยความถี่ ผลการวิจยั ระบุวา่ ใน 9 อันดับแรกของสาเหตุที่ส่งผล
ให้เกิ ดความล่าช้าไม่มี ส าเหตุจากปั จจัยด้านงบประมาณ ปั จจัยด้านเครื่ องจักรกลในการก่ อ สร้ าง ปั จจัยด้าน
สภาพแวดล้อมในงานก่อสร้าง และปั จจัยด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเลย จากผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้วา่
9 สาเหตุที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าโครงการก่อสร้างถนน เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐมที่พบบ่อยที่สุด
ได้แก่ สาเหตุที่เกิ ดจากการวางแผนงานด้านเวลาในการทางานไม่เหมาะสมกับสภาพหน้างานจริ ง ( X = 4.76)
สาเหตุที่เกิดจากแบบก่อสร้างไม่มีความชัดเจน, คลุมเครื อไม่ละเอียด ( X = 4.03) สาเหตุที่เกิดจากการขาดแคลน
แรงงานก่อสร้าง ( X = 4.01) สาเหตุที่เกิดจากคนงานนัดหยุดงานนัดกันละทิ้งงาน ( X = 3.63) สาเหตุที่เกิดจาก
การวางแผนการดาเนิ นการประสานงานโครงการไม่เหมาะสม ( X = 3.60) สาเหตุที่เกิ ดจากวัสดุอุปกรณ์ขาด
ตลาด ( X = 3.51) สาเหตุที่เกิ ดจากวิศวกรหรื อช่ างเทคนิ คขาดประสบการณ์ ในการควบคุมงาน ( X = 3.41)
สาเหตุที่เกิ ดจากการวางแผนด้านการจัด ซื้ อ วัสดุ ที่ผิดพลาด ( X = 3.10) และสาเหตุที่เกิ ดจากการขออนุ ม ัติ
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เปลี่ยนแปลงวัสดุ ( X = 3.02) โดยทั้ง 9 สาเหตุมาจากปั จจัยหลัก 3 ปั จจัย ได้แก่ ได้แก่ ปั จจัยด้านขั้นตอนในการ
ก่อสร้าง รองลงมาคือปั จจัยด้านบุคลากร และปั จจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
ด้านบุคลากร

ด้านวัสดุอุปกรณ์

การขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง
วิ ศ ว ก ร ห รื อ ช่ า ง เ ท ค นิ ค ข า ด
ประสบการณ์ในการควบคุมงาน

วัสดุอุปกรณ์ขาดตลาด

คนงานนัดหยุดงานนัดกันละทิ้งงาน
การขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลงวัสดุ

ความล่ าช้ า
การวางแผนด้านการจัดซื้ อวัสดุที่ผิดพลาด
แบบก่อสร้างไม่มีความชัดเจน, คลุมเครื อไม่ละเอียด
การวางแผนการดาเนินการประสานงาน
โครงการไม่เหมาะสม

การวางแผนงานด้านเวลาในการทางานไม่
เหมาะสมกับสภาพหน้างานจริ ง

ด้านขั้นตอน

รู ปที่ 1 แผนผังเหตุและผลของสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าโครงการก่อสร้างถนน
เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยความถี่
5.2 ระดับของผลกระทบของสาเหตุทสี่ ่ งผลให้ เกิดความล่ าช้ า
ผูว้ ิจยั ได้ทาการเรี ยงลาดับ สาเหตุที่ส่งผลให้เกิ ดความล่าช้า โดยเรี ยงลาดับตามค่าระดับของผลกระทบ
จากมากไปน้อย 9 ลาดับแรก (จาก 74 สาเหตุ) โดยผูว้ ิจยั พบว่า ปั จจัยหลักที่ติดอันดับมากที่สุดได้แก่ ปั จจัยด้าน
ขั้นตอนในการก่อสร้าง (4 อันดับ) รองลงมาคือปั จจัยด้านบุคลากร (3 อันดับ) และปั จจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
(1 อันดับ) รู ปที่ 2 แสดงถึงแผนผังเหตุและผลของสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้า โครงการก่อสร้างถนน เทศบาล
นครนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยระดับของผลกระทบ ผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้ว่า 9
สาเหตุแรกที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าที่มีระดับของผลกระทบมากที่สุดได้แก่ สาเหตุที่เกิดจากการวางแผนงานด้าน
เวลาในการทางานไม่เหมาะสมกับสภาพหน้างานจริ ง ( X = 4.59) สาเหตุที่เกิดจากแบบก่อสร้างไม่มีความชัดเจน,
คลุมเครื อไม่ละเอียด ( X = 4.23) สาเหตุที่เกิ ดจากการขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง ( X = 4.19) สาเหตุที่เกิดจาก
วัสดุ อุ ป กรณ์ ข าดตลาด ( X = 3.75) สาเหตุ ที่ เ กิ ด จากการวางแผนการด าเนิ น การประสานงานโครงการไม่
เหมาะสม ( X = 3.74) สาเหตุที่เกิดจากฝี มือแรงงานด้อยประสิ ทธิ ภาพทาให้ตอ้ งแก้ไขงานบ่อยครั้ง ( X = 3.63)
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สาเหตุที่เกิ ดจากวิศวกรหรื อช่างเทคนิ คขาดประสบการณ์ในการควบคุมงาน ( X = 3.43) สาเหตุที่เกิ ดจากการ
วางแผนด้านการจัดซื้ อวัสดุที่ผิดพลาด ( X = 3.29) และสาเหตุที่เกิ ดจากการขออนุ มตั ิเปลี่ยนแปลงวัสดุ ( X =
3.19) ตามลาดับ ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ ิจยั พบว่าแนวโน้มของลาดับสาเหตุ ที่ส่งผลให้เกิ ดความล่าช้ามี
ทิศทางไปในทางเดียวกับสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยความถี่
ด้านบุคลากร
การขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง

ด้านวัสดุอุปกรณ์

ฝี มือแรงงานด้อยประสิ ทธิ ภาพ
ทาให้ตอ้ งแก้ไขงานบ่อยครั้ง

วิ ศ ว ก ร ห รื อ ช่ า ง เ ท ค นิ ค ข า ด
ประสบการณ์ในการควบคุมงาน

วัสดุอุปกรณ์ขาดตลาด

การขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลงวัสดุ

ความล่ าช้ า
การวางแผนด้านการจัดซื้ อวัสดุที่ผิดพลาด
แบบก่อสร้างไม่มีความชัดเจน, คลุมเครื อไม่ละเอียด
การวางแผนการดาเนินการประสานงาน
โครงการไม่เหมาะสม

การวางแผนงานด้านเวลาในการทางานไม่
เหมาะสมกับสภาพหน้างานจริ ง

ด้านขั้นตอน

รู ปที่ 2 แผนผังเหตุและผลของสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าโครงการก่อสร้างถนน เทศบาล
นครนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยระดับของผลกระทบ
5.3 ดัชนีความรุนของของสาเหตุทสี่ ่ งผลให้ เกิดความล่ าช้ า
ผูว้ ิจยั ได้ทาการเรี ยงลาดับ สาเหตุหลักที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้า โดยเรี ยงลาดับตามค่าดัชนี ความรุ นแรง
สาเหตุที่ส่งผลให้เกิ ดความล่าช้าจากมากไปน้อย 9 ลาดับแรก (จาก 74 สาเหตุหลัก) ดังแสดงในตารางที่ 3 โดย
ผูว้ ิจยั พบว่าใน 9 ลาดับแรกนั้น ปั จจัยด้านขั้นตอนเป็ นปั จจัยที่ติดอันดับมากที่สุด (3 อันดับ) รองลงมาคือปั จจัย
ด้านบุคลากร (2 อันดับ) ปั จจัยด้านวัสดุ (2 อันดับ) และปั จจัยด้านงบประมาณ (1 อันดับ) ตามลาดับ ผลการวิจยั
ระบุวา่ ใน 9 อันดับแรกไม่มีสาเหตุจากปั จจัยด้านเครื่ องจักรกลการก่อสร้าง ปั จจัยด้านการประสานงาน ปั จจัยด้าน
สภาพแวดล้อมในงานก่อสร้าง และปั จจัยด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ผลการวิจยั นี้ สามารถสรุ ปได้วา่ ปั จจัย
หลักที่ ส่งผลให้เกิ ดความล่าช้าโครงการก่ อสร้ างถนน เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐมมากที่ สุด ได้แ ก่
ได้แก่ ปั จจัยด้านบุคลากร ปั จจัยด้านวิธีการก่อสร้าง ปั จจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ในการก่อสร้าง ปั จจัยด้านอื่นๆ ใน
งานก่อสร้าง และปั จจัยด้านการเงิน ตามลาดับ
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ผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้ว่า 9 สาเหตุแรกที่ ส่งผลให้เกิ ดความล่าช้าโครงการก่อสร้างถนน เทศบาล
นครนครปฐม จังหวัดนครปฐมกรุ งเทพมหานครที่มีค่าดัชนีความรุ นมากที่สุดได้แก่ สาเหตุที่เกิดจากการวางแผน
งานด้านเวลาในการทางานไม่เหมาะสมกับสภาพหน้างานจริ ง สาเหตุที่เกิ ดจากแบบก่อสร้างไม่มีความชัดเจน,
คลุมเคลือไม่ละเอียด สาเหตุที่เกิดจากการขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง สาเหตุที่เกิดจากการวางแผนการดาเนิ นการ
ประสานงานโครงการไม่เหมาะสม สาเหตุที่เกิดจากคนงานนัดหยุดงาน นัดกันละทิ้งงาน สาเหตุที่เกิ ดจากวัสดุ
อุปกรณ์ขาดตลาด สาเหตุที่เกิดจากวิศวกรหรื อช่างเทคนิ คขาดประสบการณ์ในการควบคุมงาน สาเหตุที่เกิดจาก
การวางแผนด้า นการจัด ซื้ อ วัส ดุ ที่ ผิ ด พลาด และสาเหตุ ที่ เ กิ ด จากการเบิ ก จ่ า ยเงิ น ตามงวดงานที่ ไ ด้เ งิ น ล่ า ช้า
ตามลาดับ รู ปที่ 1 แสดงถึงแผนผังเหตุและผลของสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าโครงการก่อสร้างถนน เทศบาล
นครนครปฐม จังหวัดนครปฐมโดยพิจารณาจากค่าดัชนีความรุ นแรง
ผูว้ ิจยั พบว่าในงานวิจยั นี้ ผลของการวิจยั ระบุวา่ สาเหตุที่เกิดจากการวางแผนงานด้านเวลาในการทางาน
ไม่เหมาะสมกับสภาพหน้างานจริ งส่ งผลให้เกิ ดความล่าช้ามากที่ สุด ในโครงการก่ อสร้ างถนน เทศบาลนคร
นครปฐม จังหวัดนครปฐม มีความแตกต่างกับผลการวิจยั ความล่าช้าในโครงการก่อสร้างประเภทอื่นๆ เช่นใน
โครงการศึกษาความล่าช้าในโครงการก่อสร้างท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดินที่ระบุว่าสาเหตุที่ทาให้เกิดความล่าช้าต่อ
โครงการมากกี่สุด ได้แก่ การว่าจ้างผูร้ ับเหมาช่วงที่ไม่มีศกั ยภาพมาทางาน (อธิ ป ตรี ยศ และคณะ, 2558) หรื อใน
การศึ กษาปั จจัยที่ ทาให้เกิ ดความล่าช้าในงานติดตั้งหิ นอ่อนและหิ นแกรนิ ตของงานก่อสร้างอาคารสู งที่ ระบุวา่
สาเหตุที่ทาให้เกิ ดความล่าช้ามากที่สุดต่อโครงการได้แก่ การขาดสภาพคล่องทางการเงิ นของเจ้าของโครงการ
(บุญทรัพย์ ลีลาภิรักษ์ และ คณะ, 2558) ผูว้ ิจยั สรุ ปว่าสาเหตุที่ผลการวิจยั ของแต่ละโครงการมีความแตกต่างกัน
เป็ นเพราะลักษณะของงานและลักษณะของเจ้าของโครงการมีความแตกต่างกันดังนั้นความแตกต่างนี้จึงส่งผลให้
สาเหตุที่ทาให้เกิดความล่าช้าในงานก่อสร้างแต่ละโครงการมีความแตกต่างกัน
ตารางที่ 1 ดัชนี ความรุ นแรงของสาเหตุ ที่ส่งผลให้เกิ ดความล่าช้าล่าช้าในโครงการก่ อสร้ างถนน เทศบาลนคร
นครปฐม จังหวัดนครปฐม
ลาดับ
สาเหตุ
S.I
ปัจจัยหลัก
ขั้นตอน
1 การวางแผนงานด้านเวลาในการทางานไม่เหมาะสมกับสภาพหน้างานจริ ง 0.873
0.681
ขั้นตอน
2 แบบก่อสร้างไม่มีความชัดเจน, คลุมเคลือไม่ละเอียด
0.675
บุคลากร
3 การขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง
0.538
ขั้นตอน
4 การวางแผนการดาเนินการประสานงานโครงการไม่เหมาะสม
0.527
บุคลากร
5 คนงานนัดหยุดงาน นัดกันละทิ้งงาน
0.526
วัสดุ
6 วัสดุอุปกรณ์ขาดตลาด
0.476
บุคลากร
7 วิศวกรหรื อช่างเทคนิคขาดประสบการณ์ในการควบคุมงาน
0.408
ขั้นตอน
8 การวางแผนด้านการจัดซื้อวัสดุที่ผิดพลาด
0.352 งบประมาณ
9 การเบิกจ่ายเงินตามงวดงานที่ได้เงินล่าช้า
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ด้านบุคลากร

ด้านวัสดุอุปกรณ์

การขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง
วิ ศ ว ก ร ห รื อ ช่ า ง เ ท ค นิ ค ข า ด
ประสบการณ์ในการควบคุมงาน

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

คนงานนัดหยุดงาน นัดกันละทิ้งงาน

วัสดุอุปกรณ์ขาดตลาด

ความล่ าช้ า
การเบิกจ่ายเงินตามงวดงาน
ที่ได้เงินล่าช้า

การวางแผนด้านการจัดซื้ อวัสดุที่ผิดพลาด
แบบก่อสร้างไม่มีความชัดเจน, คลุมเครื อไม่ละเอียด
การวางแผนการดาเนินการประสานงาน
โครงการไม่เหมาะสม

การวางแผนงานด้ า นเวลาในการ
ทางานไม่เหมาะสมกับสภาพหน้างาน
จริ ง

ด้านงบประมาณ

ด้านขั้นตอน

รู ปที่ 3 แสดงถึงแผนผังเหตุและผลของสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้า โครงการก่อสร้าง
ถนน เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความรุ นแรง
5.4 แนวทางแก้ ไขทีส่ าเหตุส่งผลให้ เกิดความล่ าช้ า
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล 9 ลาดับแรกของสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าโดยเรี ยงลาดับตามค่าดัชนีความ
รุ นแรง ผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปั ญหาดังนี้
1. เพื่อป้ องกันปั ญหาที่เกิดจาก การวางแผนงานด้านเวลาในการทางานไม่เหมาะสมกับสภาพหน้า
งานจริ ง ดังนั้นผูร้ ับจ้างจึ งควรตรวจสอบรายละเอียดขั้นตอนการดาเนิ นงาน ศึ กษาแผนงานการก่อสร้าง ศึ กษา
จานวนวันเวลาของสัญญาโครงการควรมีการนัดประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการและส่ งรายงาน
ความคืบหน้า อุปสรรคของโครงการเพื่อการป้ องกันปั ญหาด้านเวลาที่มกั เกิดขึ้นกับโครงการก่อสร้างเสมอ
2. เพื่ อ ป้ องกัน ไม่ ใ ห้เกิ ด ปั ญาจากแบบก่ อ สร้ า งที่ ไ ม่ ชัด เจน ผูร้ ั บ จ้า งควรต้อ งประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายเจ้าของโครงการโดยทันที ที่เกิ ดปั ญหา เพื่อทาการสารวจ วัดระยะหน้างานจริ ง และสรุ ปเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรให้ชดั เจน
3. เพื่อป้ องกันปั ญหาที่เกิดจากการขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง และปั ญหาคนงานนัดกันละทิ้งงาน
ผูร้ ับจ้างจึงควรมีการวางแผนด้านกาลังคน กาลังแรงงาน (Man Power) เพื่อเป็ นการแก้ไขปั ญหาด้านบุคลากรไว้
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ล่วงหน้าและให้งานโครงการดาเนินต่อไปได้ไม่สะดุด เช่น วันหยุดพิเศษต่างๆเปิ ดให้มีการทางานนอกเวลา (Over
Time) เพื่อเป้ นแรงกระตุน้ ให้เกิดแรงจูงใจในการทางานของพนักงานและแรงงานในสังกัด
4. เพื่อป้ องกันปั ญหาที่เกิดจากการวางแผนดาเนินการประสานโครงการไม่เหมาะสม ผูร้ ับจ้างควร
ทาการกาหนดแผนผังบุคลากรในองค์กรที่ชดั เจน เพื่อป้ องกันปั ญหาการทางานและประสานงานซ้ าซ้อน และ มี
การควรนาเทคโนโลยีการสื่ อสารสมัยใหม่มาใช้ในการติดต่อสื่ อสารในโครงการ
5. ผูบ้ ริ หารงานโครงการควรศึกษาแนวโน้มทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
วางแผนการสารอง (Stock) ผลิตภัณฑ์ ให้เพียงพอต่อความต้องการโครงการ เพื่อป้ องกันปั ญหาวัสดุอุปกรณ์ขาด
ตลาดและการวางแผนการจัดซื้อวัสดุผิดพลาด
6. ผูร้ ับจ้างควรทาการวางแผนผลิต และการฝึ กอบรมควบคุมคุณภาพบุคลากรระยะยาว เพื่อให้มี
บริ ษทั มีบุคลากรที่มีคุณภาพเพียงพอต่อปริ มาณงานของบริ ษทั ในอณาคต
7. เพื่อป้ องกันปั ญหาการเบิกจ่ายเงินตามงวดงานล่าช้า ผูร้ ับจ้างควรที่จะต้องศึกษาหาแนวทางการ
ป้ องกัน แก้ไข เช่น การตรวจสอบงานก่อสร้างก่อนการส่งมอบงาน เพื่อให้รายการก่อสร้างตรงตามข้อกาหนดและ
รายการประกอบแบบเพื่อเป็ น การบันทึกข้อมูลเตรี ยมพร้อมการส่งมอบงานในแต่ละงวดงาน

6. สรุ ปผลการวิจัย
ปั จจัยหลักที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าโครงการก่อสร้างถนน เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐมมาก
ที่สุดได้แก่ ได้แก่ ปั จจัยด้านบุคลากร ปั จจัยด้านวิธีการก่อสร้าง ปั จจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ในการก่อสร้าง ปั จจัยด้าน
อื่ นๆ ในงานก่ อสร้ าง และปั จจัยด้านการเงิ น ตามลาดับ และ9 สาเหตุแรกที่ ส่งผลให้เกิ ดความล่าช้าโครงการ
ก่อสร้างถนน เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐมกรุ งเทพมหานครที่มีค่าดัชนีความรุ นมากที่สุดได้แก่ สาเหตุ
ที่เกิดจากการวางแผนงานด้านเวลาในการทางานไม่เหมาะสมกับสภาพหน้างานจริ ง สาเหตุที่เกิดจากแบบก่อสร้าง
ไม่มีความชัดเจน, คลุมเคลือไม่ละเอียด สาเหตุที่เกิดจากการขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง สาเหตุที่เกิดจากการวาง
แผนการดาเนิ นการประสานงานโครงการไม่เหมาะสม สาเหตุที่เกิ ดจากคนงานนัดหยุดงาน นัดกันละทิ้งงาน
สาเหตุที่เกิดจากวัสดุอุปกรณ์ขาดตลาด สาเหตุที่เกิดจากวิศวกรหรื อช่างเทคนิ คขาดประสบการณ์ในการควบคุม
งาน สาเหตุที่เกิดจากการวางแผนด้านการจัดซื้อวัสดุที่ผิดพลาด และสาเหตุที่เกิดจากการเบิกจ่ายเงินตามงวดงานที่
ได้เงินล่าช้า ตามลาดับ

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
นายช่างโยธา ผูร้ ับเหมา ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับ เจ้าหน้าที่ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างถนน เทศบาลนคร
นครปฐม จังหวัดนครปฐม และหน่วยงานอื่นๆ สามารถนาผลการวิจยั นี้ ไปใช้ประกอบการวางแผนในโครงการ
ก่อสร้างในอนาคต เพื่อเป็ นการป้ องกันความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้นจากความล่าช้าจากโครงการก่อสร้าง
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ในงานวิจยั ครั้งต่อไปผูว้ ิจยั ในอนาคตควรทาการขยายขอบเขตของงานวิจยั ให้กว้างขึ้น ให้ครบทุกเขต
การปกครองของจังหวัดนครปฐม และจังหวัดอื่นๆ เพื่อที่ จะได้นาเอาผลการวิจยั ทุกเขตการปกครองมาทาการ
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วิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปจากการวิจยั ที่ครบถ้วนมากที่สุด เพื่อนาข้อมูลนี้ ไปพัฒนาพื้นที่ภาคกลาง และ
ประเทศไทยต่อไปในอนาคต

8. เอกสารอ้างอิง
เกรี ยงไกร เรื องโชติเสถียร. 2557. “ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อประสิ ทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้างถนน กรณี ศึกษา
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดสุรินทร์”. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารงานก่อสร้าง
และสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี .
ทัต นาควิเชียร, จตพุล ตั้งปกาศิต และกองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์. 2554. “ปั จจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในโครงการ
ก่อสร้างถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตปริ มณฑล”. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา
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ความสั มพันธ์ ระหว่ างผลทดสอบ DYNAMIC CONE PENETRATION กับค่ า
UNSOAKED CBR ของวัสดุช้ันรองพืน้ ทางระดับ E ทีบ่ ดอัดด้ านเปี ยก
RELATIONSHIP BETWEEN DCP PENETRATION AND UNSOAKED CBR
OF THE WET-SIDE COMPACTED CLASS E SUBBASES
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บทคัดย่อ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่า DCP ที่ได้จากการทดสอบ Dynamic Cone Penetration Test (DCPT)
กับ ค่ า CBR ของตัวอย่างดิ นลู กรั งบดอัดที่ จัดเตรี ยมขึ้ นในห้อ งปฏิ บัติ การ ตัว อย่า งดิ นที่ ใช้ศึก ษามี คุณสมบัติ
เข้าเกณฑ์วสั ดุรองพื้นทางระดับ E ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม. 205/2532 ถูกบดอัดขณะมีปริ มาณความชื้นด้านเปี ยก
ตัวแปรของงานวิจยั คือค่าพลังงานบดอัดดินแตกต่างกัน 5 ระดับคือ พลังงาน ¼ ½ และ 1 เท่าของการบดอัดแบบ
มาตรฐาน พลังงาน ½ และ 1 เท่าของการบดอัดแบบสู งกว่ามาตรฐาน สมการถดถอยของความสัมพันธ์ สามารถ
ประยุกต์ใช้ประเมินและตรวจสอบกาลังของวัสดุดินลูกรังชั้นรองพื้นทางเกณฑ์คุณภาพต่า
คาสาคัญ: การทดสอบซีบีอาร์ การทดสอบไดนามิกโคนเพเนเทรชัน่ วัสดุรองพื้นทาง การบดอัดดินด้านเปี ยก

ABSTRACT
The Case study on correlation between DCP value and CBR of a selected soil sample which
corresponding to the class E soil - aggregate subbase of Thai DOH Standards are presented. The laboratory
specimens were prepared at wet side of optimum moisture content (1.2 OMC) and were compacted at five
different compaction levels: 1/4, 1/2, 1 of Standard Effort and 1/2, 1 of Modified Effort. The regression analysis
of experimental data can be used in the field to estimate strength of poor soil-aggregate subbase course.
KEYWORDS: CBR Test, DCP Test, Soil - Aggregate Subbase, Wet side of optimum moisture content

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ระเบียบวิธีออกแบบผิวทางของมาตรฐานต่างๆในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่เริ่ มต้นด้วยการกาหนดคุณสมบัติ
ด้า นก าลัง และสติ ฟ เนสของวัส ดุ ช้ ัน ทางโดยใช้ค วามสัม พัน ธ์ ที่ อิ ง กับ ผลทดสอบค่ า CBR ของการทดสอบ
California Bearing Ratio Test (CBR TEST) เป็ นหลัก การทดสอบนี้ดาเนินการได้สะดวกในห้องปฏิบตั ิการ แต่ใน
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งานก่อสร้างภาคสนามกลับปฏิบตั ิได้ยากกว่าและมีค่าใช้จ่ายสู ง ดังนั้นการประเมินค่า CBR โดยอ้อมจากสมการ
ความสัมพันธ์กับค่า DCP ของการทดสอบ Dynamic Cone Penetration Test (DCPT) จึ งเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งที่
นิยม เนื่องจากทดสอบได้สะดวก ใช้เวลาน้อยกว่า และมีค่าใช้จ่ายต่ากว่า
การทดสอบ DCPT เป็ นวิธีตอกหยัง่ กาลังของชั้นดินวิธีหนึ่งในมาตรฐาน ASTM [1] อุปกรณ์ทดสอบคือ
Dynamic Cone Penertrometer ประกอบด้วยชิ้นส่ วนหลักคือ ก้านตอก(Drive Rod) ต่อประกอบเข้ากับแป้ นรอง
(Anvil) และหัวทดสอบ(Point Tip) ทรงกรวยทามุมแหลม 60° องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มิลลิเมตร การ
หยัง่ กาลังชั้นดิ นกระทาโดยปล่อยตุม้ ตอก (Hammer) น้ าหนัก 8 กิ โลกรั ม ที่ ควบคุ มระยะตกกระทบคงที่ 575
มิลลิเมตรกระแทกแป้ นรอง หัวทดสอบที่หยัง่ บนชั้นดินจะถูกแรงกระแทกผ่านก้านตอกด้วยพลังงานตกกระทบ
คงที่ วัดผลทดสอบเป็ นค่าระยะจม/การตอก 1 ครั้ง เรี ยกว่าค่า DCP ( mm./blow) ผลศึ กษาวิจยั จานวนมากพบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่าง DCP กับค่าทดสอบ CBR ของตัวอย่างดินบดอัดแบบไม่แช่น้ า (Unsoaked CBR) มีแนวโน้ม
สหสัมพันธ์สอดคล้องกันเป็ นอย่างดี จึงนิยมนามาใช้ประเมินค่า CBR ของวัสดุช้ นั ทางในภาคสนาม

แผนภาพที่ 1 เครื่ องมือ Dynamic Cone Penertrometer และการทดสอบตัวอย่างดินบดอัดในห้องปฎิบตั ิการ
ผลศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่า DCP กับ ค่า CBR ของตัวอย่างดินบดอัดแบบไม่แช่น้ าที่ได้เคยมีการ
วิจยั ไว้ในประเทศไทยคือผลงานของ ดร.ธีระชาติ รื่ นไกรฤกษ์ [2] ซึ่งวิจยั ตัวอย่างดินลูกรังที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์
วัสดุรองพื้นทางระดับ A B และ C ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม. 205/2532 [10] ดังแสดงคุณสมบัติไว้ในตารางที่ 1 ดิน
กลุ่มนี้มีมวลรวมที่มีขนาดเกิน 9.5 มิลลิเมตร (3/8 นิ้ว) แต่ไม่เกิน 1 ถึง 2 นิ้ว ปริ มาณอย่างต่า 15% ของน้ าหนักรวม
ขึ้นไป ดินกลุ่มนี้ปัจจุบนั ค่อนข้างขาดแคลนจัดหามาใช้ก่อสร้างได้ยาก การเลือกขอบเขตศึกษากลุ่มวัสดุดินลูกรังที่
มีคุณภาพต่ากว่า เช่นระดับ D และ E ที่ยงั จัดหามาใช้ก่อสร้างได้อย่างสะดวกจึงเหมาะสมนาผลศึกษาไปใช้งานได้
มากกว่า
นอกจากนี้งานวิจยั ได้กาหนดตัวแปรต้นของงานวิจยั ให้บดอัดดินขณะมีค่าความชื้นด้านเปี ยก เท่ากับ 1.2
OMC (Optimum Moisture Content) ซึ่ งกาหนดขึ้นจากค่าความชื้นสู งสุ ดที่ยอมให้ในขณะควบคุมงาน เพื่อให้ค่า
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กาลังของดินลดต่าสุ ดอยูใ่ นช่วงขีดจากัดล่าง และสามารถเกิดขึ้นได้ในงานก่อสร้างภาคสนาม ทาให้ผลศึกษาได้
สมการสหสัม พัน ธ์ ค่ า คุ ณ สมบัติ ข องดิ น ที่ ป ระเมิ น ไว้ข้ นั ต่ า สามารถประยุก ต์ใ ช้ค รอบคลุ ม ถึ ง การประเมิ น
คุณสมบัติช้ นั ดินที่ถมไว้เดิมซึ่งถูกบดอัดให้แน่นตัวโดยไม่มีการควบคุม ซึ่งพบมากในงานก่อสร้างขนาดเล็กหรื อ
มีงบประมาณในการก่อสร้างจากัด
ตารางที่ 1 สรุปคุณสมบัตวิ สั ดุมวลรวมทีใ่ ช้ ทารองพืน้ ทาง ตามมาตรฐานเลขที่ ทล.-ม. 205

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่า DCP กับ ค่า Unsoaked CBR ของตัวอย่างดินลูกรังรองพื้นทาง
ระดับ E ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม. 205/2532 [10] ที่บดอัดด้านเปี ยก

3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและตัวอย่ าง
ตัว อย่า งดิ นลู ก รั งที่ ใช้ศึก ษาได้จากบ่ อ ลูก รั ง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุ รี เป็ นวัส ดุ ก่ อสร้ า งโครงการ
ก่อสร้างทางคู่ขนาน ทล. 338 กม. 32+200 – 33 + 650 ดินลูกรังถูกตากให้แห้งหรื อนาเข้าตูอ้ บ แล้วใช้คอ้ นยางทุบ
ให้ดินแยกตัวออกจากกัน แบ่งเก็บใส่ถุงประมาณถุงละ 30 – 40 กิโลกรัม เมื่อนาดินไปใช้ในการทดลองทุกครั้งจะ
เทดินออกจากกระสอบแล้วใช้วิธีการแบ่งสี่ บนพื้นสะอาดแข็งเรี ยบ จนได้ขนาดตัวอย่างดินที่ตอ้ งการ นาตัวอย่าง
ดินไปทดสอบหาคุณสมบัติเบื้องต้น ประกอบด้วย การทดสอบหาขนาดเม็ดดินโดยผ่านตะแกรงแบบล้าง[9] การ
ทดสอบหาความถ่วงจาเพาะของเม็ดดิน[3] การทดสอบหาค่า Liquid Limit (LL) [4] และค่า Plastic Limit (PL) [5]
จากการทดสอบตัวอย่างดินพบว่า เม็ดดินมีค่าความถ่วงจาเพาะเท่ากับ 2.71 ผลวิเคราะห์ส่วนประกอบของ
ดินโดยน้ าหนัก จาแนกออกได้เป็ น 2 ส่วนหลักคือ 1) ส่วนดินหยาบ พบว่ามีแต่ขนาดเม็ดดินเล็กกว่าตะแกรงเบอร์ 4
(0.425 มม.) มีปริ มาณ 80.7% โดยน้ าหนัก 2) ส่ วนดินละเอียด ที่สามารถร่ อนผ่านตะแกรงเบอร์200 (0.075 มม.) มี
ปริ มาณ 19.3% โดยน้ าหนัก ดินละเอียดนี้ เป็ นดินเหนี ยวพลาสติกต่ า (CL) ผลทดสอบขีดจากัดแอตเตอเบิ ร์กได้ค่า
PL = 15.4% ค่า LL = 25.5% และค่า PI =10.1% ข้อมูลผลทดสอบต่างๆ และกราฟการกระจายขนาดเม็ดดิน แสดง
ไว้ในแผนภาพที่ 2 สามารถจัดกลุ่มดินตัวอย่างได้เป็ นทรายปนดินเหนียว (SC) ในระบบ Unified Soil Classification
และเป็ นกลุ่มดิน A-2-4 ในระบบ AASHTO เมื่อเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์คุณสมบัติวสั ดุมวลรวมที่ใช้ทารองพื้นทาง
ตามมาตรฐานเลขที่ ทล.-ม. 205 ดินตัวอย่างจัดอยูใ่ นมาตรฐานของวัสดุรองพื้นทาง ระดับ E
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แผนภาพที่ 2 คุณสมบัติทางวิศวกรรมพื้นฐานของตัวอย่างดินที่ศึกษา แหล่งบ่อลูกรัง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
3.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรที่ กาหนดขึ้ นในงานวิจยั คื อ ค่าพลังงานที่ ใช้บดอัดดิ นตัวอย่างให้มีความแน่ นตัวและกาลังที่
แตกต่างกัน ซึ่งกาหนดไว้ 5 ระดับ เรี ยงตามค่าพลังงานบดอัดจากน้อยไปมาก ดังนี้
- การทดสอบบดอัดแบบ ¼ เท่าของการบดอัดมาตรฐาน (E1)
- การทดสอบบดอัดแบบ ½ เท่าของการบดอัดมาตรฐาน (E2)
- การทดสอบบดอัดแบบมาตรฐาน (E3)
- การทดสอบบดอัดแบบ ½ เท่าของการบดอัดสูงกว่ามาตรฐาน (E4)
- การทดสอบบดอัดแบบสูงกว่ามาตรฐาน (E5)
ระดับพลังงาน E3 และ E5 เป็ นการทดลองบดอัดดิ นตามวิธีในมาตรฐานการทดสอบของกรมทางหลวง
[6] และ [7] ส่ วนการบดอัดดินที่ระดับค่าพลังงาน E1, E2 และ E4 ได้จากการปรับลดค่าพลังงานบดอัดตัวอย่างดิน
น้อยลงโดยลดทอนจานวนครั้งของการตอกตุม้ น้ าหนัก ให้เหลือครึ่ งหนึ่งและหนึ่งในสี่ โดยคงจานวนชั้นในการบด
อัดไว้เท่าเดิม ในตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดของวิธีการบดอัดดิน ทั้ง 5 ค่าระดับพลังงานสาหรับเตรี ยมตัวอย่างดิน
เพื่อทดสอบการบดอัดดิน (Compaction Test) และการทดสอบ CBR ในแบบขนาดมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว
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ตารางที่ 2 รายละเอียดวิธีการบดอัดดิน 5 ค่าระดับพลังงาน สาหรับเตรี ยมตัวอย่างดินในแบบมาตรฐานขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว
Test

Weight of
Hammer (lb)

Number of
Layers

Number of
Blows/Layer

Height of
Drops (ft.)

E1

5.5

3

14

1

¼ Standard Effort

(3100 ft-lbf/ft3)

E2

5.5

3

28

1

½ Standard Effort

(6200 ft-lbf/ft3)

E3

5.5

3

56

1

Standard Effort

(12400 ft-lbf/ft3)

E4

10

5

28

1.5

½ Modified Effort

(28000 ft-lbf/ft3)

E5

10

5

56

1.5

Modified Effort

(56000 ft-lbf/ft3)

Compaction Effort (Compactive Energy)

3.3 การทดลองการบดอัดดิน (Compaction Test)
วัตถุประสงค์ของการทดสอบเพื่อหาค่าปริ มาณความชื้นที่เหมาะสม (Optimum Moisture Content OMC)
เพื่อนาข้อมูลจากการทดสอบไปใช้กาหนดปริ มาณน้ าด้านเปี ยก (wet side of optimum moisture content) สาหรับ
ใช้ผสมดินตัวอย่างขณะบดอัด ซึ่ งงานวิจยั นี้ กาหนดใช้ค่าความชื้นนี้ เท่ากับ 1.2 OMC โดยจะมีค่าแตกต่างกันไป
สาหรับการบดอัดดินแต่ละค่าพลังงาน งานวิจยั นี้เตรี ยมตัวอย่างเพื่อทาการทดสอบบดอัดดินระดับพลังงานละ 5
ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้ น 25 ตัวอย่าง ได้ผลทดสอบในรู ปกราฟเส้นโค้งการบดอัด (Compaction Curve) และตารางค่า
OMC ดังแสดงไว้ในแผนภาพที่ 3

แผนภาพที่ 3 เส้นโค้งการบดอัดของตัวอย่างดิน พร้อมข้อมูลค่าปริ มาณความชื้นที่เหมาะสม (OMC)
และความหนาแน่นแห้งสูงสุด (MDD) จากการทดสอบบดอัดดิน
3.4 การทดสอบ CBR (California Bearing Ratio Test)
เตรี ยมตัวอย่างดินลูกรังบดอัดแบบไม่แช่น้ า (Unsoaked Sample) โดยผสมน้ าที่ปริ มาณความชื้นด้านเปี ยก
(1.2 OMC) ในแบบหล่ อมาตรฐานเส้นผ่ าศู นย์ก ลาง 6 นิ้ ว บดอัดดิ นด้วยพลังงานที่ แตกต่ างกัน 5 ระดับ ตาม
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รายละเอียดวิธีการที่ได้นาเสนอไว้ในตารางที่ 2 แล้วดาเนินการทดสอบค่า CBR ตามวิธีการในมาตรฐาน [8] งานวิจยั
นี้เตรี ยมตัวอย่างเพื่อทาการทดสอบเหมือนกัน 2 ชุด รวมทั้งสิ้น 10 ตัวอย่าง ได้ค่าผลทดสอบแสดงไว้ในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบ CBR ตัวอย่างดินบดอัดแบบไม่แช่น้ า ที่มีปริ มาณความชื้นด้านเปี ยก (1.2 OMC)
บดอัดด้วยพลังงานที่แตกต่างกัน 5 ระดับ

3.5 การทดสอบ DCPT (Dynamic Cone Penetration Test)
ตัวอย่างทดสอบถูกเตรี ยมในแบบที่ จดั ทาขึ้น มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 307 มิลลิเมตร สู ง 800
มิลลิเมตร ปริ มาตรแบบ 0.059 ลูกบาศก์เมตร ขนาดของแบบและความสู งที่เพิ่มขึ้นเพื่อคลายการบีบรัดจากผนัง
แบบให้เกิดสภาพหน่วยแรงของตัวอย่างดินทดสอบใกล้เคียงกับสภาพในสนาม รวมทั้งทาให้สามารถเก็บข้อมูล
ผลทดสอบได้ในระดับลึก นาตัวอย่างดินอบแห้งผสมกับน้ าให้ได้ปริ มาณความชื้นด้านเปี ยก 1.2 OMC ซึ่ งเท่ากับ
ปริ มาณความชื้นที่ใช้เตรี ยมตัวอย่างดินของการทดสอบ CBR แล้วบดอัดด้วยพลังงานที่แตกต่างกัน 5 ระดับ ความ
แตกต่างของขนาดโมลที่ใช้ในการทดสอบทาให้ตอ้ งปรับจานวนครั้งของการตอกด้วย Hammer และปรับจานวน
ชั้นดินที่แบ่งโดยให้มีค่าพลังงานบดอัดต่อปริ มาตรคงเดิม รายละเอียดของวิธีการบดอัดนาเสนอไว้ในตารางที่ 4
กราฟผลการทดสอบพล็อตกับความลึก และค่าเฉลี่ยแสดงไว้ในแผนภาพที่ 4
ตารางที่ 4 รายละเอียดวิธีการบดอัดดิน 5 ค่าระดับพลังงาน สาหรับเตรี ยมตัวอย่างดินเพื่อทดสอบ DCPT
ในแบบปริ มาตร 0.059 ลูกบาศก์เมตร
Test

Weight of
Hammer (lb)

Number of
Layers

Number of
Blows/Layer

Height of
Drops (ft.)

E1

5.5

8

147

1

¼ Standard Effort

(3100 ft-lbf/ft3)

E2

5.5

10

235

1

½ Standard Effort

(6200 ft-lbf/ft3)

E3

5.5

20

235

1

Standard Effort

(12400 ft-lbf/ft3)

E4

10

20

195

1.5

½ Modified Effort

(28000 ft-lbf/ft3)

E5

10

25

312

1.5

Modified Effort

(56000 ft-lbf/ft3)
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แผนภาพที่ 4 ผลทดสอบค่า DCP พล็อตกับความลึก และค่าเฉลี่ย DCP ของแต่ละตัวอย่างทดสอบ
กราฟผลทดสอบในแผนภาพที่ 4 พบว่าตัวอย่างดิ นลูกรังรองพื้นทางระดับ E ที่ บดอัดด้วย 5 ค่าระดับ
พลังงาน ขณะมีความชื้น 1.2 OMC ให้ค่าเฉลี่ย DCP ระหว่าง 28 ถึง 130 mm/blow ที่ ค่าพลังงานบดอัดสู ง (E5)
ลดหลัน่ ลงไปค่าพลังงานบดอัดต่า (E1) เมื่อพิจารณาผลทดสอบค่า DCP ( mm/blow) พล็อตกับความลึก แต่ละ
ตัวอย่างทดสอบให้ค่า DCP ตามระดับความลึกเกาะกลุ่มกับค่าเฉลี่ย ไม่แปรเพิ่มขึ้นหรื อลดลงตามความลึ กขณะ
ทดสอบ นอกจากนี้ ดินที่ บดอัดแน่ นกว่าจะมี ค่า DCP ที่ วดั ได้ตามระดับความลึ กเบี่ ยงเบนมาตรฐานออกจาก
ค่าเฉลี่ยของผลทดสอบน้อยกว่า ข้อสังเกตนี้ ทาให้อนุมานได้วา่ การนาเครื่ องมือ DCP ไปใช้ในงานทดสอบกับ
ดิ นลูกรังรองพื้นทางระดับ E นั้นไม่จาเป็ นต้องมีการปรับแก้ผลทดสอบเนื่ องจากหน่ วยแรงกดทับของชั้นดินที่
เพิ่มขึ้นตามความลึก อย่างน้อยในช่วงระดับความลึกชั้นดินไม่เกิน 80 ซม.
3.6 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า DCP กับค่า Unsoaked CBR ของตัวอย่างดินที่ใช้ศึกษา
ในแผนภาพที่ 5 แสดงกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลค่าเฉลี่ย DCP กับข้อมูลค่า CBR ที่ทดสอบ
ได้ของตัวอย่างดิ นลูกรั งรองพื้นทาง ระดับ E ทั้ง 10 ชุ ด จุ ดพล็อตของข้อมูลในกราฟสอดคล้องกับแนวโน้ม
สัมพันธ์กนั แบบเชิงเส้นได้เป็ นอย่างดี โดยมีสมการถดถอยของความสัมพันธ์ดงั นี้
CBR = -1.666 (DCP) + 33.08 , R2 = 0.835
3.7 ผลเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างค่า DCP กับ Unsoaked CBR กับงานวิจยั ในอดีต
เมื่อนาข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างค่า DCP กับ Unsoaked CBR ของดิ นรองพื้นทาง ระดับ E ที่ บดอัด
ด้านเปี ยก ที่ทาการศึกษา มาพล็อตเปรี ยบเทียบกับข้อมูลผลวิจยั ในอดีตของดร.ธีระชาติ รื่ นไกรฤกษ์ [2]ที่ศึกษากับ
ตัวอย่างดินรองพื้นทาง ระดับ A B และ C ที่บดอัดด้วยระดับพลังงานชุดเดียวกัน ได้กราฟแสดงความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลทั้งสองชุดที่พล็อตแกนตั้งและแกนนอนเป็ นสเกลล็อก ดังแสดงในแผนภาพที่ 6 พบว่าตัวอย่างดินรองพื้น
ทาง ระดับ E ที่ ใช้วิจยั ให้ค่าประเมิน CBR จากสมการความสัมพันธ์แตกต่างจากผลทดสอบตัวอย่างดินลูกรังที่
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เป็ นวัสดุรองพื้นทาง ระดับ A B และ C ที่มีผลศึกษามาแล้วในอดีต [2] อย่างชัดเจน โดยดินรองพื้นทาง ระดับ E
ให้ผลทดสอบคุณสมบัติดา้ นกาลังของดินที่ต่ากว่ามาก จากเส้นกราฟพบว่าแม้จะบดอัดแบบสู งกว่ามาตรฐาน แต่
ค่าเฉลี่ย DCP ที่วดั ได้เทียบเท่ากับค่าต่าสุ ดที่ทดสอบได้จากดินลูกรังรองพื้นทาง Class A B และ C ที่บดอัดด้วย
พลังงาน 1/4 ของการบดอัดแบบมาตรฐานซึ่งเป็ นค่าพลังงานระดับต่าสุดในงานวิจยั

แผนภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า DCP กับค่า Unsoaked CBR ของตัวอย่างดินลูกรังชั้นรองพื้นทางระดับ E

แผนภาพที่ 6 กราฟเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างผลทดสอบค่า DCP กับค่า Unsoaked CBR ของตัวอย่างดิน
ลูกรังรองพื้นทาง ระดับ E ที่ศึกษา กับตัวอย่างดินลูกรังรองพื้นทาง ระดับ A B และ C ของงานวิจยั ในอดีต [2]
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4. สรุ ปผลการวิจัย
งานวิจยั ทาการทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างค่า DCP กับค่า Unsoaked CBR ของตัวอย่างดิ นลูกรัง
แหล่งหนึ่ง ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์วสั ดุมวลรวมรองพื้นทาง ระดับ E ตามมาตรฐานเลขที่ ทล.-ม.205/2532 จานวน
10ตัวอย่าง บดอัดด้วยพลังงานแตกต่างกัน 5 ระดับตั้งแต่ค่าพลังงาน ¼ เท่าของการบดอัดแบบมาตรฐาน จนถึง ค่า
พลังงานของการบดอัดแบบสู งกว่ามาตรฐาน ขณะดินมีความชื้นด้านเปี ยกเท่ากับ 1.2 เท่าของค่าปริ มาณความชื้นที่
เหมาะสม ได้ผลทดสอบค่าเฉลี่ ย DCP ในช่ วงค่าระหว่าง 28 – 130 mm/blow และผลทดสอบค่า Unsoaked CBR
ในช่วงค่าระหว่าง 8 - 32 และได้ผลวิเคราะห์สมการความสัมพันธ์คือ CBR = -1.666 (DCP) + 33.08 โดยมีค่า R2
= 0.835 เมื่อ DCP มีหน่วยเป็ น mm./blow ความสัมพันธ์ขา้ งบนนี้ สามารถใช้เป็ นแนวทางในการประเมินค่า CBR
ในภาคสนามของชั้นทางที่ประกอบด้วยดินและวัสดุมวลรวมที่มีคุณภาพต่า และขาดการควบคุมงานที่ดี

5. อภิปรายผล
สมการความสัมพันธ์ที่ได้จากผลศึ กษาเป็ นเพียงค่าแนวโน้มเบื้องต้นที่ นาไปใช้ประเมินค่า CBR ด้วย
ผลทดสอบ DCPT ในสนามของดิ นลูกรังรองพื้นทาง ระดับ E เท่านั้น ยังไม่ใช่สมการข้อมูลเชิ งประสบการณ์
(Empirical Formula) ที่สมบูรณ์พอที่จะประเมินคุณสมบัติกาลังของดินที่ได้อย่างแม่นตรง เนื่ องจากข้อจากัดของ
โครงงานวิจัย ที่ มีศักยภาพด้านทุ นทรั พย์ เวลา แรงงาน ที่ สามารถเตรี ยมตัวอย่างและทดสอบคุ ณสมบัติของ
ตัวอย่างดินเพียงแหล่งเดียว รวมทั้งทดสอบเฉพาะกลุ่มตัวอย่างดินที่บดอัดด้านเปี ยกซึ่ งให้เฉพาะค่ากาลังของดิน
บดอัดที่ขีดจากัดล่าง ข้อมูลของสมการสหสัมพันธ์ที่ให้ผลประเมินที่ดี จะต้องครอบคลุมถึงผลทดสอบของตัวอย่าง
ดิ นที่ น่าจะมีโอกาสเกิ ดขึ้นทั้งหมดในงานก่อสร้างภาคสนาม ซึ่ งมีคุณสมบัติพ้ืนฐานทางวิศวกรรมของดิน และมี
วิธีการเตรี ยมสภาพตัวอย่างดินบดอัด เช่น ปริ มาณความชื้น ระดับพลังงานในการบดอัด ที่แตกต่างกันออกไป

6. ข้ อเสนอแนะ
สาหรับข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป ควรเพิ่มเติมข้อมูลผลทดสอบของตัวอย่างดินลูกรังจากแหล่ง
อื่น ที่มีคุณสมบัติการกระจายขนาดเม็ดดิน และค่าพลาสติกซิ ต้ ีของดินส่ วนละเอียดที่แตกต่างกันออกไป รวมทั้ง
เพิ่มเติมข้อมูลผลทดสอบตัวอย่างดินบดอัดที่ค่าปริ มาณความชื้นที่เหมาะสม (optimum moisture content) และค่า
ปริ มาณความชื้นบดอัดด้านแห้ง (dry side of optimum moisture content)

7. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ นักศึ กษาวิชาโครงงานวิศ วกรรม ภาควิชาวิศ วกรรมโยธาและการพัฒ นาเมื อ ง คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ภาค 1/2559 ทั้งห้าท่าน ประกอบด้วย นายชวกฤษ บัวคาป้ อ นายณัฐกรณ์
อ่อนสาร นายปิ ยะ สุ นทราณู นายพีรยุทธ คาหงษา และ นายณรงค์ศกั ดิ์ ศรี ทองคา ที่ดาเนิ นงานทดสอบและเก็บ
ข้อมูล รวมทั้งขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ บุคลากรของสานักวิจยั และพัฒนางานทาง กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ที่ให้ความอนุเคราะห์เข้าใช้หอ้ งปฏิบตั ิการทดสอบ
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บทความนี้นาเสนอ โปรแกรมจาลองการฝึ กปฏิบตั ิจดั ลาดับบัสสถานีไฟฟ้ าย่อยแบบเชื่อมต่อกับผูใ้ ช้ทาง
ภาพ วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิ ดความสะดวกสาหรับการศึ กษาคุณลักษณะของการจัดบัสแบบต่างๆ และขั้นตอน
ลาดับการทางานของอุปกรณ์ในสถานี ไฟฟ้ าแรงสู ง โปรแกรมที่พฒั นาขึ้นมีลกั ษณะการแสดงผลแบบแผนภาพ
และสามารถโต้ตอบกับผูเ้ รี ยนผ่านทางคียบอร์ ดและเมาส์ได้ โดยแบ่งการออกแบบเป็ น 4 ลักษณะการจัดระบบ
บัส คือ การจัดบัสแบบบัสเดี ยว การจัดบัสแบบบัสประธานและบัสโอน การจัดบัสแบบประธานคู่และบัสโอน
และการจัดบัสแบบเบรกเกอร์ ครึ่ ง โดยขั้นตอนการทดลองจะสอดคล้องกับการทางานตามขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
จริ ง ซึ่ งอ้างอิงจากหนังสื อการปฏิบตั ิงานศูนย์สั่งการจ่ายไฟฟ้ าของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ทั้งนี้ ผเู ้ รี ยนจะได้ศึกษา
ถึ งขั้นตอนลาดับสวิตซ์ของอุปกรณ์ ในสภาวะการทางานปกติ และในสภาวะที่ ตอ้ งการซ่ อมแซมบารุ ง รั ก ษา
อุปกรณ์ในสถานี ไฟฟ้ าย่อย ประโยชน์ที่ได้รับจากโปรแกรมนี้ คือ ทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถเข้าใจถึงคุณลักษณะของ
การจัดบัสทั้ง 4 แบบ และเพิ่มทักษะการฝึ กปฏิบตั ิควบคุมอุปกรณ์ได้ถูกต้องตามหลักการ เพื่อลดความผิดพลาดที่
อาจเกิดขึ้นเมื่อทางานจริ งได้
คำหลัก: ระบบบัส ,ลำดับกำรสวิตช์ ,สถำนีไฟฟ้ ำ

ABSTRACT
This paper presents the computer aided instruction program for substation schematic studies based on
Graphic User Interface (GUI). The main objective is to make an understanding in substation schematic
configuration and switching sequence of high voltage equipment. The developed program is based on GUI
which is controlled by using a mouse and keyboard. There are four type of schematic configuration in our studies
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i.e., single bus arrangement, single bus with transfer bus, double bus with transfer bus and one and a half breaker.
The procedures of experiment comply with the operating handbook of Provincial Electricity Authority (PEA).
Therefore, the students can use this program to more easily learn in switching sequence of equipment on normal
operation and maintenance conditions. In addition, it provides better understanding in some of substation
schematic configuration and to increase practical skills for real working in a substation.
KEYWORDS: Bus Schematic, Switching Diagram, Substation

1. บทนำ
การจัด ระบบบัส (Bus Scheme) ในสถานี ไ ฟฟ้ าแรงสู ง สามารถจัด ได้ห ลากหลายรู ป แบบ โดยมี
ข้อพิจารณาเลือกจัดสร้างให้เป็ นแบบใด ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่าง ๆ อาทิเช่น ความน่าเชื่อถือได้ (Reliability) ของระบบ
ความปลอดภัย (Safety) ต้นทุนของอุปกรณ์ร่วมถึงงบประมาณในการก่อสร้าง (Economics Cost) การจัดเตรี ยม
เผื่อการขยายระบบ (Future System Expansion) เป็ นต้น การจัดบัสแต่ละแบบมีการจัดเรี ยงวงจรและอุปกรณ์ใน
การทางานที่ แตกต่างกันไป โดยเฉพาะความสัมพันธ์ของลาดับในการทางานหรื อลาดับการสวิตซ์ (Switching
Sequence) ระหว่างอุปกรณ์สวิตซ์ตดั ตอน (Disconnection Switch) กับเซอร์ กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) ที่ไม่
เหมื อนกันในการจัดบัสแต่ละแบบ เพื่อเป็ นการป้ องกันไม่ให้มีการทางานที่ ผิดพลาดจนเกิ ดความเสี ยหายกับ
อุปกรณ์และระบบการจ่ายกาลังงานไฟฟ้ า จึ งจาเป็ นต้องมีการศึ กษาขั้นตอนการทางานและลาดับการสวิตซ์ที่
แตกต่างกันในแต่ละแบบ ดังนั้นการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจึงได้จดั ทาคู่มือสาหรับผูค้ วบคุมการทางานของระบบบัส
เพื่อเป็ นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบตั ิงานอย่างถูกต้อง
จากที่ กล่าวข้างต้นเห็นได้ว่าการศึกษาคุณลักษณะการจัดระบบบัสและการสั่งควบคุมลาดับการสวิตซ์
ของอุปกรณ์ในระบบบัสแบบต่างๆ ให้ทางานตามขั้นตอนอย่างถูกต้องนั้นมีความสาคัญอย่างมาก แต่การเรี ยนรู ้
ผ่านทฤษฎีเพียงอย่างเดียวอาจไม่ทาให้เกิดทักษะและความพร้อมในการปฏิบตั ิงานจริ ง และการไปฝึ กปฏิบตั ิกบั
ระบบบัสจริ งนั้นเป็ นไปได้ยาก ทางคณะผูจ้ ดั ทาบทความจึ งได้พฒั นาชุดทดลองการแสดงผลการจัดลาดับการ
ทางานของบัสด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกปฏิ บตั ิ และเรี ยนรู ้ผ่านโปรแกรมเสมื อนกับได้
ควบคุมการทางานของอุปกรณ์ในระบบบัสจริ ง โดยอ้างอิงจากคู่มืออบรมหลักสู ตรการปฏิ บตั ิงานศูนย์สั่งการ
จ่ายไฟ แผนกสัง่ การจ่ายไฟกองควบคุมการจ่ายไฟฟ้ าฝ่ ายควบคุมระบบไฟฟ้ า

2. กรอบแนวคิดและทฤษฏี
สถานี ไฟฟ้ า เป็ นสถานที่ที่ติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการไหลของพลังงานไฟฟ้ าในระบบและอุปกรณ์
ปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้ าให้สูงขึ้นหรื อต่าลง มีการเชื่ อมโยงระหว่างสายส่ งไฟฟ้ าจากจุดต่างๆ และเป็ นสถานที่
ติดตั้งอุปกรณ์ระบบควบคุมและป้ องกัน เพื่อตัดอุปกรณ์หลักออกขณะเกิ ดการลัดวงจรในสายส่ ง หรื อในระบบ
ไฟฟ้ า
การจัดระบบบัสภายในสถานี ไฟฟ้ า คือการออกแบบการใช้งานระบบบัสบาร์ ร่วมกับวงจรการจัดวาง
อุปกรณ์ที่ต่ออยู่ที่บสั ให้มีความเหมาะสมตามเงื่ อนไขต่างๆ อุปกรณ์ที่สาคัญ ดังนี้ อุปกรณ์ป้องกันระบบได้แก่
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เซอร์ กิตเบรกเกอร์ ซึ่ งจะทางานร่ วมกับรี เลย์ป้องกัน อุปกรณ์ตดั ตอนได้แก่สวิตซ์ตดั ตอนหรื อสวิตซ์ปลดวงจร
อุปกรณ์แปลงแรงดันไฟฟ้ า ได้แก่ หม้อแปลงไฟฟ้ ากาลัง และอุปกรณ์เครื่ องมือวัดต่างๆ เช่น หม้อแปลงกระแส
หม้อแปลงแรงดัน เป็ นต้น
การจัดระบบบัสหรื อการออกแบบจัดวางอุปกรณ์หลัก ๆ นั้นสามารถออกแบบได้หลายลักษณะ โดยแต่
ละแบบจะมีคุณลักษณะแตกต่างกันไป ซึ่งในบทความนี้นาเสนอการทดลองการจัดบัสทั้งสิ้น 4 แบบ ดังนี้
1.แบบบัสเดี่ยว (Single Bus Scheme)
2.แบบบัสประธานและบัสโอน (Main and Transfer Bus Scheme)
3.แบบบัสประธานคู่และบัสโอน (Double Main and Transfer Bus Scheme)
4.แบบเบรกเกอร์ครึ่ ง (Breaker and a Half Bus Scheme)

3. วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อจัดทำชุดทดลองเพื่อใช้ในกำรเรี ยนกำรสอนด้วยคอมพิวเตอร์ในเรื่ องกำรจัดลำดับกำรทำงำนของ
บัส
2. เพื่อให้นกั ศึกษำได้ศึกษำและฝึ กทดลองกำรทำงำนตำมขั้นตอนและลำดับกำรสั่งงำน อุปกรณ์ที่ใช้ใ น
ระบบบัสของสถำนี ไฟฟ้ ำย่อย อย่ำงถูกต้องตำมหลักกำรปฏิ บัติงำน
3. เพื่อจัดสร้ ำงชุ ดทดลองด้ำนระบบไฟฟ้ ำกำลัง ให้กับห้องปฏิ บตั ิกำรระบบไฟฟ้ ำกำลังของมหำวิทยำลัย
ศรี ปทุม

4. กำรออกแบบและจัดทำชุ ดทดลอง
การออกแบบและจัด สร้ างชุ ด ทดลองการแสดงผลการจัด ล าดับ การท างานของบัสด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ได้ประยุกต์ใช้โปรแกรมการแสดงผลและควบคุม รุ่ นระบบ800 เอ็กซ์เอ(System800XA) ของบริ ษทั
เอบี บี ที่ มีใช้ในวงการอุตสาหกรรม และในระบบควบคุมอัตโนมัติ ซึ่ งเป็ นระบบที่ สามารถรองรับ การเขียน
โปรแกรมได้หลายรู ปแบบภาษา เช่น แบบฟั งก์ชนั่ บ๊อกซ์ (Function Box) แบบแลดเดอร์ (Ladder) และในการ
เขียนกราฟิ กการแสดงผล ลักษณะของโปรแกรมมีหน้าจอหลักแสดงกราฟิ ค ภาพการจัดระบบบัสในแบบต่างๆ
ดังตัวอย่างภาพประกอบที่ 1 ซึ่งเป็ นการจัดแบบบัสประธานและบัสโอน
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ภำพประกอบที่ 1. หน้าจอหลักชุดทดลองการแสดงผลการจัดลาดับการทางานของบัสด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
4.1 โหมดกำรทำงำนของโปรแกรมกำรทดลอง การออกแบบการทดลองจะให้ผเู ้ รี ยนสามารถเลือก ศึกษา
เรี ยนรู ้การทดลองได้ 2 ลักษณะ คือการทดลองในสภาวะการจ่ายไฟฟ้ าปกติ และการทดลองในสภาวะที่มีการซ่อม
บารุ งอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้ า รายละเอียดดังนี้
4.1.1 กำรทดลองในสภำวะกำรจ่ ำ ยไฟฟ้ ำปกติ (Normal Energize ) เมื่ อ ผูเ้ รี ย นต้อ งการศึ ก ษา
ทดลองควบคุ มลาดับการสวิตซ์ขณะการจ่ ายไฟฟ้ าปกติ ของระบบบัส แบบใด สามารถเลื อกได้จากปุ่ มค าสั่ง
ด้านล่างขอจอภาพตามชื่อการจัดบัสที่ ยกตัวอย่างเช่นเมื่อเลือกปุ่ มคาสัง่ การทดลองการจัดบัสแบบบัสเดี่ยว (Single
Bus) โปรแกรมจะแสดงภาพผังการจัดบัสดังกล่าว(ดังภาพประกอบที่ 2) หลังจากนั้นผูเ้ รี ยนสามารถทดลองการ
สวิตซ์อุปกรณ์สวิตช์ตดั ตอนหรื อเบรกเกอร์ ได้ โดยการใช้เมาส์คลิกที่สัญลักษณ์ของอุปกรณ์ในรู ปผังการจัดบัส
(ภาพประกอบที่ 3. ตามตาแหน่งที่ 1 ผูเ้ รี ยนเลือกที่จะสั่งงานอุปกรณ์ DS7015 ) โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างการ
สัง่ งานอุปกรณ์ Face Plate (ภาพประกอบที่ 3. ตามตาแหน่งที่ 2) เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถเลือกสัง่ ให้อุปกรณ์ดงั กล่าว
ทางาน โดยจะมีภาพกราฟิ กแสดงผลการไหลของกระแส(เส้นสี แดง)ในส่ วนต่างๆของวงจรตามขั้นตอนการ
สวิตซ์ ดังภาพ 3 แต่ถา้ ผูเ้ รี ยนทาการสวิตซ์ผิดขั้นตอน โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความ “Alarm” ดังภาพประกอบ
ที่ 4 ซึ่ งในทางปฏิบตั ิจะทาให้เกิดความเสี ยหายกับอุปกรณ์และระบบการจ่ายไฟฟ้ าได้ ดังนั้นโปรแกรมจะทาให้
ผูเ้ รี ยนได้ศึกษาและเข้าใจถึงคุณลักษณะ,ลาดับการสวิตซ์ของอุปกรณ์และรู ปแบบการทางานของการจัดบัสใน
แบบต่างๆได้อย่างถูกต้อง
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ภำพประกอบที่ 2. หน้าจอหลักระบบบัสเดี่ยว (Single Bus System)

1

1

2

ภำพประกอบที่ 3. แสดงการทางานของโปรแกรมเมื่อผูเ้ รี ยนทาการสั่งงานอุปกรณ์
และภาพกราฟิ กแสดงผลการไหลของกระแส
แสดงสถำนะ
Alarm

ภำพประกอบที่ 4 การแสดงเตือนสถานะ Alarm เมื่อผูเ้ รี ยนทาการสวิตซ์ผิดขั้นตอน
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การออกแบบโปรแกรมการทดลอง ในส่วนของสภาวะการจ่ายไฟฟ้ าปกติ ผูเ้ รี ยนยังสามารถเลือกทาการศึกษา
ลาดับขั้นตอนในการสวิตซ์ได้ดว้ ยตนเอง จากการจาลองการทางานลาดับสวิตซ์อย่างอัตโนมัติ โดยการเลือกปุ่ มคาสั่ง
ในส่ วน Command และคลิกเลือกฟังค์ชนั่ Simulation On (ดังภาพประกอบที่ 5 ) ต่อจากนั้นเลือกคาสั่งในการสั่งจ่าย
ไฟฟ้ า (Energize) โปรแกรมการทดลองจะแสดงกราฟิ กลาดับการสวิตซ์ของอุปกรณ์ในบัสที่ละขั้นตอนอย่างอัตโนมัติ
หรื อสามารถสั่งหยุดการจาลองโดยเลือกคาสั่ง (D-energize) ดังนั้นจะทาให้ผเู ้ รี ยนได้สามารถทบทวนศึกษาลาดับการ
สวิตซ์ที่ถูกต้อง ตั้งแต่การเริ่ มจ่ ายไฟฟ้ าและการหยุดการจ่ ายไฟฟ้ าของระบบบัสแบบต่ างๆ ได้ที่ละขั้นตอนอย่าง
อัตโนมัติ

1

ภำพประกอบที่ 5 การจาลองการทางานอย่างอัตโนมัติ(Simulation On) ในการทดลองลาดับ
การจ่ายไฟฟ้ าปกติ ของ Main and Transfer Bus Scheme
4.1.2 กำรทดลองในสภำวะที่มีกำรซ่ อมบำรุ งอุปกรณ์ ในสถำนีไฟฟ้ำ (Maintenance Equipment)
ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาขั้นตอนในการทางานและลาดับการสวิตซ์ กรณี ที่มีการซ่ อมบารุ งอุปกรณ์หลักๆ ในสถานี
ไฟฟ้ า โดยผูเ้ รี ยนเลือกระบบบัสตามที่ตอ้ งการทดลองและทาการศึกษาลาดับในการสวิตซ์สาหรับกรณี การซ่ อม
อุปกรณ์จากใบงานการทดลอง และทาการทดลองตามขั้นตอนที่ได้แนะนาไว้ที่ละขั้นตอน โดยแต่ละขั้นตอนการ
สวิตซ์ผเู ้ รี ยนจะได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงการทางานและความสัมพันธ์กนั ของอุปกรณ์แต่ละตัวในสถานี ไฟฟ้ า
รวมถึงการไหลของกระแสไฟฟ้ าในบัสต่างๆ จากภาพกราฟิ กของโปรแกรม ทาให้เกิดความเข้าใจถึงความสาคัญ
ของลาดับในการสวิตซ์อุปกรณ์แต่ละขั้นตอนว่ามีผลอย่างไรกับการควบคุมการจ่ายไฟฟ้ าของสถานี ไฟฟ้ า และ
คุณลักษณะของการจัดบัสแต่ละแบบที่ มีความแตกต่างกันไป ดังตัวอย่างกรณี ตอ้ งการซ่ อมบารุ งอุปกรณ์เบรก
เกอร์ CB70112 ในการจัดบัสแบบ Main and Transfer Bus Scheme ผูเ้ รี ยนต้องทาการเลือกให้มีการจ่ายไฟฟ้ าใน
สภาวะปกติจากการจัดบัสแบบ Main and Transfer Bus Scheme(ดังภาพประกอบที่ 5) และทาการทดลองสวิตซ์
ตามขั้นตอนการทดลอง พร้อมทั้งบันทึ กผลการเปลี่ยนแปลงการทางานของอุปกรณ์ต่างๆ ในแต่ละลาดับการ
สวิตซ์ โดยภาพประกอบที่ 6 แสดงภาพกราฟิ กของโปรแกรมการทดลองในกรณี ซ่อมบารุ งอุปกรณ์เบรกเกอร์
CB70112 เมื่อทาการลาดับการสวิตซ์แล้วเสร็ จตามขั้นตอน จะทาให้ผเู ้ รี ยนได้ทาความเข้าใจจากภาพกราฟิ กของ
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โปรแกรมว่า เมื่ อมี การซ่ อมบารุ งเบรกเกอร์ CB70112 การจัดบัสแบบ Main and Transfer Bus Scheme สถานี
ไฟฟ้ าก็ยงั สามารถจ่ายไฟฟ้ าไปยังภายนอกได้ โดยเบรกเกอร์ที่นามาใช้ในการป้ องกันระบบแทน CB70112 ที่ตอ้ ง
หยุดการทางานก็คือ เบรกเกอร์ CB70512 โดยการจ่ายไฟฟ้ าผ่านทาง Transfer Bus

ภำพประกอบที่ 6 การทดลองลาดับการสวิตซ์ ของ Main and Transfer Bus Scheme
ในกรณี ซ่อมบารุ งอุปกรณ์เบรกเกอร์ CB70112
4.2 กำรออกแบบใบงำนกำรทดลอง ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้วิธีการควบคุมลาดับการสวิตซ์อุปกรณ์ใน
สถานี ไฟฟ้ า โดยดาเนิ นการทาการทดลองตามขั้นตอนที่ได้ออกแบบไว้ ซึ่ งอ้างอิงจากคู่มืออบรมหลักสู ตรการ
ปฏิ บตั ิงานศูนย์สั่งการจ่ายไฟ แผนกสั่งการจ่ายไฟฟ้ า กองควบคุมการ จ่ายไฟฟ้ า ฝ่ ายควบคุมระบบไฟฟ้ า การ
ไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนได้รับทราบและฝึ กปฏิบตั ิเหมือนขั้นตอนการทางานจริ ง ของผูค้ วบคุมสถานี
ไฟฟ้ า ทั้งในสภาวะการจ่ายไฟฟ้ าปกติ และสภาวะที่มีการซ่อมบารุ งอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้ า โดยใบงานการทดลอง
จะประกอบด้วยขั้นตอนลาดับการสวิตซ์ และการบันทึกผลการทดลองตาม สถานะของอุปกรณ์ต่างๆของระบบ
บัสทั้ง 4 แบบ ดังภาพประกอบที่ 7 แสดงตัวอย่างใบงานการทดลองลาดับขั้นตอนในการสวิตซ์กรณี บารุ งรั กษา
เบรกเกอร์ CB70212 สาหรับการจัดบัสแบบ Main and Transfer Bus Scheme รวมถึงในใบงานยังให้ผเู ้ รี ยนได้ทา
การสรุ ปผลและตอบคาถามท้ายการทดลองเพื่อประเมินผลการเรี ยนรู ้
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ขั้นตอนที
่จะบ
ำรุ งรังกจำกบ
ษำ (Maintenance)
ขั้นตอนน
ำเข้ำใช้
งำนหลั
ำรุ งรักษำ
(Maintenance)
แล้วเสร็ จ
อุปกรณ์
ลำดั
บที่

ON
OFF
- สถำนะ CB70512
1 On Switch DS70513,DS70515
ปลดป้ ำย " Maintenance "
- สถำนะ Main Bus
- สถำนะ Transfer Bus
2 On Switch DS70213
On Switch1DS70214,DS70215
ในขั้นตอนที่ 3
- สถำนะ Out Going Line
- สถำนะ KT1
On Switch CB70512
On Switch CB70212
3
บันทึกผลในลำดับที่ 1 ตำรำงที่ 4.12
บันทึกผลในลำดับที่ 3 ตำรำงที่ 4.12
- สถำนะ KT2
- สถำนะ CB70212
4 Off Switch CB70212
Off Switch CB70512
- สถำนะ Main Bus
- สถำนะ Transfer Bus
Off Switch DS70214,DS70215
5
Off Switch2 DS70213 ในขั้นตอนที่ 5
- สถำนะ Out Going Line
บันทึกผลผลในลำดับที่ 2 ตำรำงที่ 4.12
- สถำนะ KT1
Off Switch DS70513,DS70515
6 แขวนป้ ำย "Maintenance"
- สถำนะ KT2
บันทึกผลในลำดับที่ 4 ตำรำงที่ 4.12
ขั้นตอนนำเข้ำใช้งำนหลังจำกบำรุ งรักษำ (Maintenance) แล้วเสร็ จ
- สถำนะ CB70212
ภำพประกอบที่ 7 ตัวอย่างตารางการทดลองขั้นตอนและบันทึกผลการทดลองล
าดับการสวิตซ์กรณี บารุ งรักษา
- สถำนะ Main Bus
เบรกเกอร์ CB70212 สาหรับการจัดบัสแบบ Main- สถำนะ
and Transfer
Bus Scheme
Transfer Bus
3
ในขั้นตอนที่ 3
- สถำนะ Out Going Line
- สถำนะ KT1
5. สรุ ปผลกำรวิจัย
- สถำนะ KT2
สถานี ไฟฟ้ าเป็ นจุดเชื่ อมต่อและควบคุมการไหลของพลัง-งานในระบบส่
สถำนะ CB70512 งจ่ ายไฟฟ้ า และยังเป็ นส่ วน
สถำนะ Main
สาคัญที่ทาให้เกิดความต่อเนื่ องในการจ่ายพลังงานไฟฟ้ า รวมถึงระบบการจั
ดบัสBusในสถานี ไฟฟ้ ายังมีหลากหลาย
- สถำนะ Transfer Bus
ในขั้นตอนทีางานของอุ
่6
รู ปแบบ แต่ละแบบก็จะมี คุณลักษณะและขั4 ้ นตอนในการท
ปกรณ์ ที่แตกต่างกัน ดังนั้นผูเ้ รี ยนด้าน
- สถำนะ Out Going Line
วิศวกรรมไฟฟ้ ากาลัง ควรมีความรู ้และทักษะในการปฏิบตั ิงานในการควบคุ
อุปกรณ์ในสถานี ไฟฟ้ าอย่างถูกต้อง
- สถำนะ ม
KT1
ทางคณะผูจ้ ัดทาบทความจึ งได้พฒ
ั นาชุ ดทดลองการแสดงผลการจั- สถำนะ
ดลาดัKT2
บการทางานของบัสด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิและจาลองการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านโปรแกรมได้อย่างสะดวกและ
ง่ายต่อการทาความเข้าใจ ด้วยการแสดงภาพแบบกราฟิ กและมีการโต้ตอบกับผูเ้ รี ยนผ่านโปรแกรมการทดลอง ซึ่ง
ในโปรแกรมนี้ นาเสนอการทดลองการจัดบัสทั้งสิ้ น 4 แบบ คื อ แบบบัสเดี่ ยว (Single Bus Scheme), แบบบัส
ประธานและบัส โอน (Main and Transfer Bus Scheme), แบบบัส ประธานคู่ แ ละบัส โอน (Double Main and
Transfer Bus Scheme) และแบบเบรกเกอร์ครึ่ ง(Breaker and a Half Bus Scheme) โดยผูเ้ รี ยนจะได้ทาการฝึ กปฏิบตั ิ
ลาดับในการสวิตซ์อุปกรณ์ท้ งั ในสภาวะการจ่ายไฟฟ้ าปกติ และสภาวะที่มีการซ่อมบารุ งอุปกรณ์ต่างๆในสถานี
ไฟฟ้ า ตามขั้นตอนการทดลองในใบงานที่ได้ออกแบบไว้ โดยอ้างอิงจากคู่มืออบรมหลักสู ตรการปฏิบตั ิงานศูนย์
สั่งการจ่ายไฟ แผนกสั่งการจ่ายไฟฟ้ า กองควบคุมการจ่ายไฟฟ้ า ฝ่ ายควบคุมระบบไฟฟ้ า การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนได้รับทราบและฝึ กปฏิบตั ิเหมือนขั้นตอนการทางานจริ ง รวมถึงมีการสรุ ปและแบบฝึ กหัดท้ายการ
ทดลองในการประเมิ นผลความรู ้ ซึ่ งทางคณะผูจ้ ดั ทาจะได้นาโปรแกรมการทดลองบรรจุไว้ในการเรี ยนวิชา
ปฏิ บตั ิการระบบวิศวกรรมไฟฟ้ ากาลัง เพื่อให้นักศึ กษาได้ศึกษาและทดลองปฏิ บตั ิ ซึ่ งจะทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถ
เข้าใจถึงคุณลักษณะของการจัดบัสทั้ง 4 แบบและฝึ กปฏิบตั ิควบคุมอุปกรณ์ได้ถูกต้องตามหลักการ เพื่ อลดความ
ผิดพลาดที่จะเกิดเมื่อต้องปฏิบตั ิงานจริ งได้
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เครื่องปรับผิวลูกรีดระบบตัวนาไฟฟ้า
REDUCED WEASR TIME BY APPLIED STANDARD TIME PERPARING OF
ELECTRICAL DISCHARGE TEXTURING MACHINE
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อิสระ ชมภูวรณ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาเพื่อหาเวลามาตรฐานการเตรี ยมการทางานเครื่ องปรับผิวลูกรี ดระบบตัวนาไฟฟ้ า
โรงงานมีแนวทางในการปรับปรุ งด้วยการจับเวลาการทางานโดยตรงเพื่อหาเวลามาตรฐานของแต่ละกระบวนการ
ได้เสนอทฤษฎี การศึ กษาเวลาของขั้นตอนการทางาน จากการศึ กษาพบว่าส่ วนที่ สามารถปรับปรุ งแก้ไขได้ คือ
ขั้นตอนการจัดเตรี ยมลูกรี ด และขั้นตอนการจัดเก็บลูกรี ด จากนั้นเสนอวิธีการปรั บปรุ งแก้ไขด้วยการวางผัง
โรงงานและอุปกรณ์ เพื่อลดเวลามาตรฐานของขั้นตอนการทางาน ผลจากการปรับปรุ งสามารถลดเวลามาตรฐาน
ของการเตรี ยมการทางานเครื่ องปรับผิวลูกรี ดด้วยตัวนาไฟฟ้ า
คำสำคัญ: การศึกษาเวลา, เวลามาตรฐาน, การหาเวลาปกติ, การวิเคราะห์กระบวนการ

ABSTRACT
This research is a study for a standard working arrangements or the ball rolling with a conductive surface.
There are ways to improve factory working directly with a stopwatch to determine the time of each process. He
proposed the theory of the study process. The study found that the improvement could be a step to prepare the ball
rolling. And steps to keep the ball rolling. Then offer ways to improve the layout of the plant and equipment. To
reduce the time of standard operating procedure. The resulting improvements reduce the time of preparation work
surface and roll with conductors.
KEYWORDS: Study time, Standard time, Normal time to find, Analyze process.
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1. บทนำ
กระบวนการผลิต ม้วนเหล็กแผ่นรี ดเย็นโดยลูกรี ดในกระบวนการผลิต ซึ่ งสามารถใช้วางแผนในการ
ทางานได้ ปั จจุบนั ขั้นตอนการปรับผิวลูกรี ดด้วยตัวนาไฟฟ้ าแผนกปรับผิวลูกรี ดยัง ไม่มีเวลามาตรฐาน ทาให้ไม่
ทราบเวลาที่แน่นอนของขั้นตอนการผลิตในกระบวนการ และยังสามารถทราบเวลารวมเพื่อกาหนดเวลาการจัดส่ง
งาน (Due date) หรื อเวลาการผลิต (Processing Time) ทาให้สามารถสร้างความเข้าใจในการจัดกระบวนการผลิต
และการติดต่อกับบริ ษทั คู่คา้ เพื่อจัดส่งสิ นค้าที่แน่นอน อีกทั้งการทราบเวลาการผลิตในแต่ละกระบวนการร่ วมกับ
การกระจายขั้นตอนการทางานสามารถทาการปรับปรุ งกระบวนการโดยเทคนิ คการปรับปรุ งวิธีการทางานใน
กระบวนการต่ า งๆตามหลัก การ 4 ข้อ คื อ R;Rearrangement S;Simplify E;Eliminate C;Combination เทคนิ ค
การศึกษาเวลา จะทาให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการซึ่งเป็ นขั้นตอนที่ต่อเนื่องการวิเคราะห์วิธีการทางานเป็ น
การศึกษาเพื่อลดขั้นตอนวิธีการทางานที่ซ้ าซ้อนกันดังนั้นจึงนาทฤษฏีการศึกษาเวลามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต
และลดเวลาสูญเปล่าเพื่อให้สามารถควบคุมและวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
อารี ยา ตงสาลี 2545 ศึกษาการกาหนดเวลามาตรฐานการทางานในอุตสาหกรรมเครื่ องนุ่งห่ ม ประยุกต์
ระบบ MTM-2 หาเวลามาตรฐานโดยการใช้นาฬิ กาจับเวลา ในการผลิ ตกางเกงขาสั้นที่ มี 28 ขั้นตอนการผลิต
บันทึกการเคลื่อนไหวของพนักงาน เปรี ยบเทียบกับการทดสอบความถูกต้องที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% ให้ผล
ใกล้เคียงกัน
อุ บ ลรั ต น์ หวัง รั กษ์ดีสกุล และคณะ 2551 ปรั บ ปรุ งกระบวนการผลิ ต ฝาครอบโหลดเบรคสวิทซ์ใน
โรงงานงานหม้อแปลงโดยการจัดทาเวลามาตรฐาน โดยในกระบวนการผลิตมี 3 ขั้นตอน ขึ้นรู ป ประกอบ ทาสี
จัดทาเวลามาตรฐานในสถานี การเชื่อมในกระบวนการประกอบ การขัดในกระบวนการการทาสี งานเจาะแผนก
ขึ้นรู ป ใช้เวลาการผลิตมาก ทาการปรับปรุ งโดยการเพิ่มเครื่ องเชื่อม คนงาน สร้างเครื่ องจับยึด ทาให้เวลาลดลง
21%
รศ.วันชัย แหลมหลักสกุล 2551 ศึกษาข้อมูลเวลามาตรฐานการทางานสาหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
โดยประยุกต์ใช้ระบบการวัดวิธีเวลา MTM-2 เป็ นการสร้างข้อมูลเวลามาตรฐานในกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์
โดยวิธี MTM-2 เปรี ยบเทียบกับวิธีการจับเวลา และบันทึกภาพการผลิตเก้าอี้เด็กนักเรี ยนเป็ นกรณี ศึกษา ผลมีความ
ใกล้เคียงกันกับเวลาจริ ง

2. วิธีดำเนินกำรวิจัย
จากการศึกษาขั้นตอนการทางานแบ่งขั้นตอนการทางานของเครื่ องปรับผิวด้วยตัวนาแบ่งเป็ น 5 ขั้นตอน
หลัก การหาเวลามาตรฐานในการทางานในแผนกปรับลูกรี ด ที่เครื่ องปรับผิวโลหะด้วยตัวนาไฟฟ้ า และเพื่อนามา
หาเวลามาตรฐาน ปรับปรุ งวิธีการทางานและเพิ่มประสิ ทธิภาพในการปรับผิวลูกรี ด
การจัดเตรี ยม

การตั้งค่า

การทา

ลูกรี ด

โปรแกรม

ความสะอาด

การตรวจสอบ

ภาพที่ 1 กระบวนการ 5 ขั้นตอน ของการปรับผิวลูกรี ด
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การกระจายขั้นตอนการทางานใน 5 ขั้น ตอนการทางานหลัก แบ่ ง ออกเป็ นขั้น ตอนย่อ ยๆในแต่ละ
กระบวนการเพื่อทาการหาเวลามาตรฐานในแต่ละขั้นตอนและการปรับปรุ งกระบวนการผลิตให้มีประสิ ทธิ ภาพ
มากขั้น
การจัดเตรี ยมลูกรี ด
19
ขั้นตอนย่อย
การตั้งค่าโปรแกรม
2
ขั้นตอนย่อย
การทาความสะอาด
6
ขั้นตอนย่อย
การตรวจสอบ
7
ขั้นตอนย่อย
การจัดเก็บ
13
ขั้นตอนย่อย
การแสดงขั้นตอนต่างๆในกระบวนการโดยใช้ Flow Process Chart ซึ่งจะแบ่งงานออกเป็ นประเภทต่างๆ
5 งาน เพื่อการวิเคราะห์และปรับปรุ งประสิ ทธิภาพ
ตำรำงที่ 1 ขั้นตอนการทางานและวัดการจับเวลาทั้งกระบวนการ
แผนภูมกิ ระบวนกำรทำงำน (Flow Process Chart)
ชื่อกระบวนการ ขั้นตอนการทางานและวัดการจับเวลา
สัญลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ ลูกรี ด
การปฏิบตั ิงาน
การตรวจสอบคุณภาพ
กระบวนการก่อนการปรับปรุ ง
กระบวนการหลังการปรับปรุ ง

การเคลื่อนย้าย
ความล่าช้า

จานวน ระยะทาง

เวลา

(ครั้ง)

(เมตร)

(นาที)

การจัดเตรี ยมลูกรี ด

96.5

5.36

การตั้งค่าโปรแกรม
การทาความสะอาด

3

1.35

12

5.25

การตรวจสอบ

22

5.16

การจัดเก็บ

82.5

4.54

รวม

216

22.46

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

การเก็บชิ้นงานอย่างถาวร
ลักษณะงาน

การบันทึกเวลาที่กล่าวมาเป็ นกระบวนการเก็บตัวอย่างทางสถิติ (Sampling Process) ยิ่งจานวนครั้งที่จบั
เวลามากเท่าไหร่ ยิ่งมีความเชื่ อถือได้ของข้อมูลมากยิ่งขึ้นถ้าเวลาของงานย่อยใดต้องมีความผันแปร (Variance)
มากยิ่งต้องจับเวลาหลายๆครั้งเพื่อที่ จะให้ได้ผลที่แม่นยา โดยอ้างอิงจากระดับความเชื่ อถือหรื อความแม่นยาที่
ต้องการควรจะต้องจับเวลาทั้งหมดกี่ครั้ง
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การทางานแต่ละงานย่อยของคนงานจะใช้เวลาไม่เท่ากัน ในการจับเวลาทางานหลายครั้ง จะถือได้วา่
ข้อมูลมีการกระจายแบบปกติ (Normal Distribution) ในการกาหนดวิเคราะห์ขอ้ มูลของเวลาของการทางาน จาก
การจับ เวลา n, ครั้ ง แต่ ล ะครั้ งได้เวลา xi มี ค่ า เฉลี่ ย (Mean) เท่ า กับ μ และค่ า เบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) เป็ น σ นาข้อมูลมากาหนดจานวนครั้งในการจับเวลา
ขั้นตอนการคานวณหาจานวนครั้งที่ตอ้ งจับเวลาในแต่ละขั้นตอน
การประมาณค่าจานวนครั้งในการจับเวลาโดยใช้ค่าสูงสูดและต่าสุด (พิสยั Range)
1. จับเวลาเบื้องต้น 5 ครั้งสาหรับงานที่มากกว่า 2 นาที 10 ครั้งสาหรับงานที่นอ้ ยกว่า 2 นาที
2. หาพิสยั ของเวลาจับได้
พิสยั = ค่าสูงสุด – ค่าต่าสุด
R = H–L
3. หาค่าเฉลี่ย x̅ ของเวลาที่จบั ได้
R

4. หาค่าของ พิสยั หารค่าเฉลี่ย
X
5. นาค่าพิสยั หารค่าเฉลี่ย เปิ ดตารางหาจานวนครั้งจับเวลา
ตำรำงที่ 2 จานวนครั้งในการศึกษาเวลา สาหรับหาค่าวิธีกาพิสัย ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ค่าความคลาดเคลื่อน
±10%
ข้อมูลจากกลุ่ม
ข้อมูลจากกลุ่ม
ข้อมูลจากกลุ่ม
R
R
R
̅
̅
̅
X
X
5
10
5
10
5
10
X
.10
3
2
.42
52
30
.74
162
93
.12
4
2
.44
57
33
.76
171
98
.14
6
3
.46
63
36
.78
180
103
.16
8
4
.48
68
39
.80
190
108
.18
10
6
.50
74
42
.82
199
113
.20
12
7
.52
80
46
.84
209
119
.22
14
8
.54
86
49
.86
218
125
.24
17
10
.56
93
53
.88
229
131
.26
20
11
.58
100
57
0.90
239
138
.28
23
13
.60
107
61
.92
250
143
.30
27
15
.62
114
65
.94
261
149
.32
30
17
.64
121
69
.96
273
156
.34
34
20
.66
127
74
.98
284
162
.36
38
22
.68
137
78
1.00
296
169
.38
43
24
.70
145
83
.40
47
27
.72
153
88

1318

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

การกาหนดเวลาเพื่อต่างๆ (Allowances Time)
เวลาเผื่อคื อเวลาเผื่อการทางาน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความเป็ นจริ งในการทางานที่ ไม่ได้มีการ
ทางานเพียงอย่างเดี ยวแต่ยงั มี กิจกรรมอื่ นซึ่ งอาจเกิ ดความล่าช้า จึ งต้องมี การกาหนดเวลาเผื่อในการทางานที่
เหมาะสมในการกาหนดเวลามาตรฐานแบ่งได้เป็ น
1. เวลาเผื่อคงที่ คือเวลาเผื่อที่ แน่ นอนหรื อทราบไว้ก่อนล่ว งหน้า จะอยู่ระหว่าง 4.5% - 6.5% แต่ใน
อุตสาหกรรมทัว่ ไปมักกาหนดไว้ที่ 5% ของเวลาทางานทั้งหมด อาจแปรเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม
2. เวลาเผื่อผันแปรคือเวลาเผื่อที่อาจเกิดขึ้นไม่คงที่ในระหว่างการทางานซึ่ งการเกิดจากสภาพแวดล้อม
ทาให้ตอ้ งมีการคานวณตามความเป็ นจริ งที่ผนั แปรได้เช่นการล้า (Fatigue)
3. เวลาเผื่อพิเศษเป็ นการประกันความล่าช้าที่เกิดจากความไม่สมดุลของการรองานหรื อการแทรกแซง
ในกรณี ที่เป็ นการทางานกลุ่มหรื องานของคนและเครื่ องจักรทั้งที่หลีกเลี่ยงได้และหลีกเลี่ยงไม่ได้
คานวณหาเวลามาตรฐาน (Standard Time)
หลังจากทราบค่าเวลาปกติ (Normal Time) และเวลาเผื่อแล้วสามารถคานวณหาค่าเวลามาตรฐานในการ
ทางานได้โดย
Std

=

NT+ A(NT)

Std

=

NT(1+A)

Std
NT
A

=
=
=

เวลามาตรฐาน (Standard Time)
เวลาปกติ (Normal Time)
เวลาเผื่อ (Allowances Time) มักอยูใ่ นรู ปแบบ % ของเวลา

หรื อ
เมื่อ

2.8 กำรวิเครำะห์ กระบวนกำร
การวิเคราะห์กระบวนการผลิตเป็ นขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการผลิตเพราะผลจากการวิเคราะห์เพื่อทา
ให้ทราบสาเหตุที่แท้จริ งของความบกพร่ องในการผลิตที่มีผลจริ งๆต่อคุณภาพของสิ นค้า เพราะการสรุ ปสาเหตุที่
ซ่อนเร้นและไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริ งของปั ญหาแล้วทาการแก้ไขไปทันทีอาจได้ผลเพียงระยะสั้นแต่ในที่สุดก็จะเกิด
ปั ญหาขึ้นมาอีกซึ่งอาจมีผลรุ นแรงขึ้นกว่าเดิมก็ได้การค้นหาหรื อวิเคราะห์เพื่อหาจุดบกพร่ องของสิ นค้าที่ผลิต เช่น
ความรู ้สึกจิ ตสานึ กของผูเ้ ชี่ ยวชาญ การทดลองโดยการตั้งสมมติฐานหรื อโดยการใช้ขอ้ มูลทางสถิติที่มีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลอย่างถูกวิธีและมีปริ มาณข้อมูลที่เพียงพอ
วัตถุประสงค์การวิเคราะห์กระบวนการ
1. เพื่อแสดงกระบวนการของงานที่จะทาการผลิตให้เป็ นแผนผัง/แผนภูมิของกระบวนการผลิตเพื่อหา
กระบวนการผลิต ปั จจัยการผลิตให้เป็ นผลผลิตที่มีประสิ ทธิภาพใช้เวลาน้อยที่สุดและประหยัดที่สุด
2. เพื่อค้นหาสาเหตุที่ระบุได้ของความผันแปรด้านคุ ณภาพของกระบวนการผลิ ตซึ่ งเมื่ อค้นพบแล้ว
จะต้องทาการปรับปรุ งแก้ไขอย่างต่อเนื่องต่อไป
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3. หาข้อ มู ล เพื่ อ คาดคะเนผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงวัสดุ ห รื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์เ พื่ อ หาแนวทางการ
ปรับปรุ งและพัฒนาวัสดุหรื อผลิตภัณฑ์
4. หาข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเพื่อจัดทาแผนการผลิตที่เหมาะสมการวิเคราะห์กระบวนการผลิต
ของผลิตภัณฑ์การวิเคราะห์กระบวนการของผลิตภัณฑ์น้ นั จะแบ่งกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เป็ น
วัต ถุ ดิ บ ไปจนกระทั่งเป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ออกเป็ น 4 ขั้น ตอนคื อ การปฏิ บัติง าน การขนย้าย การรอคอย และการ
ตรวจสอบ
การวิเคราะห์กระบวนการโดยการใช้เครื่ องมือแผนภูมิกระบวนการผลิต
การวิเคราะห์แผนภูมิกระบวนการผลิตนี้ใช้สญ
ั ลักษณ์มาตรฐาน 5 ตัวซึ่งกาหนดโดย
The American Society of Mechanical Engineers (ASME) ในสหรัฐอเมริ กา
ตำรำงที่ 3 สัญลักษณ์ Flow Process Chart (ASME)
สัญลักษณ์

ชื่อเรียก

คำจำกัดควำมโดยย่ อ

Operation

- การเปลี่ยนคุณสมบัติของวัตถุ

Inspection

- การตรวจสอบคุณลักษณะของวัตถุ

Transportation

- การเคลื่อนที่วตั ถุจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

Delay

- การเก็บวัสดุชวั่ คราวระหว่างการปฏิบตั ิงาน

Storage

- การเก็บวัสดุ
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ตำรำงที่ 4 ขั้นตอนการทางานและวัดการจับเวลากระบวนการจัดเตรี ยมลูกรี ด
แผนภูมกิ ระบวนกำรทำงำน (Flow Process Chart)
ชื่อกระบวนการ ขั้นตอนการจัดเตรี ยมลูกรี ด
สัญลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ ลูกรี ด
การปฏิบตั ิงาน
การตรวจสอบคุณภาพ
กระบวนการก่อนการปรับปรุ ง
การเคลื่อนย้าย
กระบวนการหลังการปรับปรุ ง
ความล่าช้า
การเก็บชิ้นงานอย่างถาวร
จานวน ระยะทาง
เวลา
ลักษณะงาน
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
(ครั้ง)
(เมตร)
(นาที)
ฤๅเดินไปด้านท้ายลูกรี ด
4
0.09
คล้องสลิงด้านท้ายลูกรี ด
0.10
เคลื่อนย้ายลูกรี ด
41.7
1.27
วางลูกรี ดที่เครื่ องจักร
0.16
เดินไปที่ตะขอปั้ นจัน่
3
0.07
ถอดสลิงด้านหัวแล้วใส่
0.15
ไว้กบั ที่พกั สลิง
เดินไปที่ตะขอปั้นจัน่
2
0.06
ถอดสลิงด้านท้ายแล้วใส่
0.16
ไว้กบั ที่พกั สลิง
เดินเอาอุปกรณ์ขบั ปั่ นจัน่
ไปเก็บแล้วเดินมาที่
6
0.13
เครื่ องจักร
แกะกระดาษห่อลูกรี ด
0.22
นากระดาษไปเก็บยังที่
5
0.14
จัดเก็บ
เดินไปที่เก็บถังล้าง
7
0.13
อิเล็กโทรด
หยิบถังล้างอิเล็กโทรด
แล้วเดินไปที่จุดล้างหัว
4
0.08
อิเล็กโทรด
ล้างหัวอิเล็กโทรด
0.16
นาถังล้างอิเล็กโทรดไป
4
0.08
เก็บ
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ตารางที่ 5 สรุ ปผลการก่อน-หลังปรับปรุ ง
ขั้นตอนการ
ก่อนปรับปรุ ง
ปฏิบตั ิงาน
ระยะทาง
เวลา
(เมตร)
(นาที)
การจัดเตรี ยมลูกรี ด
96.5
5.36
การตั้งค่าโปรแกรม
3
1.35
การทาความสะอาด
12
5.25
การตรวจสอบ
22
5.16
การจัดเก็บ
82.5
4.54
รวม
216
22.46

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

หลังปรับปรุ ง
ระยะทาง
(เมตร)
84.7
3
12
22
70.7
192.4

เวลา
(นาที)
5.08
1.35
5.25
5.16
4.30
21.54

3. ผลกำรคำนวณและอภิปรำย
จากการศึ กษาเพื่อหาเวลามาตรฐานการทางานของพนักงานขั้นตอนการปรับผิวลูกรี ดที่เครื่ องปรับผิว
ด้วยตัวนาไฟฟ้ า เมื่อพิจารณาถึงประสิ ทธิ ภาพการทางานของพนักงาน จะเห็นได้วา่ ความสามารถ ความพยายาม
ความกระตือรื อร้นในการทางาน มีค่าใกล้เคียงกัน ดังข้อมูลต่อไปนี้
1. การจัดเตรี ยมลูกรี ด เวลาปกติ 6.5524 นาที เวลามาตรฐานที่คานวณได้ 6.7799 นาที
2. การตั้งค่าโปรแกรม เวลาปกติ 2.1254 นาที เวลามาตรฐานที่คานวณได้ 2.2117 นาที
3. การทาความสะอาด เวลาปกติ 7.0685 นาที เวลามาตรฐานที่คานวณได้ 7.3620 นาที
4. การตรวจสอบ
เวลาปกติ 6.3033 นาที เวลามาตรฐานที่คานวณได้ 6.5985 นาที
5. การจัดเก็บลูกรี ด
เวลาปกติ 6.0748 นาที เวลามาตรฐานที่คานวณได้ 6.2786 นาที

4. สรุ ปผลกำรวิจัย
การที่ โรงงานยังไม่มีเวลามาตรฐานในกระบวนการปรั บผิว ลูกรี ดด้ว ยเครื่ องตัวนาไฟฟ้ า ทาให้ไม่
สามารถวางแผนการทางานและกาลังการผลิตที่เป็ นมาตรฐานของแต่ละวันได้ จึงต้องการให้แต่ละกระบวนการมี
เวลามาตรฐานเพื่อจะได้ทราบกาลังการปรับผิวลูกรี ดในแต่ละวันและระดับความสามารถของพนักงานแต่ละคน
เพื่อจัดรู ปแบบการทางานของพนักงานให้เข้ากระบวนการได้อย่างเหมาะสม และวางแผนการปรับผิวลูกรี ดให้มี
ประสิ ทธิภาพที่สุด
ผลการทาโครงงานการหาเวลามาตรฐานในการปรับผิวลูกรี ดด้วยเครื่ องตัวนาไฟฟ้ า ได้ทาการแบ่งงาน
ออกเป็ นแต่ละงานย่อยเพื่อให้ง่ายต่อการจับเวลาและทาการสังเกตการทางานของพนักงานเพื่อใช้ในการหาเวลา
มาตรฐาน
เวลามาตรฐานของการปรับผิวลูกรี ดด้วยตัวนาไฟฟ้ าต่อหนึ่งลูกรี ด
1. ขั้นตอนการจัดเตรี ยมลูกรี ด
ใช้เวลาทั้งหมด 5.36 นาที
2. ขั้นตอนการตั้งค่าโปรแกรม
ใช้เวลาทั้งหมด 1.35 นาที
3. ขั้นตอนการทาความสะอาด
ใช้เวลาทั้งหมด 5.25 นาที
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ใช้เวลาทั้งหมด 5.16 นาที
ใช้เวลาทั้งหมด 4.54 นาที

5. ข้ อเสนอแนะ
จากการศึ กษาและเก็บข้อมูลการทางานขั้นตอนการปรั บผิวลูกรี ดด้วยเครื่ องปรั บผิวลูกรี ดด้วยตัวนา
ไฟฟ้ า พบว่าลักษณะการทางานเป็ นแบบต่อเนื่องด้วยพนักงานเพียงคนเดียว โดยไม่มีพ้ืนที่ซ้ าซ้อนกันจนเกิดการ
รอคอยงาน ซึ่งสามารถสรุ ปพื้นที่แต่ละจุดของขั้นตอนการปรับผิวลูกรี ดด้วยตัวน้ าไฟฟ้ า ดังนี้
ตำรำงที่ 6 แสดงพื้นที่แต่ละกิจกรรม
หมำยเลข
พืน้ ที่
1.
พื้นที่จดั เก็บลูกรี ด
2.
เครื่ อง EDT
3.
พื้นที่จดั เก็บกระดาษ
4.
พื้นที่ทาความสะอาด (Electrode)
5.
หัวอิเล็กโทรด
6.
ตูค้ วบคุม
7.
ห้องควบคุม
8.
จุดเครื่ องมือวัดคุณภาพ
9.
จุดวาง Remote Crane

.

จากการเปลี่ยนแปลงผังการวางชนิดลูกรี ด C จะสามารถลดระยะทางในการเคลื่อนย้ายลูกรี ดไปยังเครื่ อง
EDT ซึ่งการลดเวลาดังกล่าวจะต้องทาการหาเวลามาตรฐานของขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายลูกรี ดใหม่

ภำพที่ 2 แผนภาพ Flow Diagram ของพื้นที่ปรับผิวลูกรี ด (ก่อนปรับปรุ ง)
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บทคัดย่อ
บทความฉบับ นี้ เป็ นการน าเสนอการศึ ก ษาการลดกระแสฮาร์ ม อนิ ก ของเครื่ อ งเชื่ อ มไฟฟ้ า โดย
วัตถุประสงค์เป็ นการปรับปรุ งวงจรเครื่ องเชื่อมไฟฟ้ าที่ใช้คอนเวอร์ เตอร์ ความถี่สูง ด้วยการติดตั้งตัวเหนี่ ยวนาที่
บัสแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง เพื่อลดขนาดของกระแสฮาร์ มอนิ กของกระแสไฟฟ้ าที่ จ่ายเข้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ า
กระแสสลับ โดยการปรับค่าริ ปเปิ้ ลของกระแสอินพุท ที่ เกิ ดจากการประจุและการคายประจุ ของคาปาซิ เตอร์
ซึ่ งการปรับแต่งค่าเหนี่ ยวนาที่ บัสแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง เป็ นวิธีที่ ง่าย ราคาถูกและใช้ได้ดีในภาคปฎิ บัติใน
โรงงานอุตสาหกรรม ผลจากการปรับปรุ งมีผลให้ค่าอัตราความเพี้ยนรวมลดลง และขนาดกระแสฮาร์มอนิกลดลง
คาสาคัญ: เครื่ องเชื่อมไฟฟ้ า กระแสฮาร์มอนิก อัตราความเพี้ยนรวม

ABSTRACT
The paper presents the study of harmonic current reduction of electric welding. The main purpose is
to improve the electric welding circuit that is applied from high frequency switching converter by installing the
dc-bus inductor. As the result, the ripple of input three phase line current is efficiency reduced due to capacitor
charging and discharging. Consequently, the dc- bus inductor method is a practical method, low cost and
suitable to apply for industrial system. As the experimental results, the reduction of current total harmonic
distortion and the spectrum of harmonic current are also confirmed.
KEYWORDS: Electric Welding, Harmonic Current, Total Harmonic Distortion
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1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ปั จจุบนั วงจรอิเล็กทรอนิ กส์กาลังได้ถูกทามาประยุกต์ใช้กบั อุปกรณ์ไฟฟ้ าอย่างแพร่ หลาย เพื่อประโยชน์
ในการประหยัดพลังงานและลดขนาดของอุปกรณ์ให้กระทัดรัด ปั ญหาหลักของอิเล็กทรอนิ กส์กาลัง คือ การเกิด
แรงดัน กระแสฮาร์ ม อนิ ก ไหลเข้าสู่ ร ะบบ-ไฟฟ้ าก าลัง หลัก เกิ ด ผลเสี ย หายมากมายกับ ระบบไฟฟ้ า ( David
Chapman, 2001, Hooman E.M and Wilson X., 2009) ในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่ องเชื่อมไฟฟ้ าเป็ นเครื่ องมือ
หนึ่งที่มีความสาคัญ และได้ถูกปรับเปลี่ยนมาใช้วงจรอิเล็กทรอนิ กส์กาลังเช่นกัน เพื่อลดฮาร์มอนิกด้วยวิธีต่าง ๆ
เช่นการออกแบบเครื่ องเชื่ อมไฟฟ้ าในมีกาลังไฟฟ้ าคงที่ (J. Shklovski1, K. Janson1, 2012) หรื อการพัฒนาคอน
เวอร์ เตอร์ แบบ 3 ระดับเพื่อลดปั ญหาฮาร์ มอนิ กของเครื่ องเชื่ อมไฟฟ้ า นอกจกกากนี้ ยงั มีการวิเคราะห์ การเกิ ด
ฮาร์ มอนิ กของกระแสและแรงดันจากหม้อแปลงที่ ใช้กบั เครื่ องเชื่อมไฟฟ้ า( Nitin kumar, Gurmeet Singh. 2015)
ในบทความนี้ ได้นาเสนอการลดกระแสฮาร์ ม อนิ กจากเครื่ องเชื่ อมไฟฟ้ า ด้วยวิธีง่าย ๆ และ ราคาถูก โดยการ
ปรับปรุ ง การเกิดกระแสฮาร์ มอนิ กจากผลของตัวกรองแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง ในวงจรเรี ยงกระแส แบบ 3 เฟส
ซึ่งสามารถลดค่าความเพี้ยนรวมของกระแสฮาร์ มอนิกได้เป็ นจานวนมาก เกิดประโยชน์ในการลดความเสี่ ยงของ
ปั ญหาฮาร์ มอนิ กที่ กระทบกับระบบไฟฟ้ ากรณี ที่มีเครื่ องเชื่ อมจานวนมาก อี กทั้ง ยังสามารถลดขนาดของตัว
กรองฮาร์มอนิกของระบบได้

2. วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
เพื่อศึ กษาและวิเคราะห์ผลการเกิดฮาร์ มอนิ กจากเครื่ องเชื่อมไฟฟ้ าที่ใช้คอนเวอร์ เตอร์ ความถี่สูง เป็ น
เครื่ องเชื่อมไฟฟ้ าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ออกแบบตัวเหนี่ ยวนาเพื่อติดตั้งในบัสแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง
ของตัวเรี ยงกระแส 3 เฟส ซึ่งเป็ นส่ วนประกอบส่ วนแรกของเครื่ องเชื่อมไฟฟ้ า ขั้นตอนการศึกษา ตรวจวัดหา
รู ปแบบของแรงดันฮาร์ มอนิ กและกระแสฮาร์ มอนิ ก วัด ค่าความเพี้ยนรวม ( Total Harmonic Distortion: THD )
ของตัวอย่างเครื่ องเชื่อมไฟฟ้ าในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ออกแบบและปรับปรุ งในภาค
วงจรเรี ยงกระแส 3 เฟส โดยออกแบบติดตั้งตัวเหนี่ ยวนา เพื่อปรับค่ารู ปคลื่นของกระแสอินพุท ทดสอบทั้งก่อน
และหลังการปรับปรุ ง

3. กรอบแนวคิดของงานวิจัย
1. ตรวจวัดแรงดันฮาร์มอนิกและกระแสฮาร์มอนิกของเครื่ องเชื่อมไฟฟ้ า ขนาด 200 แอมป์
2. วิเคราะห์ลาดับรู ปแบบของแรงดันฮาร์ มอนิ กและกระแสฮาร์ มอนิ กของเครื่ องเชื่อม ขณะทดสอบใช้
งาน
3. ออกแบบและติดตั้งตัวเหนี่ ยวนาที่ บัสไฟฟ้ ากระแสตรงของวงจรเรี ยงกระแส 3 เฟส เพื่อปรับปรุ ง
รู ปคลื่นของกระแสอินพุท
4. บันทึกรู ปคลื่นกระแสอินพุทที่ สายของระบบไฟฟ้ า 3 เฟสที่ จ่ายเข้า วัดสเปคตรัมของกระแสฮาร์ มอ
นิก และวัดค่า THD ก่อนและหลังการปรับปรุ ง
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4. ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้ อง
4.1 หลักการเบื้องต้นของฮาร์มอนิก
จากพื้ นฐานของความไม่เป็ นเชิ งเส้น ของกระแสและแรงดัน ของแรงดัน และกระแสที่ ได้จากวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ หรื อ แหล่งจ่ายฮาร์มอนิกประเภทอื่นๆ สามารถนาเสนอได้ดงั สมการที่ (1) แสดงให้เห็นถึงการเกิด
รู ปคลื่นไซน์หลายความถี่ ดังภาพประกอบที่ 1 สามารถหาค่ากระแส RMS ได้ดงั สมการที่ (2) และ ค่า THD ได้ดงั
สมการที่ (3) โดยกาหนดให้


f (t )  a0   (an cos nt  bn sin nt )

(1)

n1

I rms 

N

I
n 1

(2)

2
n

N

THDi 

I
n2

2
n

(3)

I1

ฮาร์ ม อนิ ก ( Harmonic ) คื อ ส่ วนประกอบในรู ป สั ญ ญาณคลื่ น ไซน์ (Sine wave) ของสัญ ญาณหรื อ
ปริ มาณเป็ นคาบใดๆ ซึ่ งมีความถี่เป็ นจานวนเต็มเท่ าของความถี่หลักมูล ( Fundamental Frequency ในระบบ
ไฟฟ้ า เรามี ค่ า เท่ ากับ 50 Hz เช่ น ฮาร์ ม อนิ กล าดับ ที่ 3 มี ค่ าความถี่ เป็ น 150 Hz และฮาร์ ม อนิ ก ล าดับ ที่ 5 มี
ค่าความถี่เป็ น 250 Hz แสดงดังภาพประกอบที่ 1 ก. และผลของฮาร์มอนิกเมื่อรวมกันกับสัญญาณความถี่หลักมูล
ด้ว ยทางขนาด (Amplitude) และมุ ม เฟส (Phase Angle) ท าให้ สั ญ ญาณที่ เกิ ด ขึ้ น มี ข นาดเปลี่ ย นไปและมี รู ป
สัญญาณเพี้ยนไปจากสัญญาณคลื่นไซน์ดงั ภาพประกอบที่ 1 ข.

ก. คลื่นสัญญาณที่มีฮาร์มอนิกลาดับ 3
ข. คลื่นสัญญาณผลรวมของฮาร์มอนิก
ภาพประกอบที่ 1 องค์ประกอบของสัญญาณฮาร์มอนิกที่ลาดับต่าง ๆ
4.2 โครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่ องเชื่อมไฟฟ้ า
จากภาพประกอบที่ 2 ได้แสดงโครงสร้างขั้นพื้นฐานของวงจรเครื่ องเชื่อมไฟฟ้ าที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
เป็ นตัวขับเคลื่อน ประกอบด้วย 3 ส่ วน คื อ ส่ วนที่ 1. วงจรเรี ยงกระแส 3 เฟส ท าหน้าที่ แปลงแรงดันไฟฟ้ า
กระแสสลับ 3 เฟสให้เป็ นไฟฟ้ ากระแสตรง ส่ วนที่ 2. เป็ นส่ วนของวงจรผกผันหรื อวงจรอินเวอร์ เตอร์ แบบ
บริ ดจ์ ซึ่งในที่น้ ีเป็ นแบบฟูลบริ ดจ์ ดังได้นาเสนอในภาพประกอบที่ 3 และ ภาพประกอบที่ 4 ตามลาดับ
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ภาพประกอบที่ 2 โครงสร้างขั้นพื้นฐานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์กาลังที่ขบั เคลื่อนเครื่ องเชื่อมไฟฟ้ า
จากภาพประกอบที่ 3 เป็ นวงจรกระแส 3 เฟส (Three phase rectifier) ซึ่งประกอบด้วยไดโอด 6 ตัว ทา
หน้าที่เป็ นตัวเรี ยงกระแสไฟฟ้ าสลับ 3 เฟสเป็ นไฟฟ้ ากระแสตรง ซึ่งจะมีจานวน 6 พัลล์ เมื่อติดตั้งตัวกรองด้วยตัว
ประจุ จะทาให้แรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงที่ 6 พัลล์กลายเป็ นแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงที่มีความเรี ยบ แต่จะมีช่วงเวลา
การประจุและคายประจุ ทาให้เกิดริ ปเปิ้ ลที่กระแสไฟฟ้ ากระแสสลับที่แหล่งจ่าย 2 พัลล์ ต่อ 180 องศา เป็ นต้นเหตุ
ของการเกิดกระแสฮาร์มอนิกที่แหล่งจ่าย ดังแสดงในภาพประกอบที่ 7 ก.

ภาพประกอบที่ 3 วงจรเรี ยงกระแส 3 เฟส ( Three-Phase Rectifier )
เมื่อได้รับแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง จะส่งกาลังไฟฟ้ าไปยังอินเวอร์เตอร์แบบบริ ดจ์ เพื่อแปลงเป็ นไฟฟ้ า
กระแสสลับด้วยวิธี PWM และขยายขนาดแรงดันไฟฟ้ าด้วยหม้อแปลงไฟฟ้ าความถี่สูง ของเครื่ องเชื่อม

ภาพประกอบที่ 4 วงจรอินเวอร์เตอร์แบบบริ ดจ์ และหม้อแปลงไฟฟ้ าความถี่สูง
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5. วิธีดาเนินการวิจัย
หั ว ข้อ นี้ จะกล่ าวถึ ง ขั้น ตอนการด าเนิ น การวิจัย โดยจะท าการวัด เครื่ อ งเชื่ อ มไฟฟ้ าที่ มี โ ครงสร้ า ง
เช่ น เดี ยวกับ ที่ แสดงในภาพประกอบที่ 3 และภาพประกอบที่ 4 ก่ อนและหลังการติ ด ตั้งตัวเหนี่ ยวน าเพื่ อ ลด
ค่ากระแสฮาร์มอนิก ดังนี้
5.1 การวัดค่าแรงดันและกระแสฮาร์มอนิก
การวัดค่าแรงดันและกระแสอินพุทจากแหล่งจ่ายจะทาการติดตั้งเครื่ องวัดฮาร์มอนิกด้วยเครื่ องวัด
คุณภาพไฟฟ้ ายีห่ อ้ Chauvin Arnoux CA8334: EN 50160, IEC 61000-4-15 วัดในโหมดการวันค่าชัว่ ขณะและ
แสดงผลที่หน้าจอเครื่ องวัด โดยวัดค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้ าสลับ 3 เฟสที่จ่ายให้เครื่ องเชื่อมดังแสดงใน
ภาพประกอบที่ 5

ภาพประกอบที่ 5 ตาแหน่งการวัดแรงดันฮาร์มอนิก และ กระแสฮาร์มอนิก
5.1.1 การออกแบบขนาดตัวเหนี่ยวนา
(4)
(5)
โดยค่า L = ค่าตัวเหนี่ยวนาที่ติดตั้ง, Cf = ตัวประจุที่เป็ นตัวกรองในบัสแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง
f = ความถี่ของตัวเรี ยงกระแส 3 เฟส ในที่มีเท่ากับ 6 เท่าของความถี่ไฟฟ้ าที่ระบบ เท่ากับ 300 Hz.,VLL = แรงดัน
ระหว่างสายสูงสุดของระบบไฟฟ้ า 3 เฟส (Vineet Kumar Dwivedi,2015) จากสมการที่ 4 และ สมการที่ 5 นาไป
ประมาณค่า L และ C ที่เป็ นตัวกรอง และนาไปปรับแต่งด้วยโปรแกรมเมท-แลป ได้รับค่าที่ Cf = 4700 µF, L =
100 mH.
5.1.2 การติดตั้งตัวเหนี่ยวนา และ การวัดแรงดันและกระแส ฮาร์มอนิกของอินพุท
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ ประกอบด้วย เครื่ องเชื่อมไฟฟ้ า ขนาด 15 กิโลโวลท์แอมป์ กระแส
อินพุท 10 แอมป์ และ เครื่ องวัดฮาร์มอนิกด้วย Power Quality Analyzer ของ Chauvin Arnoux รุ่ น C.A 8334
จากภาพประกอบที่ 6 แสดงรู ปคลื่นของแรงดัน และ สเปคตรัมของแรงดัน โดยรู ปคลื่นแรงดันระหว่างสาย ทั้ง 3
เฟส ก่อนทาการติดตั้งตัวเหนี่ยวนา แสดงให้เห็นว่ามีแรงดันฮาร์มอนิกเล็กน้อย มีค่า THDv ที่ 1.7 เปอร์เซนต์ เป็ น
ค่าที่ต่ากว่ามาตรฐาน ซึ่งมาตรฐาน IEEE 519-1992 กาหนดไว้ไม่เกิน 5 เปอร์เซนต์
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ก. รู ปคลื่นแรงดันระหว่างสายของระบบไฟฟ้ าอินพุท
ข. สเปคตรัมของแรงดันระหว่างสาย
ภาพประกอบที่ 6 แรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ 3 เฟสที่จ่ายเข้าและสเปคตรัมของแรงดันไฟฟ้ า
ส่ วนในภาพประกอบที่ 6 และ ภาพประกอบที่ 7 ได้แสดงให้เห็นถึงรู ปคลื่นของกระแส ซึ่ งเป็ นผลของ
ช่วงเวลาการเก็บประจุและคายประจุที่ บัสแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง ทาให้เกิดริ ปเปิ้ ลของกระแส และเกิดกระแส
ฮาร์ มอนิ กสู ง จากการแสดงค่าของเครื่ องวัด จะมีค่า THDi ถึง 212 เปอร์ เซนต์เป็ นฮาร์ มอนิ กลาดับคี่ เนื่ องจาก
กระแสมี ค่ า ความสมมาตรทั้ง บวกและลบ หลังจากนั้น ได้ท าการติ ด ตั้ง ตัว เหนี่ ย วน า โดยต่ อ อนุ ก รมที่ บัส
แรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงดังแสดงดังภาพประกอบที่ 8 มีค่าตัวเหนี่ยวนา 100 มิลลิเฮนรี่

ก. รู ปคลื่นกระแสอินพุทที่สายของระบบไฟฟ้ า
ข. สเปคตรัมของกระแสในสาย
ภาพประกอบที่ 7 กระแสไฟฟ้ ากระแสสลับ 3 เฟสในสายที่จ่ายเข้าและสเปคตรัมของกระแสไฟฟ้ า
ก่อนการติดตั้งตัวเหนี่ยวนา

ภาพประกอบที่ 8 การติดตั้งตัวเหนี่ยวนาที่บสั แรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง
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หลัง จากที่ ไ ด้ติ ด ตั้ง ตัว เหนี่ ย วจะเห็ น ได้ว่า รู ป คลื่ น ของแรงดัน มี ค่ า THDv ลดลงเหลื อ 0.9 และค่ า
สเปคตรัมของกระแสในสายทั้งเฟส A, B และ C มีค่าใกล้เคียงกัน จะมีขอ้ หน้าสังเกตที่เฟส B จะมีสูงกว่าเล็กน้อย
จะเป็ นสาเหตุจากความไม่สมดุลย์ของกระแส ซึ่งอาจเกิดจากสภาวะการเชื่อมซึ่งกระแส ต่างกันเพียง 1 แอมป์ แต่
ค่า THDi ลดลงเหลือ 103 เปอร์ เซนต์ ซึ่ งลดลงต่ ากว่า 50 เปอร์ เซนต์ ดังแสดงรายละเอียดดังภาพประกอบที่ 9
และภาพประกอบที่ 10

ก. รู ปคลื่นแรงดันที่สายของระบบไฟฟ้ าอินพุท
ข. สเปคตรัมของแรงดันที่สาย
ภาพประกอบที่ 9 แรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ 3 เฟสที่จ่ายเข้าและสเปคตรัมของแรงดันไฟฟ้ า

ก. รู ปคลื่นกระแสอินพุทที่สายของระบบไฟฟ้ า

ข. สเปคตรัมของกระแสในสายเฟส A

ค. สเปคตรัมของกระแสในสายเฟส B
ง. สเปคตรัมของกระแสในสายเฟส C
ภาพประกอบที่ 10 กระแสไฟฟ้ ากระแสสลับ 3 เฟสในสายที่จ่ายเข้าและสเปคตรัมของกระแสไฟฟ้ า
หลังการติดตั้งตัวเหนี่ยวนา ทั้ง 3 เฟส
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ตารางที่ 1 แสดงการลดลงของเปอร์เซนต์กระแสฮาร์มอนิกก่อนและหลังการปรับปรุ ง
เปอร์เซนต์การเกิดกระแสฮาร์มอนิก
ลาดับฮาร์มอนิก ก่อนการปรับปรุ ง หลังการปรับปรุ ง
ระดับการลดลง
3
40%
20%
20%
5
90%
80%
10%
7
80%
70%
10%
9
30%
10%
20%
11
70%
20%
50%
15
20%
5%
15%
THD
212%
103%

ภาพประกอบที่ 11 แสดงการลดลงของเปอร์เซนต์กระแสฮาร์มอนิกก่อนและหลังการปรับปรุ ง

6. สรุ ปผลงานวิจัยและเสนอแนะ
จากผลการลดกระแสฮาร์มอนิ กที่ได้นาเสนอในวิธีการดาเนิ นการวิจยั ในหัวข้อที่ 5 แล้วนั้น จากผลการ
ทดสอบแสดงให้เห็นว่าการเปรี ยบเทียบ ระหว่างการที่ไม่ได้ติดตั้งตัวเหนี่ ยวนาที่บสั แรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง ทา
ให้ เกิ ด กระแสฮาร์ ม อนิ ก มากที่ ไ หลเข้าสู่ ระบบไฟฟ้ า และหลังจากที่ ติ ด ตั้ง ตัว เหนี่ ย วน าที่ บัส แรงดัน ไฟฟ้ า
กระแสตรง นั้นทาให้เห็นถึงค่ากระแสฮาร์ มอนิ กที่ ลดลงอย่างเห็นได้ชดั เนื่ องจากมีผลทาให้เกิดการหน่วงเวลา
การประจุและคายประจุของตัวประจุที่ใช้กรองแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง จากตารางที่ 1 และภาพประกอบที่ 11
ได้แสดงเปอร์ เซนต์การลดลงของกระแสฮาร์ มอนิ ก ในแต่ละลาดับ ซึ่ งจะเห็นได้วา่ ผลที่มีการลดลงจะลดลงมาก
ในฮาร์ ม อนิ ก ล าดับ สู ง ซึ่ งท าให้ ค่ า THD ลดลงอย่า งมี นั ย ส าคัญ แม้จ ะเป็ นวิ ธี พ้ื น ฐาน ที่ มี บ รรจุ ทั่ว ไปใน
อินเวอร์ เตอร์ ที่ใช้ขบั เคลื่อนมอเตอร์ ไฟฟ้ าแต่ในทางปฏิบตั ิในระดับโรงงานอุตสาหกรรมสามารถทาได้สะดวก
และ ได้ผลการลดกระแสฮาร์ มอนิ กได้มาก และราคาถูก กว่าการใช้ตวั กรองแบบแอ็กที ฟถึง 10% และยังมีความ
คงทนไม่ซบั ซ้อนเหมือนการปรับปรุ งวิธีอื่น ๆ ซึ่งในกรณี ที่มีการใช้เครื่ องเชื่อมหลายเครื่ อง จะเกิดประโยชน์ใน
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การปรับปรุ งคุณภาพไฟฟ้ าและลดความเสี่ ยงของการเสี ยหาย อีกทั้งยังสามารถลดขนาดของตัวกรองฮาร์ มอนิ
กของระบบที่ติดตั้งในระบบไฟฟ้ ากาลัง
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หลอด LED เป็ นอีกหนึ่ งในอุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่กาลังได้รับความสนใจในปั จจุบนั แสงสว่างที่
ใช้ในโรงงานหรื อถนนนั้น มีการใช้พลังงานไฟฟ้ าในปริ มาณมากซึ่ งทาให้เกิดความสิ้ นเปลืองด้านพลังงานและ
ค่าใช้จ่ายจานวนมาก หากมีระบบที่สามารถควบคุมความสว่างของหลอดไฟแอลอีดีตามลักษณะการใช้งานให้
เหมาะสม ค่าพลังงานไฟฟ้ าทุกหน่ วยที่ สูญเสี ยไปจะคุม้ ค่าทุ กการใช้งาน ในงานวิจยั นี้ จึงพัฒนาระบบซึ่ ง ได้
นาเอาเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวมาใช้เพื่อส่งสัญญาณไปสัง่ เปิ ด/ปิ ดสวิตซ์ไฟตามจุดต่างๆที่มีคนหรื อไม่มี
คนอยู่ และใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับกระแสเพื่อวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้ า ผลงานวิจยั ที่ได้คือระบบสามารถที่จะ
ควบคุมการปิ ดเปิ ดของหลอดไฟแอลอีดีรวมไปถึงสามารถที่ จะทาการควบคุม หลอดไฟแอลอีดีให้เกิ ดระดับ
ความสว่างที่ เหมาะสมตามที่ ผใู ้ ช้ได้ทาการเลือกโหมดการใช้งานเอาไว้ซ่ ึ งในที่น้ ี คือ โหมดประหยัดพลังงาน,
โหมดปกติ และโหมดสมรรถนะ นอกจากนี้ ยงั มีการรายงานค่าการใช้พลังงานรวมถึงค่าไฟและมีการแจ้งเตือน
ไฟดับจากความผิดปกติ ผ่านทางหน้าจอสมาร์ ทโฟน โดยท้ายสุ ดงานวิจยั นี้ สามารถช่วยในเรื่ องการประหยัด
พลังงานได้ และสอดคล้องกับแนวคิด Thailand 4.0
คาสาคัญ : อินเทอร์เน็ตออฟติงส์, สมองกลฝังตัว, การควบคุมไฟแอลอีดี, สมาร์ทซิต้ ี, การประหยัดพลังงาน

ABSTRACT
LED tube is a device used to save energy and it is gaining attention today. Lighting in factories and
roads are used in large amounts of electricity, which consume energy consumption and costs a lot. If there is a
system to control appropriately the brightness of the LED lamp then all of the power units will be used worthily
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and the energy will be saved enormously. In this research, the motion sensor is used to detect the movement and
then turn on/off the power switch as defined in database for the appropriate situations to save the power energy
of LED lamp. The current sensor is used to analyze the flow of electrical energy. This research will be decrease
the power consumption by controlling the LED brightness levels according to user selected application modes,
such as, save energy mode, normal mode and performance mode. Moreover, the information of electrical using
can be reported in realtime and also the system will notify on smartphone screen about the abnormal status.
Finally, this research plan to apply with Thailand 4.0 concept to save the energy.
KEYWORD : Internet of Things (IoT), Embedded Systems, LED Controller, Smart City, Energy saving

1. บทนา
พลังงานไฟฟ้ าเป็ นพลังงานที่ถูกใช้เพื่อตอบสนองการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจในสาขาต่างๆ ไม่วา่ จะ
เป็ น อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ที่อยูอ่ าศัย ขนส่ ง ฯลฯ โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมมีปริ มาณการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ าถึงร้อยละ 42-46 ของการใช้พลังงานไฟฟ้ าทั้งประเทศ อีกทั้งความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ าของประเทศมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ซึ่ งหากเป็ นเช่นนี้ต่อไป อาจก่อให้เกิดการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้ าในอนาคต และในแง่
ของผูป้ ระกอบการยังทาให้ตน้ ทุนด้านพลังงานของโรงงานสูงขึ้น จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นถึงความจาเป็ นต้อง
มี ก ารอนุ รั ก ษ์ พ ลัง งานไฟฟ้ าในภาคอุ ต สาหกรรม เพื่ อ ท าให้ เ กิ ด การใช้พ ลัง งานไฟฟ้ าอย่ า งมี คุ ้ม ค่ า และ
ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งนอกจากจะเป็ นการรักษาพลังงานที่มีอยูอ่ ย่างจากัดไว้ให้สามารถใช้ได้นานที่สุดแล้ว ยังช่วยลด
ต้นทุนด้านพลังงาน ทาให้โรงงานมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น โดยจากกระแสตื่นตัวด้านการประหยัด
พลังงานนี้ ที่เกิ ดขึ้นทัว่ โลก ทาให้เกิ ดการพัฒนานวัตกรรมเพื่อก่ อให้เกิ ดการประหยัดพลังในด้านต่างๆ อย่าง
มากมายซึ่ งหลอดไฟแอลอีดีเป็ นอีกหนึ่ งในสิ่ งที่นามาใช้ให้เกิดการประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะในกลุ่มผูใ้ ช้แสง
สว่างมาก เช่นในส่วนของโรงงาน หรื อท้องถนน เนื่องจากแต่เดิมมีการใช้พลังงานไฟฟ้ าสาหรับให้แสงสว่างเป็ น
จานวนมากทาให้เกิดความสิ้ นเปลืองด้านพลังงาน และเสี ยค่าใช้จ่ายเป็ นจานวนมาก ดังนั้นหากมีระบบที่สามารถ
ควบคุ มความสว่างของหลอดไฟแอลอีดีตามลักษณะการใช้งานให้เหมาะสมได้ค่าพลังงานไฟฟ้ าทุกหน่ วยที่
สู ญเสี ยไปจะคุม้ ค่า และทาให้เกิดการประหยัดพลังงานอย่างมหาศาลหากนาระบบควบคุมความสว่างอัจฉริ ยะนี้
ไปใช้งานในระดับประเทศและระดับโลกตามแนวความคิดของ Smart Industry Concept และ Smart City Concept
และส าหรั บ บริ ก ารคลาวด์ แ พลตฟอร์ ม (Public Cloud Platform) นั้น ระบบได้ใ ช้ CloudMQTT ที่ ใ ช้ส าหรั บ
ให้บริ การเชื่อมต่อสื่ อสารในรู ปแบบ IoT
1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อที่จะสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้ า และลดค่าใช้จ่ายจากการใช้งานแอลอีดีลงได้
2) เพื่อสามารถทราบสถานะหลอดไฟแอลอีดีวา่ มีการเปิ ดหรื อปิ ดอยูใ่ นขณะนั้น
3) เพื่อสร้างระบบที่สามารถแจ้งเตือนไฟดับจากความผิดปกติได้ เพื่อดาเนินการตรวจสอบและ
ซ่อมแซม
4) เพื่อสร้างระบบที่ผใู ้ ช้สามารถวิเคราะห์การใช้พลังงานและคานวณหาค่าไฟได้
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1.2 ขอบเขต
1) สามารถตรวจสอบการเคลื่อนไหวด้วย (Motion Sensor)
2) สามารถรายงานค่าของพลังงานไฟฟ้ าจาก (Current Sensor) เพื่อคานวณค่าไฟฟ้ าและแสดงผล
บนสมาร์ทโฟนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
3) สามารถแจ้งสถานะการใช้งานและแจ้งเตือนที่สมาร์ทโฟนเมื่อไฟดับจากความผิดปกติ
4) สามารถกาหนดค่าความสว่างเป็ นโหมดต่างๆ ได้ตามลักษณะการใช้งานด้วยสมาร์ทโฟนผ่าน
เครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
1.3 เทคโนโลยีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
1.3.1 ทฤษฎีสรุปเกีย่ วกับ IoT
Margaret Rouse ได้ให้ความหมายของ Internet of Things [1] เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 ใจความ
ว่า Internet of Things คือ สภาพแวดล้อมที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ มีการถ่ายโอนข้อมูลร่ วมกันผ่านเครื อข่าย
โดยไม่จาเป็ นต้องใช้ปฏิ สัมพันธ์ระหว่างบุ คคลกับบุ คคลหรื อระหว่างบุ คคลกับคอมพิวเตอร์ ซึ่ ง Internet of
Things พั ฒ นามาจากเทคโนโลยี ไ ร้ ส าย ( wireless technology) ระบบเครื่ องกลไฟฟ้ าจุ ล ภาค ( microelectromechanical systems : MEMS) และอิ น เทอร์ เ น็ ต ซึ่ งค าว่ า Things ใน Internet of Things นั้ น หมายถึ ง
อุปกรณ์ต่างๆ ที่อา้ งอิงได้ดว้ ยเลขไอพี (IP address) และมีความสามารถในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างกันได้ผ่าน
เครื อข่าย สรุ ปให้เข้าใจง่ายๆ Internet of Things ก็คือ เทคโนโลยีที่ทาให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล
กันได้ผา่ นเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตนัน่ เอง
สถาบันวิศวกรรมไฟฟ้ าและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติ (IEEE) ได้ให้คานิยามของ Internet
of Things [2] เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 โดยใจความบอกถึงคุณลักษณะสาคัญของ IoT มีดงั นี้
1) เป็ นการเชื่อมต่อกันระหว่างสรรพสิ่ งใดๆ (Interconnection of Things)
2) เชื่อมต่อสรรพสิ่ งใดๆ เข้ากับโครงข่ายอินเทอร์เน็ต (Connection of Things to the Internet)
3) สรรพสิ่ งใดๆ มีลกั ษณะที่ระบุเอกลักษณ์ได้ (Uniquely Identifiable Things)
4) สามารถพบได้ทวั่ ไป (Ubiquity)
5) มีความสามารถในการรับรู ้ และตอบสนองได้ (Sensing/Actuation capability)
6) เป็ นระบบฝังตัวแบบอัจฉริ ยะ (Embedded intelligence)
7) มีความสามารถในการสื่ อสารทางานร่ วมกันได้ (Interoperable Communication Capability)
8) สามารถตั้งค่าด้วยตนเองได้ (Self-configurability)
9) สามารถโปรแกรม หรื อสัง่ การการทางานได้ (Programmability)
หรื อถ้ากล่าวโดยง่ายๆ IoT ก็คือ การทาอุปกรณ์ใดๆ หรื อ สรรพสิ่ งใดๆ ให้ฉลาดขึ้น โดยการใส่
สมองกลให้ กับ มัน แล้ว ให้ ส รรพสิ่ ง นั้น ๆ สามารถสื่ อ สาร ควบคุ ม หรื อ รายงานผลซึ่ งกัน และกัน ได้ผ่ า น
อินเทอร์ เน็ต ยกตัวอย่างง่ายๆของคาว่า “อุปกรณ์สื่อสารกัน” เช่น โทรศัพท์ กับ รี โมทโทรทัศน์ ก็คือ อุปกรณ์
สื่ อสารกันได้ แต่เป็ นการสื่ อสารผ่านคลื่นอินฟราเรดแต่อุปกรณ์ที่จะเป็ น IoT นั้นจะต้องสามารถสื่ อสารกันได้ผา่ น
เครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
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ในปั จจุบันกระแสของคาว่า IoT ได้เป็ นที่ กล่าวถึงอย่างกว้างขวาง และเริ่ มมี การพัฒนาอุปกรณ์
ต่างๆ ให้สามารถทางานบนแนวคิดของ Internet of Things เพิ่มมากขึ้น โดยมีการนามาประยุกต์ใช้งานในด้าน
ต่างๆ มากขึ้ นเช่ น การประยุกต์ใช้งานใน Smart City คื อการทาให้เมื องมี อุปกรณ์ ทุกอย่างที่ ส ามารถควบคุ ม
รายงานผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ตัวอย่างเช่น หลอดไฟบนถนน หรื อแม้กระทัง่ การประยุกต์ใช้งานใน Smart
Industry โดยการควบคุมหลอดไฟให้มีการประหยัดพลังงานที่ดียงิ่ ขึ้นเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในกลุ่มโรงงานต่างๆ
ในการพัฒนาการสื่ อสารข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ใดๆนั้น จาเป็ นจะต้องใช้โปรโตคอลในการสื่ อสาร
โดยเฉพาะในการพัฒนา IoT ในปั จจุบนั มี โปรโตคอลที่ ได้รับความนิ ยมคือ CoAP Protocol, NETPIE Protocol
และ MQTT Protocol
1.3.2 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ชิดชนก ประสพสุ ข และ ปุณณมี สัจจกมล (2555) [3] ได้ทาการศึกษาการอนุรักษ์พลังงานโดยมี
วัตถุประสงค์ในการใช้พลังงานให้คุม้ ค่าและเกิดการสูญเปล่าน้อย ที่สุดพบว่าหลอด LED มีประสิ ทธิภาพของโคม
ไฟและ ประสิ ทธิ ภาพการส่ องสว่างของหลอดสู งกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ เนื่ องจากไม่มีการสู ญเสี ยของแสงที่
ด้านหลังหลอด LED อีกทั้งยังใช้พลังงานที่นอ้ ยกว่าจึงทาให้ช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้ า อย่างไรก็ตามแม้
ราคาหลอด LED จะแพงกว่าแต่ก็มีอายุการใช้งานที่นานกว่าและการติดตั้งอุปกรณ์ที่ง่ายกว่าการติดตั้งหลอดฟลูออ
เรสเซนต์ ซึ่ งต้องมีอุปกรณ์เสริ มจานวนมาก รวมถึ งการดูแลรักษา และค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษาตลอดอายุการ
ใช้งานของหลอด LED น้อยกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ ดังนั้นหากพิจารณาตลอดอายุการใช้งานของหลอด LED
แล้ว การเปลี่ยนมาใช้หลอด LED จะประหยัดพลังงานมากกว่า หลอดฟลูออเรสเซนต์
บุญญารัตน์ และคณะ (2554) [4] ได้ทาการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน
ไฟฟ้ าในโรงงานควบคุม โดยได้คดั เลือกปั จจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการอนุ รักษ์พลังงานไฟฟ้ า โดยมี
การพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานไฟฟ้ าของโรงงานควบคุม เพื่อคัดเลือกโรงงานที่มีผลประหยัดพลังงานไฟฟ้ า และ
มีความสัมพันธ์กบั มาตรการอนุ รักษ์พลังงานไฟฟ้ าใน ช่วงเวลาเดี ยวกัน ซึ่ งการพิสูจน์ผลนี้ จะทาให้ขอ้ มูลที่จะ
นามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น โดยปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานใน
โรงงานควบคุมคือ คุณสมบัติของผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน, ปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าในกระบวนการผลิ ต ,
ความสนใจของผูบ้ ริ หาร และความร่ วมมือของพนักงานในการอนุรักษ์พลังงาน โดยสมการความสัมพันธ์ ระหว่าง
ประสิ ทธิ ภาพการอนุ รักษ์พลังงานไฟฟ้ ากับปั จจัยที่ มีผลคื อ สมการความสัมพันธ์ %saving = 3.183 + 14.413
qualification - 1.600x10 -6 process - 2.672 cooperation1 + 1.4x10 -6 investment – 3.000x10 -7 light - 2.115
cooperation2 ผลที่ได้คือ สามารถประมาณค่าผลประหยัดของโรงงานควบคุม และปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการ
อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้ าในภาคอุตสาหกรรมได้
เอกชัย ลีลารัศมี และ สราวุฒิ เดชจรัสโยธิ น(2554) [5] ได้ทาการศึกษาวิจยั ระบบอัจฉริ ยะควบคุม
ความสว่างด้วยโปรโตคอล DALI ในงานวิจยั นี้ ใช้งานร่ วมกับระบบแสงสว่างภายในอาคารซึ่ งมีหน้าต่า งหรื อ
เพดานที่สามารถรับแสงสว่างจากภายนอกอาคารได้ในเวลากลางวันช่วยให้สามารถประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้ า
ของระบบแสงสว่างได้มากขึ้น โดยตัวบัลลาสต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ และไอซี ควบคุมการเปิ ดปิ ด และปรับ
ความสว่างของหลอดฟลูออเรสเซนต์ ตัวควบคุมส่ วนกลางประกอบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ และอุปกรณ์
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ตรวจวัดความสว่าง รวมทั้งจอ LCD สาหรับแสดงสถานะ โดยตัวควบคุมสามารถสั่งการควบคุมระบบแสงสว่าง
ได้ท้ งั แบบอัตโนมัติ และแบบโดยตรงจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ผา่ นระบบไร้สายด้วย Zigbee โมดูล งานวิจยั นี้ได้ทา
การทดลอง และวิเคราะห์ผล และเปรี ยบเที ยบการนาระบบอัจฉริ ยะควบคุมความสว่างมาประยุกต์ใช้งานกับ
สถานที่เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการประหยัดพลังงานของระบบแสงสว่างในอาคาร

2. วิธีการดาเนินงานวิจัย
2.1 การออกแบบ
ระบบจะทาการตรวจสอบการเคลื่อนไหวจากเซ็นเซอร์ ตรวจจับการเคลื่อนไหว เพื่อไปทาการควบคุม
การทางานของหลอดไฟแอลอีดี โดยผูใ้ ช้สามารถเลือกโหมดการทางานผ่านทางหน้าจอสมาร์ ทโฟน โดยแสดง
ส่วนการควบคุมด้วยการเลือกโหมดการทางานของหลอดไฟแอลอีดี ดังรู ปที่ 8 และรู ปที่ 9 โดยลักษณะการทางาน
ของหลอดไฟแอลอีดีมีอยู่ 3 โหมดดังต่อไปนี้
1) โหมดประหยัดพลังงาน จะทาการควบคุมหลอดไฟแอลอีดีให้เปิ ดไฟที่ค่าความสว่าง 0% (Stand By
Mode) เมื่อค่าที่ได้จากเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวเป็ น ‘0’ และ เปิ ดไฟที่ค่าความสว่าง 80% เมื่อได้รับค่าเป็ น
‘1’
2) โหมดปกติ จะทาการควบคุมหลอดไฟแอลอีดีให้เปิ ดไฟที่ค่าความสว่าง 50% (Stand By Mode) เมื่อ
ค่าที่ ได้จากเซนเซอร์ ตรวจจับการเคลื่ อนไหวเป็ น ‘0’ และ เปิ ดไฟที่ ค่าความสว่าง 80% เมื่ อได้รับค่าเป็ น ‘1’
3) โหมดสมรรถนะ จะทาการควบคุมหลอดไฟแอลอีดีให้เปิ ดไฟที่ค่าความสว่าง 80% (Stand By Mode)
เมื่อค่าที่ได้จากเซนเซอร์ ตรวจจับการเคลื่อนไหวเป็ น ‘0’ และ เปิ ดไฟที่ค่าความสว่าง 100% เมื่อได้รับค่าเป็ น ‘1’
ค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ถูกใช้ไปโดยวัดจากเซนเซอร์วดั กระแสไฟฟ้ า (Current Sensor) จะใช้ในการวิเคราะห์
การใช้พลังงานและคานวณหาค่าไฟ การแจ้งเตือนวันเวลาไฟดับจากความผิดปกติ โดยวิเคราะห์จากสถานะการ
ท างานหลอดไฟแอลอี ดี แ ละค่ า พลัง งานไฟฟ้ าขณะนั้น หากหลอดไฟแอลอี ดี ติ ด แต่ ค่ า พลัง งานไม่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงหรื อมีค่าเท่ากับตอนไม่ได้เปิ ดใช้งานอาจเป็ นเพราะว่าหลอดไฟแอลอีดีดบั จากความผิดปกติตอ้ งทา
การตรวจสอบและหาสาเหตุเพื่อทาการซ่อมแซมตัวอุปกรณ์หลอดไฟแอลอีดี โดยภาพรวมของระบบจะแสดงดัง
รู ปที่ 1
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รู ปที่ 1 แสดงภาพรวมระบบ
2.2 การพัฒนาระบบ
2.2.1 Hardware
ระบบได้ใช้ Hardware หลักๆอยูท่ ้ งั หมด 3 อย่างดังต่อไปนี้
1) PIR Motion Sensor [6] ดังแสดงในรู ปที่ 2 ใช้ตรวจจับคลื่นรังสี อินฟราเรดที่แพร่ จากมนุษย์
ที่ มีการเคลื่ อนไหวเพื่อไปควบคุมการทางานของหลอดไฟแอลอี ดี ซึ่ งหลอดไฟแอลอี ดีมี 3 โหมด คื อ โหมด
ประหยัดพลังงาน, โหมดปกติ และโหมดสมรรถนะ
2) Current Sensor Module (ACS712) [7] ดังแสดงในรู ปที่ 3 โมดูลวัดกระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่าน
ให้สัญ ญาณออกมาเป็ น Analog ใช้ต่ อ ร่ ว มกับ NodeMCU ในช่ อ ง Analog เป็ นเซนเซอร์ วดั กระแสเพื่ อนาไป
วิเคราะห์ค่าพลังงานที่ใช้ไปและคานวณค่าไฟ
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3) NodeMCU [8] ดังแสดงในรู ปที่ 4 แพลตฟอร์ มหนึ่ งที่ใช้ช่วยในการสร้างโปรเจค Internet
of Things (IoT) ที่ประกอบไปด้วย Development Kit (ตัวบอร์ ด) และ Firmware (Software บนบอร์ ด) ที่เป็ น open
source มาพร้อมกับโมดูล WiFi (ESP8266) ซึ่งเป็ นหัวใจสาคัญในการใช้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต

รู ปที่ 2 แสดงอุปกรณ์
PIR Motion Sensor

รู ปที่ 3 แสดงอุปกรณ์
Current Sensor Module (ACS712)

รู ปที่ 4 แสดงอุปกรณ์
NodeMCU

2.2.2 Communication
ระบบได้ใช้ CloudMQTT [9] ซึ่ งเป็ นบริ การ MQTT Service บน Cloud Service โดยประกอบไป
ด้วย 2 ส่วนดังต่อไปนี้
1) Public : ค่ า การกดเปิ ดปิ ดหลอดไฟแอลอี ดี แ ละการเลื อ กโหมดการใช้ง านผ่ า นทาง
Smartphone, ค่าพลังงานที่วดั ได้จากเซ็นเซอร์ ตรวจจับกระแสไฟฟ้ า และค่าของเซ็นเซอร์ ตรวจจับการเคลื่อนไหว
2) Subscribe : ส่ วนของบอร์ ดจะทาการรอรับค่าการเปิ ดปิ ดหลอดไฟแอลอีดีและโหมดการ
ทางานที่ส่งมา, ส่วนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนจะรอรับค่าของสถานะต่างๆไม่วา่ จะเป็ นสถานะการติดดับของหลอดไฟ
แอลอีดี, สถานะการแจ้งเตือนของระบบ ,ค่าจากตัวเซ็นเซอร์จบั การเคลื่อนไหวที่ได้รับค่าส่งขึ้นมาจากบอร์ด และ
ทาการคานวณสถานะรวมถึงค่าพลังงานบน Cloud เพื่อแสดงค่าไฟและแจ้งเตือนเมื่อระบบเกิดความผิดปกติข้ ึน
2.2.3 Software
ระบบได้ใช้ Software หลักๆอยูท่ ้ งั หมด 4 อย่างดังต่อไปนี้
1) Arduino IDE [10] ใช้สาหรับเขียนโปรแกรมควบคุมลง NodeMCU ไม่วา่ จะเป็ นการรับค่า
จากตัวอุปกรณ์เซ็นเซอร์ และส่ งค่าขึ้นไปบน Cloud หรื อเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าคาสั่งมาเพื่อควบคุมหลอดไฟ
แอลอีดี
2) NodeRED [11] เป็ นส่ วนที่ จะนาค่าต่างๆมาจัดการข้อมูลบน Cloud และ Database เพื่อส่ ง
ผลลัพธ์ไปทาการแสดง
3) MQTT Dashboard [12] ใช้ ใ นการควบคุ ม และแสดงผลการท างานของระบบผ่ า น
Smartphone
4) NETPIE Freeboard [13] เป็ น Web Application ที่ ท าให้ ก ารสร้ า งและปรั บ แต่ ง IoT
Dashboard ส่วนตัวได้ง่ายขึ้น โดยไม่ตอ้ งเขียนเว็บเอง โดยข้อมูลนั้นมีการอัพเดทแบบ real-time มีความเสถียรและ
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เชื่ อถื อได้ นอกจากนี้ ยงั สามารถนาข้อมูลค่าพลังงานต่างๆที่ วดั ได้จากตัวเซ็ นเซอร์ ไปแสดงผลเป็ นกราฟและ
สามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบ เพียงแค่ คลิ๊ก-ลาก-วาง
2.2.4 Data Analytics
ส่ วนของการทางานบน NodeRED เริ่ มจากทาการนาข้อมูลที่ถูกส่ งขึ้นมาจากอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็ น
ค่าพลังงานหรื อสถานะ โดยการ subscribe ค่าต่างๆและนาไปเก็บไว้ใน MySQL Database [14] แสดงดังรู ปที่ 5
จากนั้นจะทาการนาค่าข้อมูลหรื อสถานะต่างๆ มาทาการคานวณไม่วา่ จะเป็ นค่าพลังงานหรื อโหมดการใช้งานที่
ผูใ้ ช้กาหนดไว้มาทาการคานวณเพื่อดักจับความผิดปกติของระบบและเก็บค่าที่ได้จากการทางานของระบบไว้ใน
Database เพื่อใช้สาหรับวิเคราะห์และสามารถทราบวันเวลาการแจ้งเตือนรวมถึง ค่าพลังงานที่ ใช้ในช่วงเวลาที่
ระบบทางาน รวมทั้งการเคลียร์ค่าพลังงานและสถานะของระบบ แสดงดังรู ปที่ 6

รู ปที่ 5 แสดงตารางข้อมูลที่ถูกเก็บใน MySQL Database

รู ปที่ 6 แสดงการประมวลผลบน NodeRED

3. ผลการทดลองและอภิปราย
ผลที่ออกมานั้นคือระบบสามารถที่จะควบคุมการปิ ดเปิ ดของหลอดไฟแอลอีดีรวมไปถึงสามารถที่จะทา
การควบคุมหลอดหลอดไฟแอลอีดีให้เกิดระดับความสว่างที่เหมาะสมตามที่ผใู ้ ช้ได้ทาการเลือกโหมดการใช้งาน
เอาไว้ซ่ ึ งในที่น้ ีคือ โหมดประหยัดพลังงาน, โหมดปกติ และ โหมดสมรรถนะ ซึ่ งหากเลือกใช้งานโหมดต่างๆใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสมจะช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงานและคุม้ ค่า นอกจากนี้ ยงั มีการรายงานค่าการใช้พลังงาน
รวมถึงค่าไฟผ่านทางสมาร์ ทโฟน อีกทั้งมีการแจ้งเตือนไฟดับจากความผิดปกติเพื่อที่จะสามารถเข้าไปซ่อมแซม
ตัวอุปกรณ์ได้
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3.1 แสดงหน้ าจอ Software
การควบคุ มปิ ดเปิ ดหลอดไฟรวมถึ งการรี เซ็ ตค่ าและการเลื อ กโหมดการใช้งานไม่ว่าจะเป็ น โหมด
ประหยัดพลังงาน, โหมดปกติ หรื อโหมดสมรรถนะ ผ่านทางหน้าจอสมาร์ ทโฟนสามารถทาได้โดยใช้ MQTT
Dashboard ซึ่งเป็ น Mobile Application แสดงดังรู ปที่ 7 มีความสามารถในการ PUBLISH และ SUBSCRIBE โดย
ส่ วนของการ SUBSCRIBE นั้นจะมีการนาค่าต่างๆที่ ผ่านการวิเคราะห์โดยระบบมาแสดง เช่ น สถานะระบบ,
สถานะหลอดไฟ, การแจ้งเตือนครั้งล่าสุ ด, ค่าไฟ, หน่ วยยูนิต, ค่าพลังงานไฟฟ้ า และอื่นๆ แสดงดังรู ปที่ 8 โดย
นอกจากการใช้ MQTT Dashboard ซึ่ งเป็ น Mobile Application ในการควบคุมและแสดงผลแล้วยังสามารถใช้
NETPIE Freeboard ซึ่ งเป็ น Web Application ที่สามารถปรับแต่ง IoT Dashboard ส่ วนตัวได้อย่างง่าย โดยไม่ตอ้ ง
เขียนเว็บเอง โดยข้อมูลนั้นมีการอัพเดทแบบ real-time มีความเสถียรและเชื่อถือได้แสดงดังรู ปที่ 9

รู ปที่ 7 แสดงส่วนการ PUBLISH บน
MQTT Dashboard

รู ปที่ 8 แสดงส่วนการ SUBSCRIBE บน
MQTT Dashboard
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รู ปที่ 9 แสดงส่วนของการควบคุมและแสดงผลข้อมูลบน NETPIE Freeboard

4. สรุ ปผลงานวิจัย
บทความนี้ ได้กล่าวถึ งนิ ยามของ Internet of Things (IoT) หรื อ ภาพแวดล้อมที่ ประกอบด้วยอุปกรณ์
ต่างๆ มีการถ่ายโอนข้อมูลร่ วมกันผ่านเครื อข่าย โดยไม่จาเป็ นต้องใช้ปฏิ สัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคลหรื อ
ระหว่างบุคคลกับคอมพิวเตอร์ และการได้มาซึ่ งการประหยัดพลังงานไฟฟ้ า โดยในบทความนี้ ได้นาเสนอการ
ประยุกต์ใช้งาน Internet of Things กับระบบควบคุมความสว่างของหลอดไฟแอลอีดี ซึ่งสามารถควบคุมหลอดไฟ
แอลอีดีให้เกิ ดระดับความสว่างที่เหมาะสมตามที่ผใู ้ ช้ได้ทาการเลือกโหมดการใช้งานเอาไว้ซ่ ึ งในที่น้ ี คือ โหมด
ประหยัดพลังงาน, โหมดปกติ และโหมดสมรรถนะ โดยผูใ้ ช้จะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจในการกาหนดโหมดการใช้งานโดย
สัง่ ผ่านสมาร์ทโฟนไปยังหลอดไฟแอลอีดี โดยหลอดไฟแอลอีดีจะทางานโดยการเปิ ดระดับความสว่างตามโหมด
การทางานที่ได้ถูกเลือกไว้โดยผูใ้ ช้ ซึ่ งในที่น้ ี โหมดประหยัดพลังงานจะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้ าขณะมีการ
เปิ ดใช้งานได้ถึง 50% เนื่ องระดับความสว่างถูกเปิ ดเพียง 50% และขณะไม่มีการใช้งาน (Stand By Mode) จะเปิ ด
ความสว่างที่ 0% โดยอัตโนมัติ ทาให้ไม่สูญเสี ยพลังงาน และในส่ วนของโหมดปกติน้ นั จะประหยัดพลังงานได้
20% ถึง 50% เนื่ องจากโหมดปกติจะเปิ ดความสว่างที่ 50% ถึง 80% โดยอัตโนมัติ และในโหมดสมรรถนะนั้นจะ
ประหยัดพลังงานได้มากสุ ด 20% เนื่ องจากเปิ ดความสว่างที่ 80% ถึง 100% โดยอัตโนมัติ ซึ่ งหากเลือกใช้งาน
โหมดต่างๆในช่วงเวลาที่เหมาะสมจะช่วยให้ค่าพลังงานไฟฟ้ าทุกหน่วยที่สูญเสี ยไปจะคุม้ ค่าทุกการใช้งาน และ
ท าให้ เ กิ ด การประหยัด พลัง งานอย่ า งมหาศาลหากน าระบบควบคุ ม ความสว่ า งอัจ ฉริ ยะนี้ ไปใช้ง านใน
ระดับประเทศ และระดับโลก นอกจากนี้ผใู ้ ช้ยงั สามารถทราบการรายงานค่าการใช้พลังงานรวมถึงค่าไฟผ่านทาง
หน้าจอแสดงผลบนสมาร์ ทโฟนได้เพื่อที่ ผูใ้ ช้จะสามารถนาค่าที่ ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อนามาใช้ในการ
ประหยัดพลังงาน อี กทั้งมี การแจ้งเตื อนเมื่ อเกิ ดไฟดับจากความผิดปกติ เพื่อที่ จะสามารถเข้า ไปซ่ อมแซมตัว
อุปกรณ์ได้
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5. ข้ อเสนอแนะ
1) สามารถนาไปพัฒนาต่อให้สามารถรองรับการระบุตาแหน่ง (Positioning) จัดกลุ่ม (Grouping) และ
การแบ่งโซน (Zoning) ในอนาคตกรณี เพื่อรองรับการควบคุมแอลอีดีมากกว่า 1 หลอด
2) สามารถติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์ ต่างๆในอนาคต เนื่ องจากหลอดไฟนั้นมีอยู่ในทุกๆ ที่ อีกทั้งมันมี
ไฟเลี้ยงอยูใ่ นตัวอยูแ่ ล้วหากเรานาเซ็นเซอร์ ต่างๆไม่วา่ จะเป็ นตัวเซ็นตรวจจับสภาพอากาศ, กล้องวงจรปิ ด มาทา
การติดตั้งกับตัวหลอดไฟที่มีอยูบ่ นท้องถนน หลอดไฟก็จะไม่ใช่แค่หลอดไฟธรรมดาอีกต่อไปแล้ว เพราะมันจะ
เป็ นทั้ง ผูต้ รวจสภาพแวดล้อม, ผูร้ ักษาความปลอดภัย และเนื่ องจากอุปกรณ์สามารถคุยกันผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทา
ให้เกิดความอัจฉริ ยะ และนาไปสู่แนวคิดของเมืองอัจฉริ ยะ (Smart City)
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ศึกษาการปรับแต่ งค่ าพีไอดี ในชุดฝึ กระบบควบคุม CE 105 COUPLED TANKS
STUDY OF PID TUNNING IN CE 105 COUPLED TANKS CONTROL
TRAINING SYSTEM
สุ พรพิศ ณ พิบูลย์
อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
E-mail : supornpit.n@pnu.ac.th
บทคัดย่อ
การเรี ยนรู ้ในเรื่ องระบบควบคุมโดยอาศัยทฤษฏีเพียงอย่างเดียวเป็ นเรื่ องยากมากที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนมีความ
เข้าใจ ในการออกแบบระบบควบคุมแบบ PID เมื่อต้องมีการปรับค่าพารามิเตอร์ K p , K i และ K d ผูเ้ รี ยนมัก
ไม่ ส ามารถน าทฤษฏี ที่ เ รี ย นมาปรั บ แต่ ง ค่ า ได้ทัน ที ต้อ งมี ก ารลองผิ ด ลองถู ก ท าให้เ สี ย เวลา แม้จ ะค านวณ
ค่ า พารามิ เ ตอร์ ต่ า งๆเบื้ อ งต้นตามหลัก การของ Ziegler-Nichols ก็ ย งั มี ค วามจ าเป็ นต้องเข้า ใจผลกระทบของ
ค่าพารามิเตอร์ท้ งั สามตัวในระบบควบคุมแบบ PID เป็ นอย่างดี บทความนี้จึงนาเสนอการพัฒนาการเรี ยนการสอน
โดยใช้วิธีการสอนแบบเน้นการทดลองปฏิ บัติ ให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ จากการปฏิ บัติจริ งโดยใช้ชุดฝึ กที่ มี อ ยู่ใ น
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารระบบควบคุ ม โดยใช้ ชุ ด ฝึ กที่ ชื่ อ CE 105 (Coupled Tank Apparatus) ซึ่ งเป็ นชุ ด ฝึ กของ
TecQuipment ที่ ใ ช้ป ระกอบการเรี ย นการสอนรายวิ ช าระบบควบคุ ม เพื่ อ ให้ ผู ้เ รี ย นมี ค วามเข้า ใจการปรั บ
ค่าพารามิเตอร์การควบคุม K p , K i และ K d ให้เหมาะสม
คาสาคัญ : การปรับแต่งค่าพีไอดี ระบบควบคุม

ABSTRACT
Learning about the theories of Control System alone is very difficult for leaner understanding the
content of PID control design. When leaner tuned the parameter tunning of K p , K i and K d . Learner is not
be able to adapt the tunning immediately. Trial and error is need which causes time consuming despite their
basic calculation of parameter tunning regarding to the principle of Ziegler- Nichols. They still definitely need
to understand the impact of three parameters tunning in PID process control training system. This article is
presented to study PID parameters tunning by using the training model of CE 105(Coupled Tank Apparatus).The
TecQuipment training model is used for control training system which can be understandable among learners to
control of K p , K i and K d tunning properly.
KEYWORDS : PID tunning, Control system
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1. บทนา
ในการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชา 05-014-208 ระบบควบคุม ซึ่ งเป็ นวิชาที่อยูใ่ นหมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพ วิชาบังคับ หลักสู ตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ า(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2555) สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนคริ นทร์ โดยมีจุดมุ่งหมายของรายวิชา เพื่อให้
นักศึกษามีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ของระบบควบคุม ระบบการควบคุมแบบลูปเปิ ด
และลูปปิ ด ฟังก์ชนั โอนย้าย แผนภาพการไหลของสัญญาณ การวิเคราะห์ระบบควบคุมในโดเมนเวลาและโดเมน
ความถี่ การวาดกราฟรู ทโลคัสไนควิตซ์ และโบดไดอะแกรม เสถี ยรภาพของระบบควบคุ ม การชดเชย การ
ปรับปรุ งระบบ การเลียนแบบการทางานของระบบโดยแบบจาลองโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการออกแบบ
ระบบควบคุมแบบพีไอ พีดีและพีไอดี โดยที่ นักศึ กษาจะลงทะเบี ยนเรี ยนในปี ที่ 2 ภาคการศึ กษาที่ 1 ที่ ผ่านมา
ผูว้ ิจยั ใช้เทคนิคการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญโดยใช้กระบวนการกลุ่ม และเพื่อนช่วยเพื่อนในการเรี ยน ซึ่ งมี
ผลดีในระดับที่น่าพอใจ แต่ก็มีอุปสรรคสาหรับนักศึกษาที่มีพ้ืนฐานไม่ดีในการคานวณ ก็จะไม่เข้าใจสาระสาคัญ
ในรายวิชาได้ครบถ้วน และไม่สามารถต่อยอดนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการทางานจริ งโดยเฉพาะในเนื้อหาการ
ออกแบบระบบควบคุมแบบพีไอ พีดี และพีไอดี ซึ่ งเป็ นกระบวนการควบคุมที่ใช้งานจริ งอย่างกว้างขวางในงาน
อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมปิ โตรเลี่ยม เคมี อาหารและเครื่ องดื่ม หรื ออุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ ส่ วนใหญ่
เป็ นการควบคุมแบบอัตโนมัติและต่อเนื่ อง ซึ่ งใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นหลักในการควบคุม ซึ่ งต้องมีการปรับค่าตัว
ควบคุมจนทาให้สมรรถภาพของระบบควบคุมเป็ นที่ยอมรับได้ จึงต้องใช้เวลา มีการลองผิดลองถูกทาให้เสี ยเวลา
จึงมีความจาเป็ นต้องประมาณค่าเบื้องต้นที่ดี ที่ยอมรับได้ ซึ่ งต้องอาศัยความรู ้และความสามารถของผูป้ ฏิบตั ิงาน
ในการปรั บ ค่ า พี ไ อดี การใช้ก ารควบคุ ม แบบพี ไ อดี มี ค่ า พารามิ เ ตอร์ ที่ ต ้อ งปรั บ ค่ า ประกอบด้ ว ย K p
(Proportional Gain) K i (Integal Gain) และ K d (Derivative Gain) ซึ่งเป็ นเรื่ องที่เข้าใจยากโดยการเรี ยนรู ้ทาง
ทฤษฏี ต้องฝึ กปฏิบตั ิโดยใช้ชุดฝึ กที่มีลกั ษณะ ใกล้เคียงกับการใช้งานจริ งทางอุตสาหกรรม(ทวีเดช ศิริธนาพิพฒั น์
และเชาวฤทธิ์ พลวัฒน์, 2552)
ด้วยเล็งเห็นถึงความจาเป็ นดังกล่าว ดังนั้นในภาคการศึกษาที่ 1/ 2559 ผูว้ ิจยั จึงพัฒนาการเรี ยนการสอน
โดยใช้วิธีการสอนแบบเน้นการทดลองปฏิ บัติ ให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ จากการปฏิ บัติจริ งโดยใช้ชุดฝึ กที่ มี อ ยู่ใ น
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารระบบควบคุ ม โดยใช้ ชุ ด ฝึ กที่ ชื่ อ CE 105 (Coupled Tank Apparatus) ซึ่ งเป็ นชุ ด ฝึ กของ
TecQuipment ที่ ใ ช้ป ระกอบการเรี ยนการสอนรายวิ ช าระบบควบคุ ม เพื่ อ ให้ ผู ้เ รี ย นมี ค วามเข้า ใจการปรั บ
ค่าพารามิเตอร์ การควบคุม K p , K i และ K d ให้เหมาะสม และได้นาชุดสาธิ ตการควบคุมอุณหภูมิแบบพีไอดี
ในตูอ้ บปลากุเลาแห้ง ที่ผวู ้ จิ ยั ได้สร้างขึ้นมาใช้ประกอบในการจัดการเรี ยนการสอนด้วย

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ า
ในรายวิชา 05-014-208 ระบบควบคุม จากการใช้เทคนิคการสอนแบบเน้นการทดลองปฏิบตั ิ
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการเรี ยนการสอนแบบเน้นการทดลองปฏิบตั ิ ในรายวิชา 05-014-208
ระบบควบคุม
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3. วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาหลักสู ตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา
05-014-208 ระบบควบคุม ในภาคการศึ กษาที่ 1/2559 จานวน 17 คน ใช้วิธีเลื อกแบบเจาะจง โดยไม่มีการสุ่ ม
ตัวอย่างเข้ารับการทดลอง โดยมีระยะเวลาที่ใช้ในการวิจยั จานวน 4 เดือน (สิ งหาคม – พฤศจิกายน 2559) โดยการ
เรี ยนการสอนที่เน้นการทดลองปฏิบตั ิจะใช้ในหัวข้อการออกแบบระบบควบคุมแบบพีไอ พีดีและพีไอดี
3.1 ระบบควบคุม
ระบบควบคุมแบ่งตามโครงสร้างลักษณะการทางานของการควบคุมได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ การควบคุม
แบบวงเปิ ด (Open Loop Control)และการควบคุมแบบวงปิ ด (Closed Loop Control หรื อ Feedback Control) การ
ควบคุมแบบเปิ ด จะใช้ความรู ้หรื อการคาดคะเนไว้ล่วงหน้าในการออกแบบกฎการควบคุม โดยที่ผลลัพธ์ของการ
ควบคุมที่เกิดขึ้นไม่ได้ถูกนามาใช้หรื อปรับแต่งสัญญาณควบคุมในขณะนั้น ส่ วนการควบคุมแบบวงปิ ด เป็ นการ
ควบคุมที่ใช้การป้ อนกลับค่าสัญญาณผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริ งนามาเปรี ยบเทียบกับค่าเป้ าหมายของการควบคุมแล้วส่ง
ค่าให้ตวั ควบคุมแก้ไขคาสัง่ ควบคุมให้ระบบทางานได้ถูกต้อง
ระบบควบคุมในอุตสาหกรรมโดยทัว่ ไป จะประกอบด้วย ตัวควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Controller)
ตัวขับเร้า (Actuator) กระบวนการ (Process) และเซนเซอร์ (Sensor) ซึ่งแสดงตามรู ปที่ 1
ตัวควบคุมอัตโนมัติ
สัญญาณเข้า
อ้างอิง
+

ตัวขยาย
สัญญาณ

-

ตัวขับเร้า

กระบวนการ

เซนเซอร์
รู ปที่ 1 แผนภาพกรอบระบบควบคุมแบบป้ อนกลับในอุตสาหกรรม(ธวัชชัย ทางรัตนสุวรรณ, 2550)
3.2 การควบคุมแบบพีไอดี (PID Control)
PID ย่อ มาจากค าว่า Proportional-Integral-Derivative แปลเป็ นภาษาไทยว่า อัต ราส่ ว น-อิ น ที ก รั ล อนุพนั ธ์ โดย Proportional เป็ นส่ วนปฏิกิริยาต่อค่าผิดพลาด ณ ขณะนั้น สาหรับ Integral เป็ นส่ วนปฏิกิริยาที่เกิด
จากผลรวมของค่าผิดพลาดที่ผ่านมาล่าสุ ด และ Derivative เป็ นส่ วนปฏิกิริยาที่เกิดจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ค่าผิดพลาด ซึ่ งผลรวมตามน้ าหนักของทั้งสามส่ วน จะถูกปรับแต่งโดยค่าอัตราขยาย K p (Proportional Gain)
K i (Integral Gain) และ K d (Derivative Gain)(กัปตัน เดี ยวตระกูล, 2552) ซึ่ งสมการการควบคุม PID แสดง
ด้วยสมการ (1)
t

u t  

u t   K p et   K i  et dt  K d
0
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u t  คือ ค่าสัญญาณควบคุมซึ่งเป็ นเอาท์พท
ุ ของตัวควบคุม
et  คือ ค่าผิดพลาดที่เกิดจากค่าเป้ าหมายลบด้วยค่าเอาท์พท
ุ ของระบบ

3.3 ชุดฝึ กระบบควบคุม
ในการเรี ยนการสอนในรายวิชาระบบควบคุม เนื้ อหาการออกแบบการควบคุมแบบพีไอ พีดีและพีไอดี
ได้ใช้ชุดฝึ ก CE 105 (Coupled Tank Apparatus) ของTecQuipment ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่เป็ นตัวควบคุม CE 120
โดยมีการทางานเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 Metering and Function Generator ประกอบด้วย Function Switch, Frequency Control, Level
Control, Offset Control, Digital Voltmeter
ส่ วนที่ 2 Analogue Section ประกอบด้วย DC Power Supplies, Potentiometers, Summing Amplifiers,
Proportional Amplifiers, Integrating Amplifiers, Three-Term(PID) Controller, Phase Lead Network
ส่วนที่ 3 Digital Section ประกอบด้วย 8 A-D Inputs, 4 D-A Outputs, USB สาหรับเชื่อมต่อกับโปรแกรม
การควบคุมและตัวควบคุม
การเชื่อมต่อระบบควบคุมกับโปรแกรมควบคุม CE 2000 แสดงตามรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 แผนภาพแสดงการเชื่อมต่อระบบควบคุม กับโปรแกรม CE 2000
(คู่มือการใช้งาน CE120 Controller, 2552)
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สาหรับชุดฝึ กระบบควบคุม CE 105 (Coupled Tank Apparatus) ที่ใช้ในการทดลอง แสดงตามรู ปที่ 3

รู ปที่ 3 ชุดฝึ กระบบควบคุม
3.4 ชุดสาธิตการควบคุมอุณหภูมแิ บบพีไอดี ในตู้อบปลากุเลาแห้ ง (สุพรพิศ ณ พิบูลย์, 2558)
วงจรของระบบควบคุมเครื่ องอบแห้ง โดยระบบควบคุม PID จะรับสัญญาณอนาล็อกจากเทอร์โมคัปเปิ ล
ทาการควบคุมตามค่าเป้ าหมายที่ผวู ้ จิ ยั กาหนดและจะทาการส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์ Magnetic Contactor เพื่อทา
การควบคุมการจ่ายความร้ อนให้กับ Infrared Heater ระบบจะรั กษาอุณหภูมิให้ได้ตามค่าเป้ าหมายโดยมีเทอร์
โมคัปเปิ ลทาหน้าที่รับสัญญาณป้ อนกลับไปยังระบบควบคุม แสดงตามรู ปที่ 4

รู ปที่ 4 วงจรระบบควบคุมอุณหภูมิในตูอ้ บโดยใช้การควบคุมแบบ PID

4. ผลการจัดการเรียนการสอนแบบเน้ นการทดลองปฏิบัติ
4.1 ผลการใช้ ชุดฝึ กระบบควบคุม CE 105 (Coupled Tank Apparatus)
นักศึ กษาสามารถฝึ กการออกแบบการควบคุมแบบพีไอ พีดี และพีไอดี จากการทดลองควบคุมระดับน้ าให้อยูท่ ี่
ระดับ 5 V ซึ่ งอัตราการไหลของน้ าจะอยูท่ ี่ประมาณ 7.2 L/min โดยมีการปรับค่าตัวควบคุม K p , K i และ K d
ได้อย่างเหมาะสมและได้ผลการควบคุมที่ดี
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ผลการออกแบบการควบคุมแบบ PI Control แสดงตามรู ปที่ 5, 6, 7

รู ปที่ 5 ผลการทดลองปรับค่า K p = 5.0, K i = 0.5 ในการควบคุม

รู ปที่ 6 ผลการทดลองปรับค่า K p = 5.0, K i = 1.0 ในการควบคุม

รู ปที่ 7 ผลการทดลองปรับค่า K p = 5.0, K i = 5.0 ในการควบคุม
ผลการออกแบบการควบคุมแบบ PD Control แสดงตามรู ปที่ 8, 9, 10

รู ปที่ 8 ผลการทดลองปรับค่า K p = 5.0, K d = 0.5 ในการควบคุม

รู ปที่ 9 ผลการทดลองปรับค่า K p = 5.0, K d = 1.0 ในการควบคุม
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รู ปที่ 10 ผลการทดลองปรับค่า K p = 5.0, K d = 5.0 ในการควบคุม
ผลการออกแบบการควบคุมแบบ PID Control
ปรับค่า K p ให้ K i และ K d คงที่ แสดงตามรู ปที่ 11, 12, 13

รู ปที่ 11 ผลการทดลองปรับค่า K p = 0.5, K i = 5.0, K d = 10.0 ในการควบคุม

รู ปที่ 12 ผลการทดลองปรับค่า K p = 5.0, K i = 5.0, K d = 10.0 ในการควบคุม

รู ปที่ 13 ผลการทดลองปรับค่า K p = 10, K i = 5.0, K d = 10.0 ในการควบคุม
ปรับค่า K i ให้ K p และ K d คงที่ แสดงตามรู ปที่ 14, 15, 16

รู ปที่ 14 ผลการทดลองปรับค่า K p = 5.0, K i = 0.5, K d = 10.0 ในการควบคุม
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รู ปที่ 15 ผลการทดลองปรับค่า K p = 5.0, K i = 1.0, K d = 10.0 ในการควบคุม

รู ปที่ 16 ผลการทดลองปรับค่า K p = 5.0, K i = 10.0, K d = 10.0 ในการควบคุม
ปรับค่า K d ให้ K p และ K i คงที่ แสดงตามรู ปที่ 17, 18, 19

รู ปที่ 17 ผลการทดลองปรับค่า K p = 5.0, K i = 5.0, K d = 0.5 ในการควบคุม

รู ปที่ 18 ผลการทดลองปรับค่า K p = 5.0, K i = 5.0, K d = 1.0 ในการควบคุม

รู ปที่ 19 ผลการทดลองปรับค่า K p = 5.0, K i = 5.0, K d = 5.0 ในการควบคุม
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วิเคราะห์ผลการทดลองใช้ชุดฝึ กระบบควบคุม CE 105 (Coupled Tank Apparatus) ในการออกแบบการ
ควบคุมแบบพีไอ พีดี และพีไอดี ว่าการปรับค่าตัวควบคุมต่างๆมีผลต่อการทางานของระบบอย่างไร นักศึ กษา
สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
การปรับค่า K p ให้มีค่าน้อยจะไม่สามารถลดค่าผิดพลาดในสภาวะคงตัวได้ แต่เมื่อปรับ K p ให้มาก
ขึ้นเรื่ อยๆ ค่าผิดพลาดในสภาวะคงตัวจะค่อยๆ ลดลงและมีผลให้การตอบสนองของระบบเร็ วขึ้น
การปรับค่า K i ให้มากขึ้นถึงค่าที่เหมาะสมจะทาให้ช่วงเวลาเข้าที่ลดลงและระบบจะมีค่าผิดพลาดที่
สภาวะคงตัวลดลงจนหมดไป แต่ถา้ เพิ่ม K i มากเกินไประบบจะเกิดการแกว่งควบคุมไม่ได้ และการควบคุมที่ใช้
K i เพียงอย่างเดียวไม่สามารถควบคุมให้เกิดเสถียรภาพได้
การปรับค่า K d ให้มากขึ้นมีผลให้การตอบสนองของระบบมีเวลาหน่วงเพิ่มขึ้น แต่จะให้การควบคุมที่
ดีเมื่อใช้ร่วมกับ K p และ K i จะทาให้การควบคุมมีเสถียรภาพมากขึ้น
4.2 ผลการใช้ ชุดสาธิตการควบคุมอุณหภูมแิ บบพีไอดี ในตู้อบปลากุเลาแห้ ง
นักศึกษาสามารถเข้าใจการออกแบบการควบคุมแบบพีไอดี โดยการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ที่มีใช้งานจริ งใน
ภาคอุตสาหกรรม ทาให้นกั ศึกษาสามารถต่อยอดความรู ้ไปใช้ในการทางานจริ งได้ดีข้ ึน

5. ประเมินความพึงพอใจต่ อการเรียนการสอนในรายวิชา 05-014-208 ระบบควบคุม
ในภาคการศึกษาที่ 1/2559 ของนักศึกษาหลักสู ตรอุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ต่อการจัดการเรี ยนการสอน
ประเด็น
1. เนื้อหาวิชาที่สอน
2. เทคนิควิธีการสอน/วิธีการถ่ายทอด
3. ผลงานผูเ้ รี ยน
4. กิจกรรมเสริ มหลักสู ตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของผูเ้ รี ยน
5. การวัดผลและประเมินผล
6. คุณสมบัติ/บุคลิกภาพของอาจารย์
7. ความรู้ความสามารถของอาจารย์ผสู้ อน
8. อาจารย์มีความตรงต่อเวลา
9. อาจารย์มีความตั้งใจสอนเป็ นอย่างดี
10. มนุษยสัมพันธ์ของอาจารย์ผสู้ อน
11. ความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่ องมือ/สื่ อการเรี ยนการสอน
12. อาคารและสภาพแวดล้อมเหมาะสมเอื้อต่อการศึกษา
13. อุปกรณ์เครื่ องมือ/ห้องสมุด/ห้องปฏิบตั ิการเพียงพอ
14. เอกสารประกอบการสอน
15. การสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม และหลักเศรษฐกิจพอเพียง
16. สาระความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชา
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ค่ าระดับเฉลีย่
4.44
4.50
4.56
4.33
4.50
4.67
4.44
4.78
4.83
4.56
4.44
4.33
4.50
4.56
4.61
4.56
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ประเด็น
17. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
18. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
19. ความสามารถในการนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
20. ความสามารถในการนาทักษะปฏิบตั ิทางวิชาชีพไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
เฉลีย่ รวม
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ค่ าระดับเฉลีย่
4.50
4.50
4.50
4.33
4.52

จากการวิเคราะห์ในตารางที่ 1 จะเห็นได้วา่ ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการ
สอนในรายวิชา 05-014-208 ระบบควบคุม อยูใ่ นระดับมากที่สุด ได้ค่าระดับเฉลี่ย 4.52

6. ข้ อเสนอแนะ
6.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
ควรนาเทคนิคการจัดการเรี ยนการสอนแบบเน้นการทดลองปฏิบตั ิ ไปปรับปรุ งในแผนการสอนของ
รายวิชา 05-014-208 ในปี การศึกษาต่อไป
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การประยุกต์ การบาบัดนา้ เสี ยด้ วยวงจรชอปเปอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง
APPLICATION OF DC CHOPPER CIRCUIT IN WATER TREATMENT
SYSTEM
สั ญญา คูณขาว
E-mail: sanya.kh@spu.ac.th
อภิชฏา ทองรักษ์
E-mail: Aphichata.t@rmutp.ac.th
สุ รพล จันทร
เอกชัย ดีศิริ
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
บทคัดย่อ
กระบวนการจับก้อนด้วยไฟฟ้ าเป็ นการบาบัดน้ าเสี ยด้วยการทาลายเสถียรภาพของคอลลอยด์และเกิด
การรวมตัวกันที่เป็ นปฏิกิริยารี ดอกซ์ ปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้ าดังกล่าวต้องอาศัยแหล่งกาเนิ ดกระแสตรงก่อให้เกิดสาร
โคแอกกูแลนท์ในรู ปของอิออนโลหะที่มีการแลกเปลี่ยนคู่อิเล็กตรอนที่ข้ วั อิเล็กโทรดด้วยปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้ าที่
ขั้วบวก และคอลลอยด์ยงั ถูกกาจัดได้ดว้ ยเกลือไฮดรอกไซด์ของโลหะที่ ไม่ละลายน้ าที่ เกิ ดจากการทาปฏิ กิริยา
ต่อเนื่ องของอิออนโลหะในน้ า นอกจากนี้ ก๊าซไฮโดรเจนที่เกิ ดขึ้นที่ข้ วั ลบ จะช่วยทาให้คอลลอยด์ที่รวมตัวเป็ น
ตะกอนลอยตัวขึ้น และสามารถกาจัดออกด้วยการกวาดทิ้งจากผิวน้ า ในการวิจยั นี้ ได้ทาการออกแบบวงจรชอป
เปอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงเพื่อการบาบัดน้ าเสี ยและสารแขวนลอยในน้ าเสี ยด้วยการใช้น้ าเสี ยตัวอย่างจากโรงอาหาร
ของมหาวิทยาลัยศรี ปทุม ด้วยการควบคุมกระแสไฟฟ้ าที่เข้าสู่ แผ่นอิเล็กโทรดแบบขนานให้คงที่ จากการทดลอง
พบว่า ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการบ าบัด น้ า เสี ย ได้แ ก่ ระยะห่ า งระหว่า งแผ่น อิ เ ล็ก โทรดจ านวนแผ่น
อิเล็กโทรดและการจัดเรี ยงแผ่นอิเล็กโทรดโดยมีอคั รการไหลของน้ าเสี ยที่ เข้าสู่ ระบบเป็ นคัวแปรที่สาคัญ จาก
ข้อมูลผลการตรวจสอบค่าความเป็ นกรดด่างค่า อุณหภูมิและความต้านทานของน้ าแสดงถึงระบบบาบัดน้ าเสี ยมี
ประสิ ทธิภาพที่ดี
คาสาคัญ: ตะกอนลอยด้วยไฟฟ้ า, สารแขวนลอย, คอลลอยด์, อิเล็กโทรด, วงจรชอปเปอร์
ABSTRACT
An Electrocoagulation (EC) is an electric water treatment, which the destruction of the colloidal stability
and the incorporation of a redox reaction. Electrochemical reaction is required a source of direct current, causing
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me coaxial coolant in the form of metal ions are exchanged electrons polarized electrodes by electrochemical
reaction at the anode. Electrochemical reaction requires direct current source causing substances coagulant in the
form of metal ions are exchanged electrons polarized electrodes. The electrochemical reaction at the anode and
colloids can be eliminated by the salt of the metal hydroxide insoluble caused by the reaction of the metal ions in
water. Furthermore, the hydrogen gas formed at the cathode to make colloidal aggregation and floating sludge is
removed by swiping left from the surface. In this research, the DC chopper circuit are designed for water treatment
and suspended solids in wastewater samples from the cafeteria of the Sripatum University by controlling the
electric current to the parallel electrode plate to stabilize. The results showed that the factors that affect the
efficiency of water treatment, including the distance between the electrode, number and the arrangement of
electrode plate with the flow rate of water into the system is an important parameter. The results of the monitoring
the pH, temperature and resistance of water are represented the sewage system has better performance.
KEYWORDS: Electroflotation, coagulation, colloidal, electrode, chopper circuit

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
น้ าเสี ยนั้นเป็ นของเสี ยเพราะมีการปนเปื้ อนของมวลสารที่อาจเป็ นวัตถุทางกายภาพสารเคมีหรื อสิ่ งมีชีวติ
ที่ปะปนอยู่ ไม่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ดีตามที่ตอ้ งการ การที่น้ าเสี ยจะมีผลต่อมนุษย์สตั ว์และพืชได้น้ นั ต้อง
มีฤทธิ์และปริ มาณการทาลายที่เพียงพอทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ชนิดและปริ มาณของมวลสารนั้นๆทั้งนี้ในการวิจยั ได้ทาการ
นาน้ าตัวอย่างที่ใช้ในการล้างภาชนะจากโรงอาหารที่มีการใช้น้ ายาล้างจานที่มีส่วนประกอบต่างของเกลือโซเดี ยม
ลิ เ นี ย รอัล คิ ลเบนซี นซัล โฟเนท โซเดี ย มลิ ริ ล อิ เทอร์ ซัลเฟต และ คามิ โ ดโพรพิ ล เบทาอี น โดยทั้งหมดนี้ เป็ น
สารประกอบของเกลื อโซเดี ยม ซัลเฟต และสารลดแรงตึง ผิว รวมทั้งไขมัน ซึ่ งทั้งหมดเป็ นสารอนิ นทรี ย ์และ
สารอินทรี ย ์ ที่จะก่อให้เกิดมลพิษทางน้ า เป็ นตัวอย่างของการทดสอบด้วยกระบวนการตะกอนลอยไฟฟ้ า

2. เทคโนโลยีบาบัดนา้ เสี ยแบบตกตะกอนด้ วยไฟฟ้า (Direct Electric Coagulation)
ปั จจุบนั เทคโนโลยีการบาบัดน้ าเสี ยด้วยกระบวนการเคมีไฟฟ้ ามีค่าใช้จ่ายทั้งการลงทุนและการเดิ น
ระบบที่ ต่ ารวมทั้งประสิ ท ธิ ภ าพการบ าบัด และระบบมี ขนาดที่ เล็กกว่าระบบที่ ใ ช้ส ารเคมี ในการตกตะกอน
กระบวนการโค-แอกกูเลชันด้วยไฟฟ้ า (Electrocoagulation, EC) อาศัยหลักการในการทาลายเสถี ยรภาพของ
คอลลอยด์ โดยการใช้สารโคแอกกูแลนท์ในรู ปของอิออนโลหะที่เกิ ดจากการละลายโลหะออกจากอิเล็กโทรด
ด้วยปฏิ กิริยาเคมี ไฟฟ้ าที่ ข้ วั บวก (Anode) และคอลลอยด์ยงั ถูกกาจัดได้ดว้ ยเกลื อไฮดรอกไซด์ของโลหะที่ ไม่
ละลายน้ าที่ เกิ ดจากการทาปฏิ กิริยาต่อเนื่ องของอิ ออนโลหะในน้ านอกจากนี้ ก๊าซไฮโดรเจนที่ เกิ ดขึ้นที่ ข้ วั ลบ
(Cathode) จะช่วยทาให้คอลลอยด์รวมตัวเป็ นตะกอนลอยตัวขึ้นและสามารถกาจัดออกด้วยการกวาดทิ้งจากผิวน้ า
ซึ่งกระบวนการนี้เรี ยกว่าการทาให้ตะกอนลอยด้วยไฟฟ้ า (Electroflotation)ดังภาพที่ 1
Xueming Chen,2000 ได้พิจารณาการกาจัดน้ าเสี ยจากร้านอาหารที่มีท้ งั สารอินทรี ยแ์ ละอนินทรี ยโ์ ดยทา
การออกแบบใช้อิเล็กโทรดที่ ทาจากวัสดุ โลหะอลู มิเนี ยมเที ยบกับเหล็กในการทดสอบพบว่าการอัดประจุ ที่
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เหมาะสมอยูท่ ี่ 1.67-9.95 F/m3 และความหนาแน่กระแส 30-80 A/m2 ซึ่ งสามารถกาจัดไขมันและน้ ามันได้สูงถึง
94%อีกทัระดับค่าความเป็ นกรดด่างก็กลับเข้าสู่ระดับปกติ
Satish.I. Chaturvedi,2013 กล่าวถึงการตกตะกอนด้วยไฟฟ้ าด้วยต้นทุนที่มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อการบาบัด
น้ าเสี ยโดยการออกแบบให้โลหะแผ่นขั้วแอโนดที่มีการสู ญเสี ยอิออนด้วยศักย์ดาไฟฟ้ าในขณะที่ข้ วั แคโทดจะมี
การกระตุน้ ให้เกิดฟองกาซไฮโดรเจนที่เป็ นตัวจับตะกอนให้ลอยขึ้น ซึ่ งเป็ นผลให้ไม่มีตะกอนอยูใ่ นน้ าด้วยการ
พิจารณาเฟคเตอร์ที่จาเป็ นต่อก่รเร่ งประจุให้เกิดตะกอนลอยด้วยการออกแบบแผ่นโลหะทั้งแบบอนุกรมและแบบ
ขนานจากโลหะอลูมินมั แทองแดงโดยการต่อขั้วแบบไบโพลา และแบบโมโนโพลา

ภาพที่ 1 การแยกตะกอนน้ าเสี ยด้วยอิเล็กโตรโคแอคกูเลชัน ที่มา: http://www.e2metrix.com/en/
Modirshahla N ได้ศึกษาถึงผลกระทบของตัวแปรที่ทาให้สีของสารละลายจางลงด้วยการเชื่ อมต่อแผ่น
อิเล็กโตรดแตกต่างกันและวัสดุที่ต่างกันโดยใช้สารละลาย Tartrazine ทดสอบโดยมีความหนาแน่กระแส เวลา
ของการทาปฏิกิริยา ระยะห่างระหว่างแผ่น ความเข้มข้นของสารอิเล็กโทรไลท์ และค่าความเป็ นกรดด่าง
สัญญา คูณขาว ได้กล่าวถึงการบาบัดน้ าเสี ยจากการใช้น้ ายาล้างจาน และผงซักฟอกที่มีองค์ประกอบของ
NaOH โดยทาการออกแบบแผ่นขั้วอิเล็กโทรดแบบอนุกรมและแบบขนานทาการทดสอบด้วยแรงดันกระแสตรง
ในสภาวะน้ านิ่งพบว่าการเชื่อมต่อแผ่นอิเล็โทรดแบบขนานมีความสามารถแยกตะกอนลอยออกจากน้ าเสี ยพบว่า
การควบคุมกระแสไฟฟ้ าเป็ นส่วนสาคัญในการปรับระดับความเป็ นกรดด่างนั้นอยูใ่ นระดับมาตราฐาน
M. Malakootian ได้ทาการปรับปรุ งเทคนิคในการบาบัดน้ าเสี ยที่มีสารอินทรี ยแ์ ละอนินทรี ยใ์ ห้ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพโดยมีเงื่อนไขใช้แผ่นอลูมิเนี ยมเป็ นขั้วอิเล็กโทรดแบบโมโนโพลาหลายแผ่นเรี ยงซ้อนและทาการ
เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายกระแสตรงโดยทดสอบกับน้ าดื่มด้วยระบบที่มีประสิ ทธิ ภาพโดยพิจารณาจากค่าความเป็ น
กรดด่าง แรงดันไฟฟ้ า และช่วงเวลาทดสอบซึ่ งปรากกว่าสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพได้ถึง 95.6%ด้วยเทคนิ คการ
ตกตะกอนด้วยไฟฟ้ า
V. Kuokkanen ได้นาเสนอถึงเงื่อนไขที่เหมาะสมที่เกี่ ยวข้องกับเวลา ความหนาแน่นกระแสและความ
เป็ นกรกด่างและประสิ ทธิ ภาพของการบาบัดการศึ กษาพบว่าในช่วงเวลา 5-60 นาทีเป็ นช่างเวลาการกระตุน้ การ
เกิ ดปฏิ กิริยา ความหนาแน่ นกระแสที่ 1-150 A/m2 และความเป็ นกรดด่างที่ เป็ นธรรมชาติ และต้นทุนของการ
บาบัดอยูท่ ี่ 0.0047-6.74 €/m3 การใช้พลังงานไฟฟ้ าเท่ากับ 0.002-58.0 kWh/m3
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N. M Abu Ghalwa ทาการศึกษาการใช้แผ่นโลหะเหล็กและอลูมินมั ในการบาบัดน้ าเสี ยจากสี ยอ้ มโดย
มีพารามิเตอร์ของความหนาแน่นกระแส ค่าความเป็ นกรดด่าง ชนิดของสารอิเล็กโทรไลท์ ความเข้มข้นของสี ยอ้ ม
อุณหภูมิ ระยะห่ างระหว่างอิเล็กโทรด ผลการศึกษาพบว่าสี ยอ้ มและออกซิ เจนที่ส่วนสาคัญในการกาจัดสี ยอ้ มที่
99.6% และ 91.5% โดยการใช้แผ่นอิเล็กโทรดเหล็ก และ97.9% และ 83.8% โดยการใช้แผ่นอิเล็กโทรดอลูมินมั

3. การออกแบบการบาบัดนา้ เสี ยด้ วยวงจรชอปเปอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง
การออกแบบระบบบาบัดน้ าเสี ยไฟฟ้ ากระแสตรงโดยมีแผนผังลาดับการทางานดังภาพที่ 2 โดยลาดับ
แรกเป็ นการสร้างวงจรบริ ดเร็ กติฟายแปลงแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ 220 โวลต์ เป็ นแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง 311
โวลต์ และมี การควบคุ มกระแสด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยที่ สัญ ญาณการควบคุ มเป็ นแบบ Pulse Width
Modulation โดยมีการทางานเป็ นแบบวงจรชอปเปอร์ ที่มีดว้ ยการปรับค่าของ Duty Cycle แบบวันควอดแดรนต์
เข้าสู่ อิเล็กทรอนิกส์กาลังเพื่อขับกระแสเข้าสู่ แผ่นอิเล็กโทรดแบบขนานสาหรับใช้ในส่ วนที่เติมอิเล็กตรอนให้กบั
น้ าโดยมีอุปกรณ์ตวั ตรวจับกระแสแบบ Hall sensor ในการตรวจรู ้ระดับกระแส โดยมีการเขียนชุดคาสัง่ ในการส้าง
สัญญาณ PWM ดังภาพที่ 3 ที่สามารถควบคุมขนาดของ duty cycle ได้เพื่อกาหนดขนาดกระแสที่โหลดและการ
ควบคุมอัตราการไหลของน้ าที่ ผ่านถังบาบัด ที่ เป็ นการทาให้เกิ ดกระบวนการจับตะกอน หรื อการเกิ ดฟองด้วย
ไฟฟ้ ากระแสตรง ซึ่ ง เป็ นการใช้ห ลักของกระบวนการอิ เล็คโทรลิ ซิ เ ป็ นปฏิ กิ ริย ารี ด็ อกซ์ ที่ เ ป็ นการเกิ ดการ
แลกเปลี่ยนคู่ของอิเล็กตรอนที่ข้ วั อิเล็กโทรด โดยที่ข้ วั แอโนดจะเกิดเป็ นปฏิกิริยาออกซิ เดชัน และแผ่นขั้วแคโทด
จะเกิดเป็ นปฏิกิริยารี ดกั ชัน
AC220V
50Hz

Bridge
Rectifier
Monitor
Display

DC

Power
Electronics
Microcontroller
Unit

Hall sensors

Waste water
Electrode Element
Anode
Cathode
Sludge

Current sense

ภาพที่ 2 แผนภาพการบาบัดน้ าเสี ยด้วยไฟฟ้ ากระแสตรง
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START

READ
CURRENT : I

Current > I

Yes

Adjust
Increase PWM
duty cycle

No
Yes

Adjust
Increase PWM
duty cycle

REDUCE
CURRENT

No

Read flow rate of
water

Flow rate :
High

Yes

No

Adjust Value of power
supply

Yes

Flow rate
:Low

Adjust Value of power
supply

No

ภาพที่ 3 โปรแกรมส่วนควบคุมชุดคาสัง่ ไมโครคอนโทรเลอร์
3.1 การออกแบบวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลืน่
ภาพที่ 4 แสดงวงจรเรี ยงกระแสแบบเต็มคลื่น มีสัญญาณเอาต์พุตความถี่เป็ น 2 เท่าของสัญญาณอินพุต
เท่ากับ 100Hz โดยใช้ไดโอดในการเรี ยงกระแส 4 ตัว การทางานแต่ละครั้งไดโอดทางานเป็ นชุด 2 ตัว ลักษณะ
วงจรและแรงดันเป็ นวงจรเรี ยงกระแสเต็มคลื่นแบบบริ ดจ์มีไดโอด D1-D4 เป็ นวงจรเรี ยงกระแส เพื่อแปลงแรงดัน
จากไฟกระแสสลับ 220 โวลต์ เป็ นแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง 311 โวลต์ โดยต่อร่ วมกับวงจรกรองกระแสโดยคัว
เก็บประจุจะทาการปรับแรงดันไฟกระแสตรงที่เป็ นแบบพลัส์ให้ราบเรี ยบ

AC line

F1

D4

D1

Io
Vo

220V
D 2

D3

C

ภาพที่ 4 วงจรเรี ยงกระแสแบบเต็มคลื่น
3.2. การออกแบบแผ่นอิเล็กโทรดสาหรับการทดลอง
เมื่อออกแบบให้แผ่นอิเล็กโทรดเพลทมาเรี ยงซ้อนกันแบบขนานดังภาพที่5 นั้นพบว่ามีค่าความจุของตัว
เก็บประจุจะมีค่ามากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ตัวแปร 3 ประการคือ
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1. พื้นที่หน้าตัดของสารตัวนาที่เป็ นแผ่นอิเล็กโทรดเพลท แทนด้วยอักษร A ถ้าพื้นที่หน้าตัดมากแสดงว่า
สามารถเก็บประจุได้มากถ้าพื้นที่หน้าตัดน้อยแสดงว่าเก็บประจุได้นอ้ ยลงนั้นจะเห็นได้วา่ ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ทัว่ ไปนั้น จะประกอบไปด้วยตัวเก็บประจุขนาดเล็กและขนาดใหญ่จานวนมากตัวเก็บประจุที่มีขนาดใหญ่จะเก็บ
ประจุได้มากเพราะมีพ้นื ที่หน้าตัดมากนัน่ เอง
2. ระยะห่างระหว่างแผ่นอิเล็กโทรดเพลท ทั้งสอง แทนด้วยอักษร d ถ้าอยูใ่ นตาแหน่งที่ใกล้กนั ความจุ
จะมีค่ามาก ถ้าอยูใ่ นตาแหน่งที่ไกลกันความจุจะมีค่าน้อย
3. ค่าคงที่ไดอิเล็กตริ ก เป็ นค่าที่ใช้แสดงถึงความสามารถ ในการที่จะทาให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กขึ้น เมื่อ
นาวัสดุต่างชนิดกันมาทาเป็ นฉนวนคัน่ ระหว่างแผ่นเพลท ในที่น้ ี จะเป็ นของน้ ารวมทั้งสารละลายอิเล็กโทรไลท์ที่
ละลายอยูจ่ ะแตกต่างกันออกไป
ค่ าความจุไฟฟ้าของแผ่นอิเล็กโทรดเพลท
A

โดยพิจารณาสมการความสัมพันธ์ของค่าเก็บประจุ
C= ε
(1)
d
C=ค่าการเก็บประจุมีหน่วยเป็ นฟารัด (F) ; ε = ค่าคงที่ไดอิเล็กตริ ก
A= พื้นที่หน้าตัดของตัวนาที่เป็ นแผ่นโลหะ; d= ระยะห่างระหว่างแผ่นเพลท
โดยมีค่า X คือความยาว = 30 × 10-2 เมตร; Y คือความกว้าง=10.5 × 10-2 เมตร; Z คือ ความหนา = 2 × 10-2เมตร

ee

t

Z

El

ec

tro
d

e

Sh

X

Y

()

()

ภาพที่ 5 (ก) โครงสร้างแผ่นอิเล็กโทรด (ข)แผ่นอิเล็กโทรดเรี ยงซ้อนแบบขนาน
ดังนั้นจากโครงสร้างของแผ่นอิเล็กโทรดตามภาพที่ 5 มีพ้นื ที่ของแผ่นตัวนา(A)
A= 2[(30 × 10−2 ) × (2 × 10−3)] + 2[(10.5 × 10−2) × (2 × 10−3)]
จะได้พ้นื ที่หน้าตัดของสารตัวนาที่เป็ นแผ่นตัวนาทั้งหมด (A) = 1.242 × 10−3 ตารางเมตร
ค่าคงที่ไดอิเล็กตริ กของน้ า (ε) = 78.5 ระยะห่างระหว่างแผ่นตัวนาทั้งสอง (d) = 0.013 เมตร
1.242×10−3

แทนค่า
C = (78.5) 1.3×10−2 = 7.5 F
จากสมการค่าความจุของตัวเก็บประจุต่อแบบขนาน
cp = c1+ c2+ c3+∙∙∙+ cn
โดยมีจานวนแผ่นตัวนาทั้งหมด 10 แผ่น ∴ cp = 10 × 7.5 = 75 F
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ขนาดของสนามไฟฟ้าได้ จากความสัมพันธ์

E=
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V

(3)

d

E = ขนาดของสนามไฟฟ้ า ; V=ความต่างศักย์ไฟฟ้ าระหว่างตัวนาขนาน : d=ระยะห่างระหว่างแผ่นตัวนา
จากการทดลองการจ่ายแรงดันให้แผ่นตัวนาอิเล็กโทรดโดย นาแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ 220 โวลต์ มาแปลงเป็ น
แรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง 311 โวลต์ ดังนั้นสนามไฟฟ้ า E =

(√2×220)
1.3×10−2

R=

หาความต้ านทานระหว่ างแผ่นอิเล็กโทรดจากสู ตร

= 23.93

V⁄m

ρL

(4)

A

R=ความต้านทานทางไฟฟ้ า ; A=พื้นที่หน้าตัดของแผ่นตัวนา;
L=ความยาวของแผ่นตัวนา; 𝜌=สัมประสิ ทธิ์ความต้านทาน
โดยที่

ρ=

VA
IL

แทนค่าจะได้ ρ =

จะได้

R=

311×(1.242×10−3 )

= 0.2139 Ω/𝑚

6×30×10−2
(0.2139)×(30×10−2 )
(1.242×10−3 )

= 51.667 (Ω)

หาค่ ากระแสไฟฟ้าทีใ่ ช้ ในการทดลอง
V
311
ที่ความต้านทาน 51.667 โอห์ม จากกฎของโอห์ม V = IR จะได้กระแส I = R = 51.667 = 6.02 ≅ 6 A
จากการต่อวงจร TLP 250 นามาขับขาเบสของ IGBT แล้วมีแรงดันไฟฟ้ ามากเกินซึ่งจะมีผลทาให้วงจรเกิดความ
เสี ยหายดังนั้นจึงมีการใช้วงจรชอปเปอร์ โดยเป็ นการสร้างสัญญาณสวิทซ์ชิ่ง pulse width modulation: PWM ที่
สามารถปรับความถี่และการควบคุมกระแสด้วยการปรับ duty cycle จากชุดคาสัง่ ที่ใช้ปรับ รวมทั้งต้องคานวณค่า
ความต้านทานที่ใช้ในการลดค่าสไปรท์ของแรงดันที่ตกคร่ อม Rs
จากสูตร

V

d
R s = (0.2×I

311V

= (0.2×6A) = 259.17 โอห์ม

o)

∴ ความต้านทานที่ใช้ในการลดค่าสไปรท์ของแรงดันคือ 259.14 โอห์ม
หาแรงดันเอาต์พุตได้ จากสมการ
Vo = kVs
Vo
=
แรงดันเอาต์พตุ ฉลี่ย
k
=
Duty Cycle = t1/T
Vs
=
แรงดันอินพุต
แทนค่า
Vo = 0.5×220 = 110 โวลต์

(5)

4. ขั้นตอนการทดลอง
ในการออกแบบวงจรกาเนิ ดไฟฟ้ ากระแสตรงแรงดันสู งเพื่อให้ได้ค่าระดับแรงดันทางด้านเอาท์พุตได้
สู งสุ ด 311V โดยการแปลงแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับเป็ นกระแสตรงผ่านวงจรเรี ยงกระแสแบบบริ ดจ์ คือมีการ
ไดโอด 4 ตัวและมีการนาไอจี บีที 4PH50K มาใช้รวมทั้งวงจร TLP 250 เพื่อใช้ในการแยกการทางานของวงจร
กาเนิดสัญญาณ PWM ของชุดบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ดว้ ยความถี่ 30kHz ซึ่งมีโครงสร้างต่างๆดังภาพที่6
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Electrode Element

ภาพที่ 6 ชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมกระแส และสัญญาณที่ขา 14 ของไอซี TLP 250
โปรแกรมควบคุมกระแสไฟฟ้ าจะทาการอ่านค่าของกระแสจากเซ็นเซอร์กระแสและทาการปรับกระแส
ที่ สัมพันธ์กนั กับอัตราการไหลของน้ าเสี ยตัวอย่างที่มีแผ่นอิเล็กโทรดบรรจุอยูใ่ นภาชนะ การทดลองของเครื่ อง
บาบัดน้ าเสี ยด้วยไฟฟ้ าจะทาการทดลองตรวจสอบกับมาตรฐานของน้ าโดยทาการตรวจสอบจากค่า pH ของน้ า
ก่ อนและหลังการทดลอง และทาการตรวจสอบค่ากระแสขณะการบาบัดน้ าโดยทดลองในสภาวะน้ านิ่ งและ
ในขณะน้ าไหลดังภาพที่ 7 โดยมีลาดับดังนี้
1. ทาการควบคุมคุมกระแสไฟฟ้ าในน้ าขณะทาการบาบัดน้ าเสี ยในสภาวะน้ านิ่งและน้ าไหล
2. ทาการวัดค่า PH โดยวัดที่ ค่าเริ่ มต้นก่อนและหลังการทดลอง ในระยะเวลาที่กาหนด คือ 5, 10, 15,
20, 25, 30และ60 นาที เพื่อสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของน้ า

()

()

()

ภาพที่ 7 (ก)วงจรการทางานของเครื่ องบาบัดน้ าเสี ยด้วยวงจรชอปเปอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
(ข)การลอยตัวของตะกอนเกาะกับฟองก๊าซ H2(g) (ค) การทดสอบความเป็ นกรดด่างด้วย pH meter
4.1.1 ผลการทดลองและการวิเคระห์
จากการทดลองการบาบัดน้ าเสี ยด้วยไฟฟ้ ากระแสตรงด้วยอิเล็กโทรดแบบขนานที่ได้ออกแบบไว้ ซึ่ ง
ในการทดสอบนี้ จาเป็ นต้องตรวจวัดสัญญาณ PWM ที่ความถี่ 30kHz ขณะที่ไม่มีโหลดและขณะที่มีโหลดพบว่า
สัญญาณ PWM นั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างไปจากเดิมดังภาพที่ 8 จากนั้นทาการทดสอบตามลาดับ
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ภาพที่ 8 สัญญาณพัลส์เอาท์พตุ ที่ขาเกทของไอจีบีที ที่ 30kHz
เมื่อกระแสไฟฟ้ าไหลผ่านเข้าไปที่แผ่นอิเล็กโทรด เกิดกระบวนการโคแอกกูเลชัน่ จึงเกิดตะกอนลอยอยู่
เหนือน้ าดังภาพที่ 9 (ก) จากนั้นทาการกวาดตะกอนปล่อยน้ าไว้ที่ถงั พักน้ าดีแล้ววัดค่า pH ถ้าค่า pH อยูป่ ระมาณ 7
ถือว่าได้มาตรฐานสามารถนากลับไปใช้ต่อได้ พบว่าแต่ละช่วงเวลาที่ทาการทดลองนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ปฏิกิริยารี ดอ็กซ์ โดยมีฟองของสารแขวนลอยหรื อสลัดจ์เพิ่มขึ้นจนเกิดการแยกชั้นของสารแขวนลอย จากนั้นวัด
ค่าความต้านทานของน้ าด้วย Ohm meter ด้วยการวัดความต้านทานน้ าเสี ยก่อน และหลังการบาบัด จากนั้นบันทึก
ผลการทดสอบของการทดลองการบาบัดน้ าเสี ย สาหรับระดับการใช้กระแสไฟฟ้ าที่ปริ มาณสู งในสภาวะน้ านิ่ ง
พบว่าเกิดการสูญเสี ยกระแสไฟฟ้ ด้วยความร้อนที่เพิ่มขึ้นโดยที่ค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้ าหรื อปริ มาณกระแส
ไฟฟ้ าต่อพื้นที่อิเล็กโทรดลดต่าลงและบันทึกข้อมูลทุก 10 นาที จนถึง 60 นาที โดยทาการทดสอบในขณะที่น้ านิ่ ง
และน้ าไหลนาค่าข้อมูลต่างมาวิเคราะห์ตามตารางที่ 1 จากนั้นทาการทดสอบที่ ระดับกระแส 2,4 และ 6 แอมป์
บันทึกข้อมูลข้อมูล pH, ความต้านทาน และอุณหภูมิ ที่สมั พันธ์กบั อัตราการไหลที่ 72 ,88 และ96 ลิตร/นาที
ตารางที่ 4.1 แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าเสี ยจากการทดลอง ระยะเวลา 60 นาทีดว้ ยอิเล็กโทรดแบบขนาน
พารามิเตอร์
pH
I (A)
T(℃ )
R(Ω)

คุณภาพน้ าก่อนบาบัด

คุณภาพน้ าเสี ยหลังบาบัด

น้ านิ่ ง

น้ าไหล

น้ านิ่ ง

น้ าไหล

9.57
0
23.0
1.38M

9.53
0
23.0
1.38M

7.12
6
78.0
2.73M

7.06
6
44.0
1.50M

มาตรฐาน น้ า
ทิ้งอุตสาหกรรม
5.5-9.0
-

ในการให้ความร้ อนแก่ น้ าและทาให้ประสิ ทธิ ภาพกระแสไฟฟ้ าลดลงที่ สภาวะนี้ เป็ นผลจากการท า
ปฏิกิริยารี ด็อกซ์ที่เปลี่ยนสภาพอิออนเป็ นตะกอนลอยไปโดยไม่มีการเติมน้ าเสี ยที่มีสารอิออนน้ ายาล้างจานผสม
อยูซ่ ่ ึงเป็ นสภาวะน้ านิ่งดังแสดงตามภาพที่9(ก) และ (ข) จะพบว่าสี ของน้ าไม่ใสเนื่องจากผลของะกอลอยบางส่ วน
นั้น จมลงในน้ า ขณะที่ น้ า ไหลโดยที่ แต่ล ะอัตราการไหลจะพบว่า ที่ ก ระแส 6A นั้น ให้ผลการบาบัดได้ดีที่สุด
กระบวนการโคแอกกูเลชัน่ เกิดได้ต่อเนื่ องโดยที่เกิดตะกอนลอยอยูเ่ หนือน้ าได้ถูกทาการกวาดตะกอนปล่อยลงสู่
ถังเก็บส่วนน้ าที่ผา่ นการบาบัดดีแล้ววัดค่า pH ถ้าค่า pH อยูป่ ระมาณ 7 ถือว่าได้มาตรฐานสามารถนากลับไปใช้ต่อ
ได้ สังเกตุจากน้ าที่ผา่ นการบาบัดในระบบน้ าไหลนี้จะมีสีของน้ าที่ใสกว่าดังแสดงตามภาพที่9 (ค)
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()
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()

ภาพที่ 9 (ก) ตะกอนที่ลอยขึ้นเหนือน้ า (ข) น้ าที่ถูกบาบัดขณะน้ านิ่ง (ค) น้ าที่ถูกบาบัดขณะน้ าไหล

ค่า pH

4.1.2 วิเคราะห์ ผลการทดลอง
ผลการทดสอบที่ ในสภาวะน้ านิ่ งและน้ าไหลพบว่าที่ สภาวะน้ าไหลนั้นสามารถลดค่า pH ได้ดี อีกทั้ง
ขนาดของกระแสยังมีผลต่อการบาบัดน้ าเสี ยให้ค่า pH ได้ตรงตามค่ามาตราฐานโดยปรับ Duty Cycle ควบคุมไว้ที่
2,4,6 แอมแปร์ ที่ระดับแรงดัน 311 โวลท์ ดังภาพที่ 10 พบว่าการทดสอบที่สภาวะน้ านิ่งนั้นสามารถลดระดับความ
เป็ นกรดด่างได้รวดเร็ วกว่าโดยทีการเติมน้ าเสี ยที่เป็ นแบบมีการไหลเวียนนั้นจะช่วยให้การแลกเปลี่ยนประจุอิออน
ได้สมบูรณ์ ซึ่ งแสดงให้ทราบว่าประสิ ทธิ ภาพของการทางานได้ดี เมื่อพิจารณาถึงอัตราการที่ อตั ราการไหลที่ 72
ลิตร/นาที ที่ ระดับกระแส 6 แอมป์ นั้น สามารถปรับค่าpH ได้ดีกว่าที่ 88 และ96 ลิตร/นาที เนื่ องจากปั ญหาของ
กระแสที่ให้กบั ขั้วอิเล็กโทรดนั้นไม่เพียงพอดังภาพที่11
8.5
8
7.5
7
6.5

น้ ำนิ่ง
น้ ำไหล

2

4
กระแสไฟฟ้า (A)

6

ภาพที่ 10 การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างค่ากระแสและค่า pHที่สภาวะน้ านิ่งและน้ าไหล
10

กระแส2A

ค่า pH

9

กระแส4A
กระแส6A

8
7
72

88

96

อัตรการไหล(L/min)

ภาพที่ 11 แสดงการเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างค่าอัตราการไหลและค่า pHที่ระดับกระแส 2-6 แอมป์
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7. สรุ ปผล
ในการวิจยั นี้ ได้ทาการบาบัดน้ าเสี ยด้วยวงจรชอปเปอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง ด้วยการควบคุมกระแสไฟฟ้ า
ขณะน้ าไหล โดยนาน้ าจากน้ าล้างจานจากโรงอาหารมาบาบัดโดยการต่ออิเล็กโทรดแบบขนาน เมื่อเปรี ยบเทียบค่า
pH ค่าอุณหภูมิของน้ า และค่าความต้านทานก่อนและหลังการบาบัด กระแสที่จ่ายให้กบั อิเล็กโทรดโดยปรับ Duty
Cycle ของเครื่ องบาบัดน้ าเสี ยโดยควบคุมไว้ที่ 2,4 และ6 แอมแปร์ พบว่ากระแสที่จ่ายให้อิเล็กโทรดจะมีค่าสูงขึ้น
ที่ ป ระมาณ 6 แอมแปร์ ซึ่ ง สรุ ป ได้ว่า เมื่ อ จ่ ายแรงดันเข้า ไปที่ แ ผ่นอิ เล็กโทรดที่ ระดับ กระแสอยู่ที่ประมาณ 6
แอมแปร์ และมีการไหลเวียนของน้ าเสี ยในระบบอย่างต่อเนื่ องพบว่าสี ของน้ าที่แยกสลัดจ์ออกมาจะมีการแยก
ตะกอนลอยออกอย่างชัดเจนจากอิออนที่จบั ตัวกับฟองแกสไฮโดเจนนั้นจะให้ประสิ ทธิ ภาพที่ดีกว่านัน่ แสดงให้
ทราบว่าการเกิดตะกอนลอยด้วยไฟฟ้ านั้นสามารถกาจัดของเสี ยจาพวกโลหะอิออนอกจากสารละลายของน้ าได้ดี
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Supplied: ENS) มาใช้ในการคานวณหาดัชนีความวิกฤต โดยพิจารณาทั้งแบบไม่คานึงถึงรู ปแบบการเชื่อมต่อของ
อุปกรณ์ในกรณี ที่ 1 และคานึงถึงรู ปแบบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ในกรณี ที่ 2 และเมื่อนาทั้ง 2 กรณี มาเปรี ยบเทียบ
กันจะพบว่า การพิจารณาถึงรู ปแบบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์จะสะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญของอุปกรณ์สาหรับ
การวางแผนบารุ งรักษาได้เหมาะสมกว่าการไม่พิจารณาผลของการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ ซึ่ งค่าดัชนี ความวิกฤต
ของอุปกรณ์ที่ได้มานี้สามารถนามาใช้ในการวางแผนการบารุ งรักษาระบบจาหน่ายได้อย่างเหมาะสมต่อไป
คาสาคัญ : ดัชนี ความวิกฤต อัตราการล้มเหลว การบารุ งรักษา ค่าเฉลี่ยจานวนครั้งไฟดับต่อผูใ้ ช้ไฟทั้งระบบ
ค่าเฉลี่ยระยะเวลาไฟดับต่อผูใ้ ช้ไฟทั้งระบบ

ABSTRACT
This paper presents a method for determining the customer oriented Criticality Index (CI) of power
distribution equipment, to be used in maintenance planning. The system average interruption frequency index
(SAIFI), system average interruption duration index (SAIDI) and the energy not supplied index (ENS) are used
to calculate the proposed Criticality Index, when types of equipment connections are not considered in scenario
1, and are later considered in scenario 2. When the results from both scenarios are compared, it is found that the
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method with consideration of types of equipment connections gives much more reasonable equipment priority,
which can be effectively used in maintenance planning later on.
KEYWORDS: Criticality Index, Failure Rate, Maintenance Prioritization, SAIFI, SAIDI, ENS

1. บทนา
ในปั จจุบันพลังงานไฟฟ้ ามี ความสาคัญมากต่อการดารงชี วิต เศรษฐกิ จ และอุตสาหกรรม ซึ่ งระบบ
จาหน่ ายเป็ นระบบที่ จ่ายไฟให้กบั ผูใ้ ช้ไฟหรื อลูกค้าโดยตรง ดังนั้น การรักษาระดับ ความเชื่ อถื อได้ของระบบ
จาหน่ายให้อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีจึงมีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง ในปั จจุบนั การไฟฟ้ าฝ่ ายจาหน่ายไม่ว่าจะเป็ นการไฟฟ้ า
นครหลวงหรื อการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจาเป็ นต้องมีการบารุ งรักษาระบบจาหน่ายให้อยูใ่ นสภาพที่ดีที่สุด จึงมีภาระ
ค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษาค่อนข้างสูงในแต่ละปี ดังนั้นจึงควรมีการวิเคราะห์ถึงความสาคัญของอุปกรณ์แต่ละตัว
เพื่อนาไปใช้ประกอบการวางแผนบารุ งรักษา ที่ นาไปสู่ การลดต้นทุนหรื อใช้งบประมาณในการบารุ งรักษาได้
อย่างมีประสิ ทธิผลสูงสุด
งานวิ จั ย ของ Payman Dehghanian, Mahmud Fotuhi-Firuzabad (2012) ได้ มี ก ารค านวณ Criticality
Factor เพื่อหาอุปกรณ์ที่ตอ้ งการการบารุ งรั กษามากที่ สุด แต่งานวิจยั นั้นมีการคานวณโดยใช้กรณี ศึกษาที่ มอง
ระบบจาหน่ ายเป็ นจุดโหลดเดี ยวจึ งทาให้การคานวณโดยคิด จานวนผูใ้ ช้ไฟร่ วมด้วยไม่มีผลในการพิจารณาหา
อุปกรณ์ ที่ตอ้ งการการบารุ งรั กษา Payman Dehghanian, Mahmud Fotuhi-Firuzabad, Farrokh Aminifar and Roy
Billinton (2013) และ Alshahrani และ Hadidi (2015) ได้มีการคานวณ Criticality Factor เช่นเดียวกันกับงานวิจยั
ข้างต้น แต่งานวิจยั ทั้ง 2 นั้นมีการคานวณโดยใช้กรณี ศึกษาที่มองระบบจาหน่ายเป็ นจุดโหลดเดียวและพิจารณา
เพียงอัตราการล้มเหลว ระยะเวลาขัดข้องรวมใน 1 ปี และ ENS Yifei Wang, Cong Liu, Mohammad Shahidehpour
และ Chuangxin Guo (2016) ได้ท าการหาอุ ป กรณ์ ที่ ต ้อ งการการบ ารุ ง รั กษาโดยใช้ Monte Carlo ซึ่ ง ได้มี ก าร
พิจารณา ENS เพียงอย่างเดียว ไม่ได้พิจารณาถึงจานวนผูใ้ ช้ไฟ และประเภทผูใ้ ช้ไฟที่อาจมีหลากหลายประเภท จึง
ทาให้ค่าดัชนีที่ได้อาจไม่สะท้อนความวิกฤตของอุปกรณ์ที่ตอ้ งการการบารุ งรักษาได้อย่างเหมาะสม
ดังนั้นงานวิจยั นี้จึงมีจุดประสงค์ในการพัฒนาดัชนีความวิกฤตที่มุ่งเน้นผูใ้ ช้ไฟสาหรับอุปกรณ์ในระบบ
จาหน่ายเพื่อใช้ในการวางแผนบารุ งรักษาระบบจาหน่ายได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิ ทธิ ภาพสูงสุด ดัชนีความ
วิกฤตนี้ ได้คานวณจากค่าดัชนี SAIFI, SAIDI และ ENS ซึ่ งเป็ นดัชนี สากลที่ ใช้ช้ ี วดั คุณภาพบริ การการจ่ายไฟ
ให้แก่ผใู ้ ช้ไฟ โดยได้พิจารณา 2 กรณี คือ แบบไม่คานึ งถึงรู ปแบบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ และคานึ งถึงรู ปแบบ
การเชื่อมต่อของอุปกรณ์ ซึ่ งการคานวณค่าการเปลี่ยนแปลงอันเนื่ องมาจากการปรับปรุ งอุปกรณ์น้ นั ๆ จะสามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญของอุปกรณ์น้ นั ได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งกระบวนการที่นาเสนอนี้สามารถใช้เป็ นแนวทาง
ให้การไฟฟ้ าฝ่ ายจาหน่ายสามารถนาไปใช้เป็ นขั้นตอนหนึ่งในการวางแผนการบารุ งรักษาระบบจาหน่ายในพื้นที่
อื่นๆได้อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป
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2. กรอบแนวคิดในการวิจัย
Brown, R.E. (2009) แสดงระดับความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ าโดยบอกได้ดว้ ยค่าดัชนี ซึ่งมีอยูด่ ว้ ยกัน
หลากหลายดัชนี ตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการวิเคราะห์ ทั้งนี้ ดชั นี ความเชื่อถือได้ของระบบจาหน่ายที่รู้จกั กันดีคือ
ค่าเฉลี่ ยจานวนครั้งไฟดับต่อผูใ้ ช้ไฟทั้งระบบ (System Average Interruption Frequency Index: SAIFI) ค่าเฉลี่ย
ระยะเวลาไฟดับต่อผูใ้ ช้ไฟทั้งระบบ (System Average Interruption duration Index: SAIDI) และหน่วยไฟฟ้ าที่ขาย
ไม่ได้ (Energy not supplied: ENS) ดังสมการที่ 1, 2 และ 3 ตามลาดับ
SAIFI =

∑n
i=1 λi Ni

SAIDI =

(1)

NT
∑n
i=1 Ui Ni

(2)
(3)

NT

ENS = ∑ni=1 La(i) Ui

โดย

λi
Ui
Ni
NT
La(i)

n

คือ อัตราความล้มเหลวของจุดโหลดที่ i (ครั้ง/ปี )
คือ ระยะเวลาขัดข้องรวมใน 1 ปี (ชัว่ โมง)
คือ จานวนผูใ้ ช้ไฟของจุดโหลดที่ i
คือ จานวนผูใ้ ช้ไฟฟ้ าทั้งหมด
คือ โหลดเฉลี่ยของจุดโหลดที่ i
คือ จานวนจุดโหลดในระบบ

จากสมการที่ 1 อัตราความล้มเหลว (λi) ขึ้นอยูก่ บั การเชื่อมต่อของกลุ่มอุปกรณ์ที่ใช้ในการจ่ายไฟให้กบั
จุดโหลด i ซึ่ งในระบบจาหน่ายทัว่ ไปนั้นมักประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆที่เชื่อมต่อกันทั้งแบบอนุกรมและแบบ
ขนาน Billinton, R. and R. N. Allan. (1984) แสดงการเชื่ อมต่อกันอย่างง่ ายของกลุ่มอุปกรณ์แบบอนุ กรมและ
แบบขนานดังภาพที่ 1 และ 2 ตามลาดับ
1

2

3

ภาพที่ 1 การเชื่อมต่อแบบอนุกรม
โดยสามารถคานวณค่าอัตราการล้มเหลว (λseries), ระยะเวลาซ่อมเฉลี่ย (rseries) และระยะเวลาขัดข้องรวม
ใน 1 ปี (Useries) ของกลุ่มอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันแบบอนุกรมดังสมการที่ 4, 5 และ 6
(4)
(5)

λseries = ∑m
j=1 λj
Useries =
rseries =

โดย

λseries
λj

∑m
j=1 λj rj
Useries
λseries

=

∑m
j=1 λj rj
∑m
j=1 λj

คือ อัตราความล้มเหลวของกลุ่มอุปกรณ์ที่ต่ออนุกรมกัน (ครั้ง/ปี )
คือ อัตราความล้มเหลวของอุปกรณ์ที่ j (ครั้ง/ปี )
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rj
Useries
m

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

คือ ระยะเวลาซ่อมเฉลี่ยของกลุม่ อุปกรณ์ที่ตอ่ อนุกรมกัน (ชัว่ โมง)
คือ ระยะเวลาซ่อมเฉลี่ยของอุปกรณ์ที่ j (ชัว่ โมง)
คือ ระยะเวลาขัดข้องรวมใน 1 ปี (ชัว่ โมง)
คือ จานวนของอุปกรณ์ที่ต่ออนุกรมกันในระบบ
1
2

ภาพที่ 2 การเชื่อมต่อแบบขนาน
การหาอัตราความล้มเหลวเฉลี่ย (λparallel), ระยะเวลาซ่อมเฉลี่ย (rparallel) และระยะเวลาขัดข้องรวมใน 1 ปี
(Uparallel) ของ 2 อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันแบบขนานสามารหาได้ดงั สมการที่ 7, 8 และ 9
λparallel = λ1 λ2 (r1 + r2 )
rparallel =

r1 r2
r1 +r2

Uparallel = λparallel rparallel = λ1 λ2 r1 r2

โดย

คือ
λ1และ λ2 คือ
rparallel คือ
r1 และ r2 คือ
Uparallel คือ
λparallel

(7)
(8)
(9)

อัตราความล้มเหลวของกลุ่มอุปกรณ์ที่ต่อขนานกัน (ครั้ง/ปี )
อัตราความล้มเหลวของอุปกรณ์ที่ 1 และ 2 ตามลาดับ (ครั้ง/ปี )
ระยะเวลาซ่อมเฉลี่ยของกลุ่มอุปกรณ์ที่ต่อขนานกัน (ชัว่ โมง)
ระยะเวลาซ่อมเฉลี่ยของอุปกรณ์ที่ 1 และ 2 ตามลาดับ (ชัว่ โมง)
ระยะเวลาขัดข้อรวมใน 1 ปี (ชัว่ โมง)

การกาหนดดัชนีความวิกฤต
ในการกาหนดดัชนี ความวิกฤตสาหรับอุปกรณ์น้ นั ขึ้นอยูก่ บั การให้ความสาคัญในดัชนี ความเชื่อถือได้
แต่ละตัวของผูว้ างแผน ซึ่งมีรูปดังสมการที่ 10
CIj = α

โดย

ΔSAIFIj
SAIFI0

+β

ΔSAIDIj
SAIDI0

+γ

ΔENSj
ENS0

(10)

CIj
คือ ดัชนีความวิกฤตของอุปกรณ์ที่ j
ΔSAIFIj คื อ การเปลี่ ยนแปลงของค่าเฉลี่ ยจานวนครั้ งไฟดับต่อผูใ้ ช้ไฟทั้งระบบจากการบารุ งรั กษา
อุปกรณ์ที่ j
0
SAIFI คือ ค่าเฉลี่ยจานวนครั้งไฟดับต่อผูใ้ ช้ไฟทั้งระบบก่อนการบารุ งรักษา
ΔSAIDIj คื อ การเปลี่ ยนแปลงของค่ าเฉลี่ ยระยะเวลาไฟดับต่อ ผูใ้ ช้ไฟทั้งระบบจากการบารุ งรั กษา
อุปกรณ์ที่ j
0
SAIDI คือ ค่าเฉลี่ยระยะเวลาไฟดับต่อผูใ้ ช้ไฟทั้งระบบก่อนการบารุ งรักษา
ΔENSj คือ การเปลี่ยนแปลงของหน่วยไฟฟ้ าที่ขายไม่ได้จากการบารุ งรักษาอุปกรณ์ที่ j
ENS0
คือ หน่วยไฟฟ้ าที่ขายไม่ได้ของระบบก่อนการบารุ งรักษา
α, β และ γ คือ ค่าน้ าหนักของดัชนี ความเชื่อถือได้ SAIFI, SAIDI และ ENS ตามลาดับ
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ค่าน้ าหนัก α, β และ γ ถูกกาหนดขึ้นตามความสาคัญของดัชนีความเชื่อถือได้ต่างๆ ที่ผวู ้ างแผนต้องการ
จะปรับปรุ ง โดยในงานวิจยั นี้ดชั นีความเชื่อถือได้ ได้แก่ SAIFI, SAIDI และ ENS ถูกนามาพิจารณาซึ่ งครอบคลุม
ผลกระทบของผูใ้ ช้ไฟเนื่องจากจานวนครั้งและระยะเวลาของไฟดับ รวมถึงรายได้ที่เสี ยไปของการไฟฟ้ าเนื่องจาก
ขายไฟไม่ได้

3. วิธีดาเนินงานวิจัย
งานวิจัยนี้ ได้ทาการศึ กษา 2 กรณี โดยกรณี ที่ 1 พิจารณาดัชนี ความวิก ฤตอย่างง่ า ย โดยไม่คานึ ง ถึ ง
รู ปแบบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ กล่าวคือ มองว่าอุปกรณ์ตวั นี้ใช้สาหรับจ่ายไฟให้ผใู ้ ช้ไฟกี่ราย ทาได้โดยการหา
ค่า SAIFI, SAIDI และ ENS ของระบบก่อนการบารุ งรักษาอุปกรณ์ j จากนั้นมาทาการคานวณผลการเปลี่ยนแปลง
ดัชนีความเชื่อถือได้จากการบารุ งรักษาอุปกรณ์ที่ j ได้แก่ ∆SAIFIj, ∆SAIDIj และ ∆ENSj ดังสมการที่ 11, 12 และ
13 ตามลาดับ เพื่อนาไปสู่ การคานวณหาดัชนี ความวิกฤต วิธีการนี้ สามารถคานวณค่าดัชนี ความวิกฤตได้ง่ายและ
รวดเร็ ว
∆SAIFIj =
∆SAIDIj =

∆λj Nj

(11)

NT
∆Uj Nj

(12)
(13)

NT

∆ENSj = La(j) ∆Uj

โดย

∆λj
∆Uj
Nj
NT
La(j)

คือ การเปลี่ยนแปลงของอัตราความล้มเหลวจากการบารุ งรักษาอุปกรณ์ที่ j (ครั้ง/ปี )
คือ การเปลี่ยนแปลงของระยะเวลาขัดข้องรวมใน 1 ปี จากการบารุ งรักษาอุปกรณ์ที่ j (ชัว่ โมง)
คือ จานวนผูใ้ ช้ไฟที่ได้รับไฟจากอุปกรณ์ที่ j
คือ จานวนผูใ้ ช้ไฟฟ้ าทั้งหมด
คือ ค่าโหลดเฉลี่ยที่ได้รับไฟจากอุปกรณ์ที่ j

กรณี ที่ 2 เป็ นการนาเสนอดัชนีความวิกฤต โดยคานึ งถึงรู ปแบบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ ทาได้โดยการ
หาค่า SAIFI, SAIDI และ ENS ของระบบก่อนการบารุ งรักษาอุปกรณ์ j จากนั้นทาการหาผลการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราความล้มเหลวของแต่ละจุดโหลด i จากการบารุ งรักษาอุปกรณ์ j ดังสมการที่ 14 เพื่อนาไปสู่ การคานวณผล
การเปลี่ยนแปลงดัชนี ความเชื่ อถือได้จากการบารุ งรั กษาอุปกรณ์ ที่ j ได้แก่ ∆ SAIFIj, ∆ SAIDIj และ ∆ ENSj ดัง
สมการที่ 15, 16 และ 17 ตามลาดับ เพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์หาดัชนีความวิกฤต
j
j
∆λi = λi − λi
(14)
∆SAIFIj =
∆SAIDIj =
∆ENSj =

โดย

λi
λ ji
∆λji

j

∑n
i=1 ∆λi Ni
NT

j

∑n
i=1 ∆Ui Ni
NT

∑ni=1 La(i) ∆Uij

(15)
(16)
(17)

คือ อัตราความล้มเหลวของจุดโหลดที่ i (ครั้ง/ปี )
คือ อัตราความล้มเหลวของจุดโหลดที่ i หลังการบารุ งรักษาอุปกรณ์ที่ j (ครั้ง/ปี )
คือ การเปลี่ยนแปลงของอัตราความล้มเหลวของจุดโหลดที่ i หลังการบารุ งรักษาอุปกรณ์ที่ j (ครั้ง/ปี )
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∆Uji
Ni
NT
La(i)

n
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คือ การเปลี่ยนแปลงของระยะเวลาขัดข้องรวมใน 1 ปี ของจุดโหลดที่ i หลังการบารุ งรักษาอุปกรณ์
ที่ j (ชัว่ โมง)
คือ จานวนผูใ้ ช้ไฟของจุดโหลดที่ i
คือ จานวนผูใ้ ช้ไฟฟ้ าทั้งหมด
คือ ค่าโหลดเฉลี่ยของจุดโหลดที่ i
คือ จานวนจุดโหลดในระบบ

การคานวณทั้ง 2 กรณี สามารถแสดงเป็ นขั้นตอนได้ดงั ภาพที่ 3 โดยผลลัพธ์จากทั้งสองกรณี จะถูกนามา
เปรี ยบเที ยบเพื่อพิจารณาวิธีที่เหมาะสมในการกาหนดความสาคัญของอุปกรณ์ สาหรับการวางแผนบารุ งรักษา
ต่อไป
สร้างแบบจาลอง Reliability block diagram
หาพารามิเตอร์ความเชื่อถือได้ของอุปกรณ์ λj , rj และ Uj และผลจากการบารุ งรักษา ∆λj
สาหรับ j = 1, 2, 3,…, m โดย m คือ จานวนอุปกรณ์ในระบบ
หาพารามิเตอร์ความเชื่อถือได้ของจุดโหลด λi , ri และ Ui
สาหรับ i = 1, 2, 3,…, n โดย n คือ จานวนจุดโหลดในระบบ
คานวณดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบก่อนการบารุ งรักษา
SAIFI 0 =

∑n
i=1 λi Ni
NT

SAIDI 0 =

∑n
i=1 Ui Ni

ENS 0 = ∑ni=1 La(i)Ui

NT

สำหรับอุปกรณ์ที่จะบำรุ งรักษำที่ j
กรณี ที่ 1 ไม่คำนึงถึงรู ปแบบกำรเชื่อมต่อของอุปกรณ์

กรณี ที่ 2 คำนึงถึงรู ปแบบกำรเชื่อมต่อของอุปกรณ์

คานวณผลการเปลี่ยนแปลงของดัชนีความเชื่อถือได้
จากการบารุ งรักษาอุปกรณ์ที่ j

หาพารามิเตอร์ความเชื่อถือได้ของทุกจุดโหลด
หลังการบารุ งรักษาอุปกรณ์ที่ j โดยให้ ∆λij = λi - λij

∆SAIFIj =

∆λj Nj
NT

∆SAIDIj =

∆Uj Nj
NT

∆ENSj = La(j) ∆Uj

คานวณผลการเปลี่ยนแปลงของดัชนีความเชื่อถือได้
จากการบารุ งรักษาอุปกรณ์ที่ j
∆SAIFIj =

j
∑n
i=1 ∆λi Ni

NT

∆SAIDIj =

j
∑n
i=1 ∆Ui Ni

NT

กาหนดค่าน้ าหนักของดัชนีความเชื่อถือได้
α, β และ γ
การกาหนดดัชนีความวิกฤตของอุปกรณ์ที่ j สาหรับกรณี ที่ 1 และ 2
CIj = α

j=j+1

ΔSAIFIj
ΔSAIDIj
ΔENSj
+β
+γ
SAIFI 0
SAIDI 0
ENS 0

ไม่ใช่

ทาครบทุกอุปกรณ์หรื อไม่
(j = m)
ใช่
จัดลาดับความสาคัญของส่วนประกอบเพื่อใช้สาหรับการวางแผนบารุ งรักษา

ภาพที่ 3 วิธีการหาดัชนีวกิ ฤต
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j
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4. ผลการวิจัยและการวิเคราะห์ ผล
หัวข้อนี้ นาเสนอขั้นตอนที่ได้มีการพัฒนาดัชนี ความวิกฤตที่มุ่งเน้นผูใ้ ช้ไฟ โดยแยกเป็ น 2 กรณี ได้แก่
กรณี ที่ 1 ไม่คานึ งถึงรู ปแบบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์และกรณี ที่ 2 คานึ งถึงรู ปแบบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ โดย
การนาไปประยุกต์ใช้ในระบบจาหน่ายทดสอบ บัสที่ 2 ของ Allan, R.N., R. Billinton, I. Sjarief, L. Goel, and K.S.
So. (1991) ดังที่แสดงในภาพที่ 4 ประกอบด้วย 4 สายป้ อน 22 จุดโหลด ซึ่งมีอุปกรณ์หลักที่สาคัญดังนี้
- บัสบาร์ 33 kV และ 11 kV
- หม้อแปลงไฟฟ้ า 33/11 kV และ 11/0.4 kV
- เซอร์กิตเบรกเกอร์ 11 kV
- สายเคเบิล 0.4 kV
โดยสายเคเบิลแต่ละช่วงมีความยาวดังตารางที่ 2 ข้อมูลแสดงประเภทของลูกค้า จานวนลูกค้าและโหลด
เฉลี่ย ของแต่ละจุดโหลด แสดงในตารางที่ 1 ค่าน้ าหนักของดัชนีความเชื่อถือได้ α, β และ γ ที่นามาคานวณมีค่า 2,
3 และ 5 ตามลาดับ ทั้งนี้ ค่าน้ าหนักของแต่ละดัชนี ความเชื่อถือได้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามแต่ผูว้ างแผนจะให้
ความสาคัญ
LP4

LP3

6

5

11

LP7

LP9

10
9

7

LP6

8

15

14

4
LP2

1

3

LP5

2

F1
F4

LP1
LP18

LP19

12

30
27
28

29

31

33

LP16

36

35

18

LP21

25
LP15

LP22

19
20

LP12

21

LP10

LP17
34

17

LP8

LP11

16

26

32
LP20

F2
F3

13

24

22
23

LP13

LP14

ภาพที่ 4 ระบบจาหน่ายไฟฟ้ าของระบบทดสอบ บัสที่ 2
ตารางที่ 1 ข้อมูลลูกค้า
จุดโหลด
1-3, 10, 11
12, 17-19
8
9

ประเภทลูกค้า
ที่พกั อาศัย
ที่พกั อาศัย
ผูใ้ ช้ไฟที่มีขนาดเล็ก
ผูใ้ ช้ไฟที่มีขนาดเล็ก

ค่าโหลดเฉลี่ย (MW)
0.535
0.450
1.000
1.150
1373

จานวนลูกค้า
210
210
1
1
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จุดโหลด
4, 5, 13, 14, 20, 21
6, 7, 15, 16, 22
รวม

ประเภทลูกค้า
รัฐบาล / สถาบัน
เชิงพาณิ ชย์

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

ค่าโหลดเฉลี่ย (MW)
0.566
0.454
12.291

ตารางที่ 2 ความยาวของสายเคเบิล
ประเภทของสายป้ อน
ความยาว (กิโลเมตร)
1
0.60
2
0.75
3
0.80

จานวนลูกค้า
1
10
1908

ส่วนของสายป้ อน
2, 6, 10, 14, 17, 21, 25, 28, 30 และ 34
1, 4, 7, 9, 12, 16, 19, 22, 24, 27, 29, 32 และ 35
3, 5, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 23, 26, 31, 33 และ 36

กรณี ที่ 1 การหาดัชนีความวิกฤต โดยไม่คานึงถึงรู ปแบบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์
เมื่อมีการจัดอันดับของอุปกรณ์ ท้ งั ระบบตามค่าดัชนี ความวิกฤตแล้วพบว่า หม้อแปลง 33/11 kV (C2
และ C4) มี ดัชนี ความวิกฤตสู งที่ สุด เนื่ องจากอุปกรณ์ น้ ันมี อตั ราการล้มเหลวและระยะเวลาซ่ อมค่อนข้างสู ง
ประกอบกับจ่ายไฟให้แก่ผใู ้ ช้ไฟทั้งระบบ ส่ วนอุปกรณ์ที่มีดชั นี ความวิกฤตต่าที่สุด 2 อันดับสุ ดท้าย คือ บัสบาร์
11kV (C6) และเซอร์ กิตเบรกเกอร์ (C26) เนื่ องจากมี อตั ราการล้มเหลวและระยะเวลาซ่ อมน้อยมาก โดยเฉพาะ
เซอร์กิตเบรกเกอร์ (C26) จ่ายไฟให้แก่ผใู ้ ช้ไฟน้อยมาก การคิดดัชนีวกิ ฤตในกรณี น้ ีจึงเหมาะสมกับระบบจาหน่ าย
ที่ไม่มีความซับซ้อนของการเชื่อมต่ออุปกรณ์ เช่น เป็ นระบบเรเดียลอย่างง่าย โดยจะทาให้สามารถคานวณค่าดัชนี
ความวิกฤตได้อย่างรวดเร็ ว โดยแสดงดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 ลาดับความสาคัญของอุปกรณ์ในระบบโดยใช้ดชั นีความวิกฤต
โดยไม่คานึงถึงรู ปแบบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์
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กรณี ที่ 2 การหาดัชนีความวิกฤต โดยคานึงถึงรู ปแบบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์
เมื่ อมี การจัดอันดับของอุปกรณ์ ท้ งั ระบบตามค่าดัชนี ความวิกฤตแล้วพบว่า หม้อแปลง 11/0.415 kV
(C10, C12, C15, C17, C20, C22 และ C25) มีค่าดัชนีความวิกฤตสูงที่สุด เนื่องจากอุปกรณ์น้ นั มีอตั ราการล้มเหลว
และระยะเวลาซ่อมค่อนข้างสู งประกอบกับไม่มีอุปกรณ์ที่ต่อขนานกัน เมื่อมีการปรับปรุ งหรื อเกิดเหตุขดั ข้องจึง
ไม่มีอุปกรณ์ใดที่สามารถจ่ายไฟแทนได้ ส่ วนอุปกรณ์ที่มีค่าดัชนี ความวิกฤตน้อยที่ สุด 4 อันอับสุ ดท้ายคือ หม้อ
แปลง 33/11 kV (C2 และ C4) และ เซอร์กิตเบรกเกอร์ (C3 และ C5) ซึ่งเป็ นอุปกรณ์ที่ขนานกันในระบบ เมื่อมีการ
ปรับปรุ งหรื อเมื่อมีเหตุขดั ข้อง อุปกรณ์ที่ต่อขนานสามารถจ่ายไฟแทนได้ จึงทาให้อุปกรณ์เหล่านี้จึงไม่ค่อยส่ งผล
ต่อระบบมากนัก วิธีที่ 2 นี้ จึงเหมาะสมกับระบบจาหน่ายที่มีความซับซ้อน มีการต่อทั้งอนุกรมและขนานกันของ
อุ ป กรณ์ ใ นระบบ เพราะสามารถสะท้อ นให้เ ห็ น ถึ ง ความสาคัญ ของอุ ป กรณ์ ที่ ค วรได้รั บ การบ ารุ ง รั กษาได้
เหมาะสมกว่ากรณี ที่ 1 โดยแสดงดังภาพที่ 6 และสมมุติวา่ ในกรณี ที่ไม่มีอุปกรณ์ในส่ วนของการขนานกัน เช่น
ไม่มีหม้อแปลง 33/11 kV (C2) และ เซอร์ กิตเบรกเกอร์ (C3) เมื่ อมี การจัดอันดับของอุปกรณ์ ท้ งั ระบบแล้วจะ
พบว่า หม้อแปลง 33/11 kV (C4) มีดชั นีความวิกฤตอยูใ่ นระดับสูงเหมือนในกรณี ที่ 1 เนื่องจากมีอตั ราการล้มเหลว
และระยะเวลาซ่อมค่อนข้างสูง และเมื่อขัดข้องแล้วไม่มีอุปกรณ์ใดสามารถจ่ายไฟแทนได้
และเมื่อมีการจัดอันดับความสาคัญของอุปกรณ์โดยใช้ CF ที่ คานวณได้จาก λ, U และ ENS (Payman
Dehghanian et al. (2013)) ผลที่ได้คือ C27, C28 และ C30 มีค่าวิกฤตสูงที่สุด แสดงดังภาพที่ 7 เนื่องจากมีอตั ราการ
ล้มเหลวและโหลดเฉลี่ยค่อนข้างสูง เมื่อมีการบารุ งรักษาจะได้ประโยชน์แก่ผใู ้ ช้ไฟไม่กี่ราย แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
กรณี ที่ 2 แล้วจะพบว่า กรณี ที่ 2 ให้ความสาคัญต่อการบารุ งรักษาอุปกรณ์ที่จ่ายไฟให้กบั ผูใ้ ช้ไฟจานวนมากเป็ น
อันดับแรก ซึ่งตอบสนองต่อค่าดัชนี SAIFI และ SAIDI ที่ใช้ช้ ีวดั คุณภาพการให้บริ การของการไฟฟ้ าในปั จจุบนั

ภาพที่ 6 ลาดับความสาคัญของอุปกรณ์ในระบบโดยใช้ดชั นีความวิกฤต
โดยคานึงถึงรู ปแบบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์
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ภาพที่ 7 ลาดับความสาคัญของอุปกรณ์ในระบบโดยใช้เทคนิคของ
Payman Dehghanian et al. (2013)

5. สรุ ปผลการวิจัย
ดัชนี ความวิกฤตโดยคานึ งถึงรู ปแบบการเชื่ อมต่อของอุปกรณ์ (กรณี ที่ 2) สามารถสะท้อนให้เห็ นถึง
ความสาคัญของอุปกรณ์ ที่ตอ้ งการบารุ งรักษาได้ชดั เจนมากกว่าดัชนี ความวิกฤตโดยที่ ไม่คานึ งถึงรู ปแบบการ
เชื่ อมต่อของอุปกรณ์ (กรณี ที่ 1) เนื่ องจากการบารุ งรั กษาอุปกรณ์ น้ ันเน้นไปที่ อุปกรณ์ ที่ วิก ฤตที่ สุด และไม่ มี
อุปกรณ์ใดจ่ายไฟแทนได้เมื่อมีการปรับปรุ งหรื อเกิดเหตุขดั ข้อง นอกจากนี้ ดชั นี ที่มุ่งเน้นผูใ้ ช้ไฟที่ได้นาเสนอใน
บทความวิจยั นี้ ยงั สะท้อนให้เห็ นถึงอุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อผูใ้ ช้ไฟได้เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่จ่ายไฟ
ให้กบั ผูใ้ ช้ไฟจานวนมาก ทาให้การวางแผนบารุ งรักษาของการไฟฟ้ ามุ่งเน้นไปที่อุปกรณ์เหล่านี้ เพื่อตอบสนอง
ต่อนโยบายปั จจุบนั ของการไฟฟ้ าที่ให้ความสาคัญต่อผูใ้ ช้ไฟเป็ นอันดับแรก
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งานวิจยั นี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของโครงการพัฒนาระบบบริ การจัดการพลังงานในภาคขนส่ ง สาหรับใช้ใน
โครงการสาธิ ตระบบบริ หารจัดการพลังงานในภาคขนส่ ง มีจุดประสงค์เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการขนส่ งสามารถนา
ระบบบริ หารจัดการพลังงานไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุ งสมรรถนะด้านพลังงานอย่างยัง่ ยืน และเป็ นต้นแบบ
มาตรฐานระบบการบริ หารจัดการพลังงานในภาคขนส่ งของประเทศต่อไป ซึ่ งการพัฒนาครอบคลุมการทบทวน
ข้อมูลและสถานะปั จจุ บนั ที่ เกี่ ยวข้องกับระบบการบริ หารการจัดการพลังโดยเฉพาะในภาคขนส่ ง ทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมถึงการสัมภาษณ์ผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องเพื่อให้ได้รับความเห็นและประสบการณ์ที่หลากหลาย โดย
พบว่าระบบการบริ หารจัดการที่มีอยูม่ ีความสลับซับซ้อนไม่มุ่งเน้นด้านการใช้พลังงานในกระบวนการขนส่ ง อีก
ทั้งผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่ขาดการวิเคราะห์ขอ้ มูลสมรรถนะด้านพลังงานในการขนส่ง ส่งผลให้ขาดแรงจูงใจใน
การบริ หารจัดการ ติดตามควบคุม และปรับปรุ งสมรรถนะการใช้เชื้อเพลิง
คาสาคัญ: ระบบบริ การจัดการพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน การขนส่ง วงจรเดมมิ่ง สมรรถนะด้านพลังงาน
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ABSTRACT
This research work is to develop an energy management system to be used in the “Logistic and
Transport Management Demonstration Project” operating by the Institute of Industrial Energy, The Federation of
Thai Industries. The “Transportation Energy Management System” (TEMS) is developed, so it can be applied
by business owners or organization managements as a guideline to sustainably improve energy performance in
transportation operations. In addition, TEMS can be further developed as a prototype for national energy
management standard in the future. The study involves the reviewing of present information regarding energy
management methodologies used in transportation processes in Thailand and aboard. The reviewing processes
also proceed through interviewing steak-holders, so information from various aspects can be gathered. It is found
that the existing management standards is not designed specifically for energy management and relatively
complicate for transportation processes practiced in Thailand. There is also a lack of systematic energy data
collection and analysis in most organizations. As a result, the incentive to monitor and control of transportation
energy usage for continuously improvement of energy performance is minimized.
KEYWORDS: Transportation, Energy Conservation, Energy Management System, Deming Cycle, Energy
Performance

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2558-2579 หรื อ Energy Efficiency Plan 2015 (EEP 2015) ของประเทศไทย
[1] มีวตั ถุประสงค์ในการลดค่าความเข้มข้นการใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI) ของประเทศลงร้อยละ 30 ในปี
พ.ศ. 2579 เมื่ อเที ยบกับปี พ.ศ. 2553 หรื อเที ยบเท่ าการลดการใช้พลังงานขั้นสุ ดท้ายประมาณ 56,142 พันตัน
เที ยบเท่ าน้ ามันดิ บ (ktoe) ซึ่ งมาตรการดาเนิ นงาน ครอบคลุมภาคเศรษฐกิ จหลักต่างๆ ของประเทศ โดยเมื่ อ
พิจารณาการดาเนิ นงานตามกรอบมาตรการอนุรักษ์พลังงานพบว่า ภาคขนส่ งมีเป้ าหมายผลประหยัดถึง 30,213
ktoe หรื อคิดเป็ นร้อยละ 58.4 ของผลประหยัดทั้งหมดตามแผนอนุรักษ์พลังงาน โดยได้มีแนวทางดาเนินการที่ได้
ระบุไว้นอกเหนื อจาก กลยุทธ์การกากับราคาเชื้อเพลิง การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้เชื้อเพลิงในรถยนต์ และ การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ ง แล้วนั้น กลุ่มมาตรการส่ งเสริ มการบริ หารจัดการการใช้รถบรรทุกและ
รถโดยสาร เป็ นส่วนสาคัญที่จะช่วยก่อให้เกิดการมีส่วนร่ วมของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะจากผูป้ ระกอบการขนส่งให้
เกิดการดาเนิ นกิจการที่มีประสิ ทธิ ภาพทางพลังงานสู งขึ้น โดยการสนับสนุนให้ความรู ้และแนะนามาตรการ ใน
การจัดการ ทีมงาน เทคโนโลยี การขนส่ง และการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อให้เข้าใจและมีทกั ษะการขับขี่
ในปั จจุบนั ผูป้ ระกอบการบางส่วนอาจได้นาระบบการบริ หารจัดการที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการพลังงาน
ตามกฎกระทรวงภายใต้พระราชบัญญัติ ส่งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน สาหรับอาคารและโรงงานควบคุม หรื อ
มาตรฐานสากลต่างๆ เช่น ISO14001 และ ISO50001 ซึ่งเป็ นระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อมและพลังงาน ตามลาดับ
หรื อมาตรฐานการจัดการการขนส่งอื่นๆ มาประยุกต์ใช้ หากแต่ส่วนใหญ่จากัดอยูส่ าหรับประกอบการขนาดใหญ่
หรื อผูป้ ระกอบการที่มีกระบวนการขนส่งเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตอื่นๆ นอกจากนี้ ระบบการจัดการใน
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ด้า นพลัง งานไม่ ไ ด้ถู ก ออกแบบมาส าหรั บ กระบวนการขนส่ ง ที่ มี ล ัก ษณะการด าเนิ น งานเฉพาะตัว ท าให้
ผูป้ ระกอบการขนส่ งในประเทศส่ วนใหญ่ยงั ไม่มีระบบการบริ หารจัดการเพื่อขับเคลื่อนให้เกิ ดการใช้พลังงาน
อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพเป็ นแนวทางมาตรฐานเดี ยวกัน ที่ จะส่ งเสริ มการบรรลุผลตามเป้ าหมายของแผนอนุ รักษ์
พลังงานของประเทศอย่างเป็ นระบบ

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อพัฒนาและจัดทาข้อกาหนด “ระบบบริ หารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง (Transportation Energy
Management System: TEMS)” ที่สามารถใช้เป็ นคู่มือสาหรับผูป้ ระกอบการในภาคขนส่ งนาไปประยุกต์ใช้ในการ
บริ หารจัดการพลังงาน
(2) เพื่อเป็ นต้นแบบมาตรฐานระบบการบริ หารจัดการพลังงานในภาคขนส่ งที่ สามารถพัฒนาน าไป
ประยุกต์ใช้สาหรับผูป้ ระกอบการขนส่งของประเทศในทุกระดับ

3. ขอบเขตของงานวิจัย
งานวิ จัย นี้ ได้ถู ก ก าหนดขึ้ น ภายใต้ โครงการพัฒ นาระบบบริ ก ารจัด การพลัง งานในภาคขนส่ ง
(Transportation Energy Management System: TEMS) โดยมี ค ณะวิศ วกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ศรี ป ทุ ม เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบดาเนิ นการโครงการ เพื่อนาไปใช้ในการดาเนิ นงาน โครงการสาธิ ตระบบบริ หารจัดการพลังงานใน
ภาคขนส่ ง (Logistics Transport Management: LTM) ของสถาบันพลังงานเพื่ออุ ตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม
แห่ งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน สานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาและยกระดับระบบบริ หารจัดการพลังงานภาคขนส่ งของ
ประเทศ โดยสามารถใช้เป็ นเป็ นคู่มือแนวทางปฏิบตั ิสาหรับผูป้ ระกอบการขนส่ ง นาไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุ ง
ประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานได้อย่างสะดวกและยัง่ ยืน

4. วิธีดาเนินการวิจัย
เมื่อพิจารณาผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทั้งหมด เช่น ด้านเจ้าของโครงการซึ่งได้กาหนดวัตถุประสงค์ในการวิจยั
และการใช้งานต่อเนื่องในโครงการ LTM รวมไปถึงการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ด้านที่ปรึ กษาและผูเ้ ชี่ยวชาญ
ซึ่ งเป็ นผู ้น าระบบการจัด การพลัง งานในภาคขนส่ ง ไปประยุก ต์ใ ช้ง านกับ ผู ้ป ระกอบการขนส่ ง และด้า น
ผูป้ ระกอบการที่เป็ นผูไ้ ด้รับผลกระทบโดยตรง โดยเฉพาะผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินตามข้อกาหนดของ
ระบบฯอย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบฯ ในประเด็นสาคัญดังแผนภาพที่ 1
บนพื้นฐานของแนวคิดดังกล่าว การพัฒนา TEMS ได้แบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอนหลักคือ การทบทวนข้อมูล
ปั จจุบนั งานวิจยั และระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงาน การสัมภาษณ์ผทู ้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยเพื่อกาหนดร่ าง
ของระบบบริ หารจัดการในขั้นต้น และสุ ดท้ายคือการนาเสนอร่ างฯ TEMS เพื่อให้ผทู ้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยได้ระดม
ความคิดเห็นก่อนจัดทาคู่มือและเผยแพร่ TEMS ต่อผูเ้ กี่ยวข้องต่อไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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1) เป็ นประโยชน์ แก่ ผ้ ปู ระกอบการ – ทาให้ ผ้ ปู ระกอบการเห็น
ความสาคัญและนาระบบฯ ไปใช้ งาน
2) สะดวกต่ อการใช้ – ลดภาระและเรี ยนรู้ ได้ ง่าย
3) เป็ นสากล – เพื่อบูรณาการเข้ ากับระบบมาตรฐานสากลที่
ผู้ประกอบการใช้ งานอยู่เดิม
4) ชัดเจน – ไม่ ต้องตีความและสร้ างความสับสนในการใช้
งาน
5) ยืดหยุ่น – ประยุกต์ ใช้ กับผู้ประกอบการขนส่ งได้ ทุกระดับ
6) สอดคล้ องกับกฎกระทรวง – ไม่ ขดั ต่ อกฎหมายหรื อ
ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
7) เป็ นประโยชน์ เชิ งนโยบายประเทศ – สนับสนุนแผน
อนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ.2558-2579

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
4.1 การทบทวนข้ อมูล
การทบทวนข้อมูลของระบบการจัดการและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงานโดยเฉพาะด้าน
ขนส่งแบ่งออกเป็ น 3 หัวข้อ ประกอบด้วย
- ระบบการจัด การ (Management System) ได้แ ก่ ISO9001:2015 Quality Management System
[2], ISO14001:2015 Environmental Management System [3], ISO50001 Energy Management System [4],
มาตรฐานคุณภาพการบริ การขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) [5] และ มาตรฐาน G-Mark [6]
- แนวทางปฏิบัติที่เป็ นเลิศ (Best Practices) ได้แก่ ระบบบริ หารจัดการขนส่ งเพื่อการประหยัด
พลังงาน (Logistics and Transport Management: LTM) [7], โปรแกรมบริ หารจัดการขนส่ งเพื่อประหยัดพลังงาน
(Logistics and Transport Management Application: LTMA) [8], ระบบการจั ด การการขนส่ ง (Transportation
Management System: TMS) [9] และแนวทางการใช้พลังงานด้านขนส่ งอย่างมีประสิ ทธิ ภาพขององค์กรพลังงาน
ระหว่างประเทศ (International Energy Agency: IEA) [10]
- ข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง (Regulations) ได้แก่ พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน
พ.ศ. 2535 พระราชบัญ ญัติ ก ารส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์พ ลัง งาน (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2550 รวมทั้ง กฎกระทรวง ข้อ
กาหนดการจัดการพลังงาน คู่มือและเอกสารประกอบต่าง ๆ [11]
4.2 การสัมภาษณ์ ผ้มู สี ่ วนได้ ส่วนเสีย
การสัมภาษณ์ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยแบ่งออกเป็ น 2 กิจกรรมคือ การสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการขนส่งโดยตรง
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในเชิงปฏิบตั ิการ (Operations) ซึ่งมีผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง คือ ผูป้ ระกอบการขนส่ง 17 ราย โดยแบ่งจานวน
ตามขนาดของกิจการเล็ก กลาง ใหญ่ โดยมีสดั ส่วนดังแผนภาพที่ 2 ซึ่งมีผปู ้ ระกอบการที่เคยได้รับรางวัล Thailand
Energy Award รวมอยู่ดว้ ย 5 ราย และการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารสมาคมที่ เกี่ ยวข้องด้านขนส่ ง 5 สมาคม เพื่อให้ได้

1381

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

ข้อมูลในเชิ งกลยุทธ์ (Strategy) ที่ จะนาไปประยุกต์ใช้กบั สมาชิ กของแต่ละสมาคม โดยประเด็นสัมภาษณ์และ
ข้อมูลที่สาคัญ เช่น
1) กฎระเบี ย บ มาตรการ มาตรฐานหรื อ แนวทางบริ ห ารจัดการพลังงาน หรื อ ต้น ทุ นขนส่ งที่
ผูป้ ระกอบการใช้ในปั จจุบนั
2) ปั ญหา อุปสรรค จุดเด่น และจุดด้อย ของผูป้ ระกอบการในด้านการจัดการพลังงานภาคขนส่ง
3) ข้อเสนอแนะแนวทางบริ หารจัดการพลังงาน หรื อการลดต้นทุนขนส่งในสถานประกอบการ
4) ข้อคิดเห็นของผูป้ ระกอบการ หากภาครัฐมีการจัดทาระบบการจัดการพลังงานในภาคขนส่ง
5) สิ ทธิประโยชน์ที่เคยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ
สัดส่ วนการสัมภาษณ์ ผ้ปู ระกอบการ
Criteria for Identifying Size of Transport Company

Source: Transport Statistics Sub-Division, Planning Division
(2009) [12]
แผนภาพที่ 2 สัดส่วนการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบแบ่งตามขนาดรถบรรทุก
4.3 การสัมมนาระดมความคิดเห็น
การสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่ างฯ ของ TEMS 2 ครั้ง ซึ่งเป็ นส่วนของผูป้ ระกอบการจานวน 56 คน
และในส่วนของผูเ้ ชี่ยวชาญ ประกอบด้วย ผูแ้ ทนจากสภาอุตสาหกรรม ภาคเอกชน สมาคม และสถาบันการศึ กษา
รวมทั้งสิ้น 97 ท่าน

5. ผลการศึกษา
5.1 สรุปผลจากการทบทวนเอกสารข้ อมูลเผยแพร่
จากการทบทวนระบบการจัดการ มาตรฐาน แนวทางปฏิ บตั ิที่เป็ นเลิศ และข้อกาหนดที่เกี่ ยวข้องแล้ว
พบว่า ยังไม่มีแนวคิดใดที่นามาประยุกต์ใช้กบั การจัดการพลังงานภาคขนส่ งได้อย่างชัดเจน โดยสรุ ปดังตารางที่
1-3 ซึ่ งมักจะแสดงในรู ปของระบบการจัดการที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงานภาคขนส่ งโดยตรง หรื อ
แสดงในรู ปของตัวอย่าง หรื อแนวทางปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ แต่ไม่ได้สร้างระบบให้มีการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง หรื อ
แสดงในรู ปแบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายซึ่ ง เน้น แต่ เพี ย งอาคารควบคุ ม และโรงงานควบคุ ม ไม่ ไ ด้
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ออกแบบกระบวนการสาหรับการจัดการพลังงานในกระบวนการขนส่ งอย่างชัดเจน ดังนั้นการพัฒนาระบบการ
จัดการพลังงานภาคขนส่ง จึงเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนต่อไป
ตารางที่ 1 สรุ ปสาระสาคัญของมาตรฐาน/ระบบการจัดการ
มาตรฐาน/
จุดเน้ น
มุมมองเกีย่ วกับ
ระบบการจัดการ
การจัดการพลังงานภาคขนส่ ง
การตอบสนองความความ
มุมมองด้านการจัดการพลังงานไม่ได้เป็ นสิ่ งที่ลูกค้า
ISO9001:2015
ต้องการของลูกค้า ที่เกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่ตอ้ งการ / เป็ นความรับผิดชอบของ
กับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
ผูป้ ระกอบการ
การลดผลกระทบต่อ
ลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมทุกประเด็น ไม่ได้เน้นแต่
ISO14001:2015
สิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านพลังงานขนส่ง ซึ่งอาจไม่ใช่ประเด็นหลักที่ตอ้ ง
กิจกรรมขององค์กร
ดาเนินการลดตามระดับผลกระทบที่เกิดขึ้น
การปรับปรุ งสมรรถนะด้าน มีเป้ าหมายที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของระบบ
ISO50001:2011
พลังงาน
บริ หารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง หากมีเกณฑ์และ
รู ปแบบการดาเนินงานที่ซบั ซ้อนและใช้ตน้ ทุนสูงใน
การดาเนินการ ซึ่งเป็ นข้อจากัดสาหรับผูป้ ระกอบการ
ขนส่งของประเทศที่จะสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างทัว่ ถึง
เกณฑ์การบริ การขนส่งด้วย การจัดการพลังงานเป็ นเพียงหัวข้อย่อยในการประเมิน
Q Mark
รถบรรทุก 5 ด้าน คือ องค์กร 1 หัวข้อ ขาดกระบวนการจัดการที่เป็ นรู ปธรรมและ
ขนส่ง พนักงาน ยานพาหนะ แนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และสภาพแวดล้อมภายนอก
“ความปลอดภัย” ในการ
เป็ นระบบที่เน้นความปลอดภัยในการขนส่งเป็ นหลัก
G-mark
ขนส่งด้วยรถบรรทุก
โดยการจัดการการใช้เชื้อเพลิง หรื อปริ มาณพลังงาน
เป็ นผลลัพธ์ทางอ้อม
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ตารางที่ 2 สรุ ปสาระสาคัญของแนวทางปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ
แนวทางปฏิบัติ
จุดเน้ น
มุมมองเกีย่ วกับ
ทีเ่ ป็ นเลิศ
การจัดการพลังงานภาคขนส่ ง
มาตรการในการลดการใช้
ยังไม่ได้มุ่งเน้น มุมมองด้านระบบการจัดการตามหลัก
LTM
พลังงานด้านขนส่ง
PDCA เพื่อเป็ นแนวทางการจัดการพลังงานให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากเป็ นการประยุกต์ใช้ Best
Practices เพื่อการลดการใช้เชื้อเพลิงระหว่างการ
ดาเนินงานโครงการ
โปรแกรมรวบรวมข้อมูลและ เป็ นระบบสนับสนุนการเก็บบันทึกและประมวลผล
LTMA
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้านขนส่ง
ข้อมูล สาหรับนาไปใช้ในการตัดสิ นใจเพื่อดาเนินงาน
ต่างๆของกระบวนการขนส่ง รวมถึงการควบคุมการใช้
เชื้อเพลิง
โปรแกรมสาหรับแก้ไขปั ญหา ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการและแก้ปัญหาการ
TMS
งานบริ การขนส่ง
ให้บริ การขนส่งและการดาเนินงาน
ตัวอย่าง Best Practices ด้าน เป็ น Best Practices ที่รายงานเกณฑ์อา้ งอิงระดับ
Best Practices
การประหยัดพลังงานจาก
นานาชาติ แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดในกระบวนการ
IEA
ประเทศสมาชิก 29 ประเทศ ดาเนินงาน
ตารางที่ 3 สรุ ปสาระสาคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่
จุดเน้ น
เกีย่ วข้ อง
พรบ. การส่ งเสริม การจัดการพลังงานสาหรับ
โรงงานและอาคารควบคุม
การอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ.2535

มุมมองเกีย่ วกับ
การจัดการพลังงานภาคขนส่ ง
เป็ นระบบการจัดการพลังงานที่มงุ่ เน้นสาหรับอาคาร
ควบคุมและอุตสาหกรรมการผลิต หากยังขาดมุมมอง
ด้านขนส่ง

5.2 สรุปผลจากความคิดเห็นของผู้มสี ่ วนเกีย่ วข้ อง
ผลจากการศึกษาพบว่า สถานประกอบการขนส่งในประเทศไทยมีขนาดที่หลากหลาย โดยมีรูปแบบการ
ดาเนิ นธุรกิจ กระบวนการขนส่ง และมาตรการควบคุมการใช้เชื้อเพลิงที่แตกต่างกัน ทุกๆแห่งมีความตระหนักถึง
ความสาคัญของต้นทุนเชื้อเพลิงที่มีสัดส่ วนสู งที่ สุดในต้นทุนรวมของการขนส่ ง การขนส่ งจานวนมากใช้ระบบ
การเหมาจ่ายค่าขนส่งแก่พนักงานขับตามระยะทาง หรื อ น้ าหนักบรรทุก ดังนั้นความละเอียดในการบันทึกติดตาม
ข้อมูลการใช้เชื้ อเพลิ ง ระยะทางเดิ นรถ และรวมถึ งน้ าหนักบรรทุก จึ งแตกต่างกันออกไปตามวัฒนธรรมการ
บริ หารจัดการของแต่ละสถานประกอบการ อย่างไรก็ตามได้พบว่า ถึงแม้สถานประกอบการจะได้มีการบันทึก
ข้อมูลดังกล่าว แต่ส่วนใหญ่ยงั ขาดการนาข้อมูลมาวิเคราะห์ ทบทวน เพื่อสะท้อนถึงพฤติกรรมการขนส่ งที่จะทา
ให้สามารถนามาตัดสิ นใจในการควบคุมปรับปรุ งได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่งอาจเป็ นผลให้ขาดแรงกระตุน้ ในการ
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บริ หารจัดการ ติดตาม ควบคุม สมรรถนะทางด้านพลังงานของการขนส่งได้อย่างต่อเนื่อง การดาเนินงานทางด้าน
การอนุรักษ์พลังงานหรื อการควบคุมต้นทุนเชื้อเพลิง จึงคาดหวังจากการนาเทคโนโลยี ที่ได้รับทราบมาติดตั้งใช้
งาน โดยขาดกระบวนการวิเคราะห์ติดตามผลอย่างต่อเนื่ องเท่าที่ควรจะเป็ น นอกจากนั้นผูป้ ระกอบการยังคงมี
ความต้องการ การสนับสนุ นความรู ้ ด้านมาตรฐานการจัดการที่ เหมาะสมและมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยไม่มีความ
สลับซับซ้อนในการดาเนินการ
5.3 ระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ ง
จากผลสรุ ป การศึ ก ษาข้อ มู ล พบว่า ในการการด าเนิ น งานภายในสถานประกอบการให้ ป ระสบ
ความสาเร็ จนั้น ผูท้ ี่ มีส่วนสาคัญที่ สุดคือผูน้ าขององค์กร ซึ่ งในที่ น้ ี คือเจ้าของกิ จการหรื อผูป้ ริ หารสู งสุ ดในการ
ขับเคลื่อน สนับสนุน ควบคุม และ พิจารณาติดตามผล อย่างไรก็ตามสิ่ งที่กระตุน้ (Trigger) แก่ผบู ้ ริ หารขององค์กร
ให้มีความตระหนักและเกิดแรงผลักดันไปสู่ การดาเนินงานคือ ข้อมูลและการวิเคราะห์ผลที่ถูกต้องต่อเนื่อง โดย
ยังเป็ นปั ญหาสาคัญอย่างหนึ่ งที่สถานประกอบการส่ วนใหญ่ยงั คงไม่ได้มีการดาเนินการ ทาให้ผบู ้ ริ หารไม่ทราบ
ถึงสถานการณ์ดาเนิ นงานของตนเองอย่างชัดเจน เป็ นผลให้ขาดความตระหนักถึงประเด็นความเสี่ ยงทางธุรกิจ
และโอกาสในการปรับปรุ งเพื่อลดต้นทุน
นอกจากนั้น การกาหนดดัชนี ช้ ี วดั ที่ เหมาะสม จะทาให้สามารถชี้ วดั สมรรถนะด้านพลังงานของการ
ดาเนินงานการขนส่งได้ชดั เจน สามารถนามาใช้ประกอบในการกาหนดแผนมาตรการปฏิบตั ิการ เพื่อการปรับปรุ ง
ได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และน าไปสู่ ก ารด าเนิ น งานอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล โดยต้อ งมี ก ารติ ด ตามสรุ ป ผลการ
ดาเนิ นงาน เพื่อเป็ นการประเมินผลสาเร็ จหรื อข้อผิดพลาดจากการดาเนิ นงาน ซึ่ งผลที่ได้น้ นั ต้องรายงานกลับต่อ
ผูบ้ ริ หารสูงสุด เพื่อพิจารณาและนาไปสู่การสัง่ การให้เกิดการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องต่อไป
องค์ประกอบหลักทั้ง 3 องค์ประกอบข้างต้น (ผูบ้ ริ หาร การวิเคราะห์ขอ้ มูล การดาเนินงาน) เป็ นหัวใจใน
การขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการปรับปรุ งทางด้านพลังงานหรื อการดาเนินงานกิจกรรมต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้
องค์ประกอบทั้ง 3 สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อเนื่องเป็ นระบบ จาเป็ นต้องมีองค์ประกอบอื่นๆ
มาเชื่ อมโยง เพื่อเป็ นการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ในการวางแผน (Plan) การดาเนิ นงาน (Do) การ
ตรวจติดตาม (Check) และ การปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง (Action) หรื อ กระบวนการ P-D-C-A ที่ เป็ นไปตามหลัก
สากล สามารถนาไปปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เกิดการเชื่อมโยงในแต่ละกระบวนการที่ก่อให้เกิดการคงอยู่
ของระบบ และนาไปสู่ การพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง เป็ นระบบบริ หารจัดการพลังงานในภาคขนส่ ง (Transportation
Energy Management System: TEMS) ที่ พ ัฒ นาขึ้ น ส าหรั บ โครงการนี้ ตามวงล้อ คุ ณ ภาพโดยก าหนดให้ มี 8
ข้อกาหนด ดังแสดงในแผนภาพที่ 3 คือ
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การประเมินระบบเบือ้ งต้ น
ความรั บผิดชอบและหน้ าที่
นโยบายด้ านพลังงาน
ทบทวนวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านพลังงาน
เป้ าหมายและแผนการปรั บปรุ ง
การดาเนินการ และติดตามผล
ประเมินระบบการจัดการและแก้ ไข
การทบทวนของผู้บริ หาร

แผนภาพที่ 3 วงล้อคุณภาพระบบบริ หารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง
ในการพัฒนา TEMS สามารถดาเนินงานไปตามลาดับของข้อกาหนด โดยการประเมินระบบเบื้องต้นใน
ข้อกาหนดที่ 1 เป็ นการดาเนินการเมื่อองค์กรเริ่ มมีการพัฒนาระบบมาใช้เป็ นครั้งแรก เพื่อให้ทราบถึงสถานะภาพ
โดยรวมขององค์กร ในการบริ หารจัดการที่เป็ นอยู่ เพื่อให้ผบู ้ ริ หารสามารถเข้าใจถึงจุดเด่นจุดด้อยขององค์กรใน
ภาพรวม นอกจากนั้นองค์กรต้องกาหนดหน้าที่และผูร้ ับผิดชอบให้ชดั เจน และ ระบุนโยบายในการดาเนิ นงาน
เพื่อแสดงความมุ่งมัน่ ของผูบ้ ริ หารในการปรับปรุ งสมรรถนะทางด้านพลังงานขององค์กรให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
การดาเนินธุรกิจ ที่บุคลากรขององค์ตระหนักถึงและพร้อมปฏิบตั ิตาม ตามข้อกาหนดที่ 2 และ 3 ตามลาดับ
การบันทึ กและวิเคราะห์ขอ้ มูลปริ มาณการใช้เชื้ อเพลิงในการขนส่ ง เป็ นส่ วนสาคัญที่ ทาให้ทราบถึ ง
สมรรถนะทางด้านพลังงานขององค์กรจากค่าดัชนี ช้ ี วดั ที่เหมาะสม เพื่อใช้ประเมินนัยสาคัญในการปรับปรุ งได้
อย่างถูกต้อง นาไปสู่การเสาะหาและระบุมาตรการให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้นตามแนวทางดาเนิ นงานใน ข้อกาหนด
ที่ 4 ซึ่ งจะทาให้สามารถกาหนดเป็ นเป้ าหมายในการปรับปรุ งสรรถนะทางด้านพลังงานขององค์กร และจัดทา
รายละเอียดแผนดาเนินงานทั้งทางด้านเทคนิคและการพัฒนาบุคลากรตามกระบวนการที่ระบุไว้ในข้อกาหนดที่ 5
และ ใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิตามที่ระบุไว้ใน ข้อกาหนดที่ 6 เพื่อการวัดติดตามผลที่เกิดขึ้น
กระบวนการตรวจประเมินระบบ หรื อ Internal Audit ตามข้อกาหนดที่ 7 เพื่อให้แน่ใจว่าระบบบริ การ
จัดการพลังงานที่ นามาใช้ได้มีการดาเนิ นงานครบถ้วนถูกต้อง และการคงอยู่ของระบบบริ หารจัดการอย่างมี
ประสิ ทธิ ผล โดยเมื่อดาเนิ น การครบถ้วนทุกข้อกาหนดแล้ว ผลสรุ ปการดาเนิ นงานต่างๆให้รายงานต่อผูบ้ ริ หาร
สู งสุ ดขององค์กรพิจารณาตามแนวทางใน ข้อกาหนดที่ 8 เพื่อสั่งการปรับปรุ งการดาเนิ นงานให้เกิ ดการพัฒนา
ต่อเนื่องในรอบกระบวนการต่อไป โดยจะวนกลับมาในข้อกาหนดที่ 2
ปั จจุบนั TEMS ได้รับการเผยแพร่ ผ่านการสัมมนาแก่ผปู ้ ระกอบการขนส่ งใน ภูมิภาคทัว่ ประเทศพร้อม
กับการให้คาปรึ กษาในผูป้ ระกอบการขนส่ งรวม 100 ราย ในโครงการสาธิ ตระบบบริ หารจัดการพลังงานในภาค
ขนส่ ง (Logistics transportation management: LTM) ของสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม
แห่ งประเทศไทย เพื่อการปรับปรุ งสมรรถนะด้านพลังงานภาคขนส่ ง โดยเอกสารคู่มือสรุ ปแนวทางการพัฒนา
ระบบบริ หารจัดการพลังงานในภาคขนส่งสามารถ download ได้จาก link http://bit.ly/1SaYceJ
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6. สรุ ปผลการวิจัย
บนพื้นฐานของข้อมูลจากศึกษา และข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์และการระดมความคิดเห็น จากผูม้ ี
ส่ วนเกี่ ยวข้อง ระบบบริ หารจัดการพลังงานในภาคขนส่ งซึ่ งประกอบด้วยข้อกาหนดหลัก 8 ข้อกาหนด ได้ถูก
พัฒนาขึ้นโดยยึดแนวคิดหลักเพื่อให้เป็ นประโยชน์แก่ผปู ้ ระกอบการในการปรับปรุ งสมรรถนะทางด้านพลังงาน
และลดต้นทุนเชื้อเพลิงในการขนส่ ง มีความชัดเจนและสะดวกต่อการใช้งาน ที่สามารถยืดหยุน่ สามารถปรับให้
เหมาะสมกับลักษณะการดาเนิ นงานของผูป้ ระกอบการขนส่ งได้ทุกระดับ หากแต่ยงั คงความเป็ นสากล ที่มีความ
สอดคล้อ งตามหลัก การมาตรฐานบริ หารคุ ณ ภาพ (Quality Assurance) และข้อ ก าหนดด้า นระบบการจัด
การพลังงานของประเทศที่มีอยู่ รวมถึงมีแนวทางสาหรับการได้มาซึ่งข้อมูลทางด้านพลังงานในภาคการขนส่ง ซึ่ง
เริ่ มมีการเผยแพร่ และทดลองใช้ระบบอย่างเป็ นรู ปธรรมแล้ว

7. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้เป็ นผลการศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริ การจัดการพลังงานในภาคขนส่ ง สาหรับใช้
ในโครงการสาธิตระบบบริ หารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ได้รับ
มอบหมายจาก สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทยให้เป็ นที่ปรึ กษาดาเนิ นงาน
ศึ กษาวิจยั โครงการฯ โดยมีสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็ นเจ้าของโครงการ และ
ได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนเพื่อส่งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน
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วัตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างโรคปริ ทนั ต์และภาวะคลอดก่อนกาหนดและหรื อเด็กแรกเกิดน้ าหนัก
ต่ ากว่าเกณฑ์ โดยมุ่งเป้ าหมายไปที่ การตรวจหาเชื้ อพอร์ ไฟโรโมแนส จิ งจิ วาลิสในช่องปากและเนื้ อเยื่อรกของ
หญิงตั้งครรภ์ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาประกอบด้วยหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดตามเกณฑ์ปกติ 15 รายและกลุ่มหญิง
ตั้งครรภ์ที่คลอดก่อนกาหนดและหรื อเด็กแรกเกิ ดน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ 15 ราย ทาการเก็บเนื้ อเยื่อรกหลังคลอด
เก็บคราบจุลินทรี ยใ์ ต้เหงือก และตรวจเก็บข้อมูลสภาวะปริ ทนั ต์ จากนั้นนาเนื้อเยือ่ รกและคราบจุลินทรี ยใ์ ต้เหงือก
มาสกัดดีเอ็นเอ และนาไปทดสอบการพบเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ด้วยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส ผล
การศึกษา ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อพอร์ ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิสในคราบจุลินทรี ยใ์ ต้เหงือกและเนื้ อเยือ่ รก
กับการคลอดที่ผิดปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P > 0.05)
คาสาคัญ: โรคปริ ทนั ต์, คลอดก่อนกาหนด, เด็กแรกเกิดน้ าหนักต่ากว่าเกณฑ์, พอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส

ABSTRACT
Currently, the results from many studies suggest that periodontal disease is associated with many
systemic diseases. The aim of this study was to assess the relationship between periodontal disease and preterm
birth and or low birth weight in new born baby. The purpose of this study was to identify the presence of
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Porphyromonas gingivalis which is significant to the periodontal disease in subgingival plaques and placental
tissues. Subjects in this study included 15 pregnants with normal birth and 15 pregnants who had preterm birth
and or low birth weight infant delivery. Placental tissue and subgingival plaque were collected. Periodontal status
was recorded. Placental tissue and subgingival plaque were processed for DNA extraction and Porphyromonas
gingivalis was detected using with polymerase chain reaction using specific primers. The results show no
statistical relationship between the presence of Porphyromonas gingivalis in subgingival plaque and placenta
tissue and abnormal delivery. (P > 0.05)
KEYWORDS: Periodontal disease, Preterm, Low birth weight, Porphyromonas gingivalis

1. บทนา
เชื้ อพอร์ ไฟโรโมเเนส จิ งจิ วาลิ ส (Porphyromonas gingivalis) เป็ นแบคที เรี ยที่ มีความสัม พันธ์ อ ย่า ง
ชัดเจนกับพยาธิกาเนิดโรคปริ ทนั ต์อกั เสบ (Socransky et al. 1998) โดยมีปัจจัยก่อโรค (virulence factor) ที่สามารถ
กระตุน้ ระบบภูมิคุม้ กันของร่ างกาย (Kato et al. 2014) และมีความสามารถในการสร้างเอนไซม์ สลายโปรตี น
(proteinase) ในการทาลายเนื้ อเยื่อต่าง ๆ (Travis et al. 1997) ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิดการทาลายเนื้อเยื่อปริ ทนั ต์ที่ค้ าจุน
ฟั นและส่ งผลให้เกิ ดการสู ญเสี ยฟั น เชื้ อพอร์ ไฟโรโมเเนส จิ งจิ วาลิส นอกจากจะก่อให้เกิ ดโรคปริ ทนั ต์แล้วยังมี
ความสัมพันธ์ กับพยาธิ กาเนิ ดโรคทางระบบอื่ นๆ ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด (Beck et al. 1998) โรคข้อ
อักเสบรู มาตอยด์ (Detert et al. 2010) โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Mealey et al. 2008) และการคลอดก่อนกาหนดและ
หรื อเด็กแรกเกิ ดน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ (Ide et al. 2013) มี การศึ กษาแสดงความสัมพันธ์ ที่ชัดเจนระหว่างความ
ผิดปกติของระยะเวลาการตั้งครรภ์ (gestation period) และการพบเด็กแรกเกิดน้ าหนักต่ากว่าเกณฑ์กบั การติดเชื้อ
จุลชีพบริ เวณช่องคลอดและท่อปั สสาวะ (McDonald et al. 1991) อีกทั้งมีการศึกษารายงานว่าการติดเชื้อแบคทีเรี ย
ก่อโรคปริ ทนั ต์โดยเฉพาะเชื้ อพอร์ ไฟโรโมเเนส จิ งจิ วาลิส สามารถทาให้เกิ ดอุบตั ิการณ์ความเสี่ ยงดังกล่าวได้
(Romero et al. 2001 & Offenbacher et al. 2006 ) Collins และคณะ (1994) ได้รายงานว่า เชื้อพอร์ไฟโรโมเเนส จิง
จิ วาลิสและสารสื่ อกลางการอักเสบต่างๆ (inflammatory mediators) สามารถแพร่ ผ่านจากร่ องเหงือกผ่านระบบ
หลอดเลือด (vascular system) ไปยังรก (placenta) และตัวอ่อนในครรภ์ (fetus) ของหนูแฮมสเตอร์ ส่ งผลกระทบ
ต่อการครบกาหนดคลอดและน้ าหนักตัวอ่อนในครรภ์หนูแฮมสเตอร์ ที่ผิดปกติไป Offenbacher และคณะ (1998)
ได้ทาการวัดระดับสารพรอสทาแกลนดิน (prostaglandins) และไซโตไคน์ (cytokines) ชนิดอินเตอร์ลิวคีนวันเบต้า
(interleukin-1β) ในน้ าเหลืองเหงือก พร้อมกับวัดปริ มาณเชื้อแบคทีเรี ยในร่ องเหงือกของหญิงตั้งครรภ์ การศึกษา
พบว่าปริ มาณสารสื่ อกลางการอักเสบอินเตอร์ลิวคีนวันเบต้าและพรอสทาแกลนดินในน้ าเหลืองเหงือกสูงในหญิง
ตั้งครรภ์ที่คลอดก่อนกาหนด และพบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดก่อนกาหนดจะมีเชื้อพอร์ ไฟโรโมเเนส จิงจิวาลิสใน
ร่ องเหงือกมากกว่าหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดตามเกณฑ์ปกติ León และคณะ (2007) ตรวจพบเชื้อพอร์ไฟโรโมเเนส จิง
จิวาลิสในน้ าคร่ าของกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดก่อนกาหนด โดยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่ พอลิเมอเรส Barak และคณะ
(2007) ได้รายงานถึงการพบเชื้อพอร์ ไฟโรโมเเนส จิงจิวาลิสในเนื้อเยือ่ รกของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการวินิจฉัยว่า
ครรภ์เป็ นพิษ (preeclampsia) Chaparro และคณะ (2013) ตรวจพบเชื้อพอร์ ไฟโรโมเเนส จิงจิวาลิสในเนื้ อเยื่อรก
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ของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิ ตสู งและครรภ์เป็ นพิษในช่วงตั้งครรภ์ Katz และคณะ (2009) ได้ทาการ
ศึกษารกของหญิงตั้งครรภ์ดว้ ยวิธีอิมมูโนฮีสโตเคมี (Immunohistochemistry) สามารถตรวจพบเชื้อพอร์ ไฟโรโม
เเนส จิ งจิ วาลิสในเนื้ อเยื่อรกของหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดก่อนกาหนดมากกว่าเนื้ อเยื่อรกจากหญิงตั้งครรภ์ที่คลอด
ตามเกณฑ์ปกติ Swati และคณะ (2012) ได้รายงานการพบเชื้ อพอร์ ไฟโรโมเเนส จิ งจิ วาลิส ในคราบจุลินทรี ยใ์ ต้
เหงื อกและในเนื้ อเยื่อรกของหญิงตั้งครรภ์ที่มีความดันโลหิ ตสู งในช่วงตั้งครรภ์มากกว่าหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะ
ความดันโลหิ ตปกติในช่วงตั้งครรภ์
งานวิจยั นี้ ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อก่อโรคปริ ทนั ต์และการคลอดที่ผิดปกติโดยตั้งสมมุติฐาน
ดังนี้
1. พบความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อพอร์ ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิสในคราบจุลินทรี ยใ์ ต้เหงือกและเนื้ อรกกับ
การคลอดที่ผิดปกติ
2.ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดก่อนกาหนดและหรื อเด็กแรกเกิดน้ าหนักต่ากว่าเกณฑ์ จะตรวจพบเชื้ อ
พอร์ ไฟโรโมเเนส จิ งจิ วาลิส ในคราบจุลินทรี ยใ์ ต้เหงื อกและเนื้ อเยื่อรกมากกว่ากลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดตาม
เกณฑ์ปกติ

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจพบเชื้อพอร์ ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิสในคราบจุลินทรี ยใ์ ต้เหงือก
และในเนื้อเยือ่ รกกับการคลอดที่ผิดปกติ
2. เพื่อทาการเปรี ยบเทียบการตรวจพบเชื้อพอร์ ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิสในคราบจุลินทรี ยใ์ ต้เหงือกและ
ในเนื้ อเยื่อรกระหว่างกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดก่อนกาหนดและหรื อเด็กแรกเกิดน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์และกลุ่ม
หญิงตั้งครรภ์ที่คลอดตามเกณฑ์ปกติ

3. วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ เ ข้า ร่ ว มการวิ จัย คื อ หญิ ง ตั้ง ครรภ์ที่ ฝ ากครรภ์ แ ละจะคลอด 30 ราย ที่
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพศูนย์อนามัยที่ 1 (โรงพยาบาลแม่และเด็ก) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตัวอย่างของการศึกษา
แบ่งออกเป็ นสองกลุ่ม คือ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดก่อนกาหนดและหรื อเด็กแรกเกิดน้ าหนักต่ากว่าเกณฑ์ 15 ราย
และหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดตามเกณฑ์ปกติ 15 ราย ซึ่งมีเกณฑ์การจัดกลุ่มการศึกษาอ้างอิงจากเกณฑ์การวินิจฉัยของ
องค์การอนามัยโลก ดังนี้ (Offenbacher et al. 1998)
แบบที่ 1 จาแนกการเกิดตามอายุทอี่ ยู่ในครรภ์ มารดา
1. การคลอดก่อนกาหนด (Preterm labor) หมายถึง การคลอดทารกก่อนอายุครรภ์ 37 สัปดาห์
2. การคลอดตามกาหนด (Full term or Mature labor) หมายถึง การคลอดทารกที่ มี อายุครรภ์ต้ งั แต่ 37
สัปดาห์ถึง 41 สัปดาห์
แบบที่ 2 จาแนกการเกิดตามนา้ หนักแรกคลอดของทารก
1. เด็กน้ าหนักแรกคลอดต่ากว่าเกณฑ์ (Low birth weight infant) โดยมีน้ าหนักแรกคลอดน้อยกว่า 2,500
กรัม
2. เด็กน้ าหนักแรกคลอดปกติ (Normal birth weight infant) คือ น้ าหนักแรกคลอดมากกว่า 2,500 กรัม
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เกณฑ์ การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ างเข้ าร่ วมการวิจยั และคัดออกจากการวิจยั
1. ข้อกาหนดในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าร่ วมการศึกษา (Inclusion criteria) มีดงั นี้
1.1 มีอายุ 20 – 35 ปี
1.2 มีฟันอย่างน้อย 20 ซี่ในช่องปากยกเว้นฟันกรามซี่ที่ 3
1.3 ไม่พบภาวะตั้งครรภ์แบบแฝด
1.4 ไม่มีประวัติการคลอดก่อนกาหนดและหรื อเด็กแรกเกิดน้ าหนักต่ากว่าเกณฑ์
2. ข้อกาหนดในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างออกจากการศึกษา (Exclusion criteria) มีดงั นี้
2.1 เคยได้รับการรักษาโรคปริ ทนั ต์มาก่อนหน้าอย่างน้อย 6 เดือน
2.2 เคยได้รับการรักษาด้วยยา เช่น ยาประเภทสเตอรอยด์ ยาปฏิ ชีวะ ยาต้านการอักเสบชนิ ดไม่ใช่
สเตียรอยด์ ภายในระยะเวลา 3 เดือนก่อนเข้าร่ วมงานวิจยั
2.3 เป็ นโรคทางระบบและมี ปั จ จั ย เสี่ ย งต่ า งๆ ที่ ท าให้ มี โ อกาสคลอดก่ อ นก าหนดได้แ ก่
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิ ตสูง เป็ นต้น
2.4 มีประวัติสูบบุหรี่ และดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างการตั้งครรภ์
2.5 มีอายุนอ้ ยกว่า 20 ปี และมากกว่า 35 ปี
การตรวจสภาวะปริทนั ต์ (periodontal status)
ในช่วงเวลาฝากครรภ์ก่อนหญิงตั้งครรภ์จะคลอดและภายหลังหญิงตั้งครรภ์คลอดภายใน 1 - 7 วัน ทา
การตรวจสภาวะปริ ทัน ต์โ ดยใช้เ ครื่ อ งมื อ ตรวจปริ ทัน ต์ (periodontal probe) ชนิ ด PCP-UNC 15 (Hu-friedy,
Chicago, Illinois) ในฟันทุกซี่ ยกเว้นฟันกรามซี่ สุดท้าย (third molars) วัดร่ องลึกปริ ทนั ต์ ระดับเหงือกร่ น ระดับ
การสู ญเสี ยการยึดเกาะของอวัยวะปริ ทนั ต์ ระดับ เลือดออกหลังโพรบ และระดับคราบจุลินทรี ย ์โดยใช้ดชั นี วดั
ระดับคราบจุลินทรี ย ์ อ้างอิงจาก Silness และ Loe ในปี 1964
การเก็บตัวอย่ างคราบจุลนิ ทรีย์ใต้เหงือก (subgingival plaque)
หลังจากตรวจสภาวะปริ ทนั ต์ 1 สัปดาห์ เก็บตัวอย่างคราบจุลินทรี ยใ์ ต้เหงือกในตาแหน่งที่ พบร่ องลึก
ปริ ทนั ต์ที่ลึกที่สุดในแต่ละควอดรันท์ (quadrant) ของหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดแต่ละราย กันน้ าลายในตาแหน่งที่จะ
เก็บตัวอย่างด้วยผ้าก๊อซปลอดเชื้อ กาจัดคราบจุลินทรี ยเ์ หนือเหงือกด้วยความระมัดระวังไม่ทาอันตรายเหงือก เป่ า
ลมเบาๆให้แห้ง สอดแท่งกระดาษซับ (paper point) ที่ปราศจากเชื้อ 2 แท่ง ลงในร่ องลึกปริ ทนั ต์จนสุดและรู ้สึกถึง
แรงต้านของส่ วนลึกสุ ดของร่ องลึกปริ ทนั ต์ ทิ้งไว้ 20 วินาที นาแท่งกระดาษซับใส่ ไว้ในหลอดเก็บตัวอย่างปลอด
เชื้อ (Eppendorf tube) ขนาด 1.5 มิลลิลิตร ที่บรรจุ sterile phosphate buffer saline (PBS) ปริ มาณ 500 ไมโครลิตร
ตัวอย่างคราบจุลินทรี ยใ์ ต้เหงือกจะถูกเก็บรวมกัน (pooled subgingival plaque) นาตัวอย่างคราบจุลินทรี ยเ์ ก็บไว้
ในอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียสจนกว่าจะนาไปใช้วเิ คราะห์ต่อไป
การเก็บตัวอย่ างเนือ้ เยือ่ รก (placenta tissue)
พยาบาลวิชาชีพประจาห้องคลอดใช้มีดผ่าตัดเบอร์ 15 ตัดเนื้อเยือ่ รกภายหลังคลอด ในตาแหน่งที่ใกล้กบั
ทารก 1 ชิ้น และตาแหน่ งที่ใกล้กบั หญิงตั้งครรภ์ 1 ชิ้น ล้างเนื้ อเยื่อรกด้วยน้ าเกลือ (normal saline solution) และ
วางบนผ้าก๊อซ (gauze) เพื่อซับน้ าเกลือออกก่อนนาไปใส่ในหลอดเก็บตัวอย่างและเก็บรักษาไว้ในกล่องเก็บความ
เย็น จากนั้นทันตแพทย์ผวู ้ ิจยั จะนาเนื้ อเยื่อรกด้านใกล้กบั ทารกและด้านใกล้กบั หญิงตั้งครรภ์มาตัดให้มีขนาด 1
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ลูกบาศก์เซนติเมตร นาเนื้ อเยื่อที่ ได้ไปใส่ ในหลอดเก็บตัวอย่างปลอดเชื้ อขนาด 1.5 มิลลิลิตร นาไปเก็บไว้ใน
อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เพื่อรอการสกัดดีเอ็นเอและวิเคราะห์ต่อไป
การตรวจหาเชื้อพอร์ ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ด้ วยวิธีปฏิกริ ิยาลูกโซ่ พอลิเมอเรส
สกัดดีเอ็นเอของเชื้อพอร์ โรโมแนส จิงจิวาลิสในเนื้อเยื่อรกและคราบจุลินทรี ยใ์ ต้เหงือก โดยใช้ชุดสกัด
ดี เ อ็ น เอของ QIAamp® DNA Mini Kit (Qiagen®, Valencia, CA, USA) ตามขั้น ตอนที่ บ ริ ษัท ผู ้ผ ลิ ต ก าหนด
ตรวจหาเชื้ อพอร์ ไฟโรโมแนส จิ งจิ วาลิส ด้วยปฏิ กิริยาลูกโซ่ พอลิเมอเรส โดยมีคู่ไพรเมอร์ ที่ใช้เป็ นยีนในส่ วน
16S rRNA ของเชื้อพอร์ ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส และไพร์ เมอร์ ที่มีความเฉพาะเจาะจงกับยีน 16S rRNA ของเชื้อ
แบคทีเรี ยทัว่ ไป (ubiquitous bacteria) (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 แสดงข้อมู ลไพรเมอร์ สาหรั บตรวจหายีน 16S rRNA ของเชื้ อ พอร์ ไ ฟโรโมแนส จิ ง จิ วาลิ ส และ
ไพรเมอร์ที่มีความเฉพาะเจาะจงกับยีน 16S rRNA ของแบคทีเรี ยทัว่ ไป (Ashimoto et at. 1996)
Periodontal pathogens
P. gingivalis
Ubiquitous primer

Primer pairs (5’ – 3’)
AGG CAG CTT GCC ATA CTG CG
ACT GTT AGC AAC TAC CGA TGT
GAT TAG ATA CCC TGG TAG TCC AC
CCC GGG AAC GTA TTC ACC G

Base position
(amplicon length in bp)
729 - 1,132 (404)
786 - 1,387 (602)

อ้างอิงวิธีดาเนิ นการตามการศึกษาของ Ashimoto และคณะ (1996) วิเคราะห์ผลผลิตของปฏิกิริยาลูกโซ่
พอลิเมอเรสและบันทึกภาพด้วยเครื่ องถ่ายภาพพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ภาพรุ่ น UVP Auto-Chemi and Software
Labwork 4.5 (AC1 Auto Darkroom Set-up & Operating Instruction, UK)
ชุดควบคุมผลบวก (positive control) ใช้การอ้างอิงดีเอ็นเอของเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส สายพันธุ์
ATCC 33277 ชุดควบคุมผลลบ (negative control) ได้แก่น้ ากลัน่ (sterile deionized water)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติจะใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ Statistical Package for Social Science
(SPSS) version 23.0 การวิเคราะห์จะใช้สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของ
ความลึกร่ องลึกปริ ทนั ต์ ระดับเหงื อกร่ น การสู ญเสี ยการยึดเกาะของอวัยวะปริ ทนั ต์ ดัชนี คราบจุลินทรี ย ์ ระดับ
เลือดออกหลังโพรบ ระหว่างกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดตามเกณฑ์ปกติและกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดก่อนกาหนด
และหรื อเด็กแรกเกิดน้ าหนักต่ากว่าเกณฑ์ โดยใช้สถิติพาราเมตริ ก Independent t-Test เมื่อมีการกระจายของข้อมูล
แบบปกติ และสถิตินอนพาราเมตริ ก Mann-Whitney U Test เมื่อมีการกระจายของข้อมูลไม่ปกติ กาหนดความ
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ P < 0.05
หาความสัมพันธ์การตรวจพบเชื้อพอร์ ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิสในคราบจุลินทรี ยใ์ ต้เหงือกและเนื้อเยือ่ รก
ระหว่างกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดตามเกณฑ์ปกติและกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดก่อนกาหนดและหรื อเด็กแรกเกิด
น้ าหนักต่ากว่าเกณฑ์ โดยใช้สถิติ Fisher’s exact test กาหนดความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ P < 0.05
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4. ผลการวิจัย
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดตามเกณฑ์ปกติมีระยะเวลาตั้งครรภ์เฉลี่ยคลอดที่ 38.733 ± 0.961 สัปดาห์
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดก่อนกาหนดและหรื อเด็กแรกเกิดน้ าหนักต่ากว่าเกณฑ์มีระยะเวลาตั้งครรภ์เฉลี่ยคลอดที่
34.666 ± 3.132 สัปดาห์ จากสถิติแบบนอนพาราเมตริ ก Mann-Whitney U Test พบว่า กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่คลอด
ก่อนกาหนดและหรื อเด็กแรกเกิดน้ าหนักต่ากว่าเกณฑ์ มีระยะเวลาตั้งครรภ์นอ้ ยกว่ากลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดตาม
เกณฑ์ปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P = 0.000) (ตารางที่ 2)
น้ าหนักเด็กแรกเกิ ดของทารกกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดตามเกณฑ์ปกติเท่ากับ 3199.733 ± 219.101
กรัม น้ าหนักเด็กแรกเกิ ดของทารกกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดก่อนกาหนดและหรื อเด็กแรกเกิ ดน้ าหนักต่ า กว่า
เกณฑ์ เท่ากับ 2732.333 ± 593.861 กรัม จากสถิติ Independent t-Test พบว่า น้ าหนักเด็กแรกเกิดของทารกกลุ่ม
หญิงตั้งครรภ์ที่คลอดก่อนกาหนดและหรื อเด็กแรกเกิดน้ าหนักต่ากว่าเกณฑ์นอ้ ยกว่าน้ าหนักเด็กแรกเกิดของทารก
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดตามเกณฑ์ปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P = 0.008) (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลระยะเวลาตั้งครรภ์ น้ าหนักเด็กแรกคลอดและการตรวจสภาวะปริ ทนั ต์ของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลการคลอดและการตรวจ
สภาวะปริ ทนั ต์

1. ระยะเวลาตั้งครรภ์ (สัปดาห์)

หญิงตั้งครรภ์ที่คลอดตาม หญิงตั้งครรภ์ที่คลอดก่อน
เกณฑ์ปกติ
กาหนดและหรื อเด็กแรกเกิด
น้ าหนักต่ากว่าเกณฑ์
(15 ราย)
(15 ราย)
38.733 ± 0.961
34.666 ± 3.132

P-value

0.000

2. น้ าหนักเด็กแรกคลอด (กรัม)

3199.733 ± 219.101

2732.333 ± 593.861

0.008

3. ความลึกร่ องลึกปริ ทนั ต์ (มม.)

2.517 ± 0.369

3.016 ± 0.444

0.002

4. ระดับเหงือกร่ น (มม.)

0.064 ± 0.268

-0.242 ± 0.417

0.024

1.292 ± 0.201
64.456 ± 24.086

1.387 ± 0.142
87.476 ± 19.935

0.149
0.010

1.846 ± 0.572

2.295 ± 0.703

0.127

5. การสูญเสี ยการยึดเกาะของอวัยวะ
ปริ ทนั ต์ (มม.)
6. ระดับเลือดออกหลังโพรบ (%)
7. ระดับคราบจุลินทรี ย ์

กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดตามเกณฑ์ปกติมีความลึกร่ องลึกปริ ทนั ต์เฉลี่ย 2.517 ± 0.369 มิลลิเมตร ระดับ
เหงื อกร่ น 0.064 ± 0.268 ระดับการสู ญเสี ยการยึดเกาะของอวัยวะปริ ทนั ต์ เฉลี่ ย 1.292 ± 0.201 มิลลิเมตร ระดับ
คราบจุลินทรี ยเ์ ฉลี่ย 1.846 ± 0.572 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดก่อนกาหนดและหรื อเด็กแรกเกิดน้ าหนักต่ากว่าเกณฑ์
มีความลึกร่ องลึกปริ ทนั ต์เฉลี่ย 3.016 ± 0.444 มิลลิเมตร ระดับเหงือกร่ น -0.242 ± 0.417 ระดับการสู ญเสี ยการยึด
เกาะของอวัย วะปริ ทัน ต์ เ ฉลี่ ย 1.387 ± 0.142 มิ ล ลิ เ มตร ระดับ คราบจุ ลิ น ทรี ย ์ เ ฉลี่ ย 2.295 ± 0.703 จากการ
เปรี ยบเทียบทางสถิติ Independent t-Test พบว่า ความลึกร่ องลึกปริ ทนั ต์และระดับเหงือกร่ นของกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่
คลอดก่ อ นก าหนดและหรื อ เด็ ก แรกเกิ ด น้ าหนัก ต่ า กว่า เกณฑ์มี ค วามแตกต่ า งอย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ เ มื่ อ
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เปรี ยบเที ยบกับกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดตามเกณฑ์ปกติ (P = 0.002 และ P = 0.024) (ตารางที่ 2) และพบว่า การ
สูญเสี ยการยึดเกาะอวัยวะปริ ทนั ต์และระดับคราบจุลินทรี ยข์ องกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ท้ งั สองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P = 0.149 และ P = 0.127) (ตารางที่ 2)
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดตามเกณฑ์ปกติมีระดับเลือดออกหลังโพรบ 64.456 ± 24.086 เปอร์ เซ็นต์ กลุ่ม
หญิงตั้งครรภ์ที่คลอดก่อนกาหนดและหรื อเด็กแรกเกิดน้ าหนักต่ากว่าเกณฑ์มีระดับเลือดออกหลังโพรบ 87.476 ±
19.935 เปอร์ เซ็นต์ จากการเปรี ยบเที ยบสถิตินอนพาราเมตริ ก Mann-Whitney U Test พบว่า ระดับเลือดออกหลัง
โพรบของกลุ่มหญิ งตั้งครรภ์ที่คลอดก่ อนกาหนดและหรื อเด็กแรกเกิ ดน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์มีค่ามากกว่าอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติเมื่อทาการเปรี ยบเทียบกับกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดตามเกณฑ์ปกติ (P = 0.010) (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลการตรวจพบดีเอ็นเอเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิสโดยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส
ผลการตรวจดีเอ็นเอ
เชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส
1. คราบจุลินทรี ยใ์ ต้เหงือก
2. เนื้อเยือ่ รก

หญิงตั้งครรภ์ที่คลอดตาม หญิงตั้งครรภ์ที่คลอดก่อน
เกณฑ์ปกติ
กาหนดและหรื อเด็กแรกเกิด
น้ าหนักต่ากว่าเกณฑ์
73.3% (11)
86.7% (13)
53.3% (8)

86.7% (13)

P-value

0.651
0.109

ตรวจพบดีเอ็นเอเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิสในคราบจุลินทรี ยใ์ ต้เหงือกจากกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่คลอด
ตามเกณฑ์ปกติ 73.3% (11 ราย) หญิงตั้งครรภ์ที่คลอดก่อนกาหนดและหรื อเด็กแรกเกิดน้ าหนักต่ากว่าเกณฑ์ 86.7%
(13 ราย) จาก Fisher’s exact test ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจพบดีเอ็นเอเชื้อพอร์ ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส
ในคราบจุลินทรี ยใ์ ต้เหงือกและความผิดปกติของการคลอดของหญิงตั้งครรภ์ (P = 0.651) (ตารางที่ 3)
ตรวจพบดีเอ็นเอเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิสในเนื้อเยือ่ รกในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดตามเกณฑ์ปกติ
53.3% (8 ราย) หญิงตั้งครรภ์ที่คลอดก่อนกาหนดและหรื อเด็กแรกเกิ ดน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ 86.7% (13 ราย) จาก
Fisher’s exact test ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจพบดีเอ็นเอเชื้อพอร์ ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิสในเนื้ อเยื่อรก
และความผิดปกติของการคลอดของหญิงตั้งครรภ์ (P = 0.109) (ตารางที่ 3)

5. อภิปรายผล
แม้รายงานการวิจัย ของ Krisanaprakornkit และคณะ (2003) ได้เสนอว่าร่ องลึ กปริ ทันต์ที่มีความลึ ก
มากกว่าจะสามารถตรวจพบเชื้อพอร์ ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิสได้ง่าย แต่จากงานวิจยั นี้ พบว่ากลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่
คลอดก่อนกาหนดและหรื อเด็กแรกเกิดน้ าหนักต่ากว่าเกณฑ์ ซึ่งมีร่องลึกปริ ทนั ต์ที่ลึกมากกว่ากลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่
คลอดตามเกณฑ์ปกติ แต่ไม่สามารถตรวจพบดีเอ็นเอของเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิสได้มากกว่า ซึ่ งสามารถ
อธิ บายได้ โดยทั้งสองกลุ่มการศึกษาพบระดับความรุ นแรงของโรคปริ ทนั ต์นอ้ ย และจากหลักฐานการวิจยั ของ
Kawada และคณะ (2004) ที่ได้รายงานถึงความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างจานวนเชื้อพอร์ ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส
และร่ องลึกปริ ทนั ต์ เมื่อร่ องลึกปริ ทนั ต์เพิ่มขึ้นทุก 1 มิลลิเมตร จะมีโอกาสพบเชื้อดังกล่าวมากขึ้นประมาณ 10 เท่า
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โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (correlation coefficient) เท่ากับ 0.61 จากข้อมูลการวิจยั นี้ ความลึกร่ องลึกปริ
ทันต์ระหว่างกลุ่มแม้จะมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แต่ในทางคลินิกพบความแตกต่างเพียง 0.5
มิลลิเมตรเท่านั้น จึงอาจเป็ นเหตุผลที่ไม่พบความแตกต่างทางสถิติในการตรวจพบเชื้อพอร์ ไฟโรโมแนส จิงจิวา
ลิสใต้เหงือก การศึกษาของ Froner และคณะ (2006) ได้อา้ งอิงถึงการติดเชื้อแบคทีเรี ยก่อโรคปริ ทนั ต์ในกระแส
เลือดภายหลังการเคี้ยวอาหารและการแปรงฟัน ซึ่ งสามารถอธิ บายถึงเส้นทางความเป็ นไปได้ในการตรวจพบเชื้อ
ก่อโรคปริ ทนั ต์ในเนื้ อเยื่อรกของหญิงตั้งครรภ์ได้ การศึ กษาที่สนับสนุนว่าเชื้ อก่อโรคปริ ทนั ต์สามารถแพร่ ผ่าน
กระแสเลือดไปยังอวัยวะอื่นๆ ในผูป้ ่ วยโรคทางระบบ ได้แก่ การศึกษาของ Martinez และคณะ (2009) ที่สามารถ
ตรวจพบดีเอ็นเอของเชื้อก่อโรคปริ ทนั ต์ในเลือดและน้ าไขข้อของผูป้ ่ วยโรคข้ออักเสบรู มาตอยด์ การศึกษาที่ตรวจ
พบดี เ อ็นเอเชื้ อ ก่ อโรคปริ ทัน ต์ในแผ่นคราบอุ ดตัน หลอดเลื อดหัว ใจ (atheromatous plaque) (Haraszthy et al.
2000) การศึกษาทั้งในสัตว์ทดลองและในมนุษย์อา้ งอิงว่า เชื้อก่อโรคปริ ทนั ต์และเชื้อพอร์ ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส
สามารถทาให้เกิดความผิดปกติต่อตัวอ่อนในครรภ์และกาหนดการคลอดได้ โดยมีผลโดยตรงจากชีวพิษภายใน
และผลทางอ้อมผ่านการกระตุน้ ระบบภูมิคุม้ กันของร่ างกาย (Bélanger et al. 2008, Chaparro et al. 2013) ซึ่ งการ
วิจยั นี้ถึงแม้จะไม่พบความสัมพันธ์ของเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิสจากคราบจุลินทรี ยใ์ ต้เหงือกและเนื้อเยือ่ รก
กับการคลอดก่อนกาหนดและหรื อเด็กแรกเกิดน้ าหนักต่ากว่าเกณฑ์ทางสถิติก็ตาม แต่ก็สามารถพิสูจน์ได้วา่ เชื้อก่อ
โรคปริ ทนั ต์ชนิดนี้ซ่ ึงพบได้ง่ายในช่องปากสามารถตรวจพบได้ในเนื้อเยือ่ รกเช่นกัน

6. สรุ ปผลการวิจัย
1. ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อพอร์ ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิสในคราบจุลินทรี ยใ์ ต้เหงือกและเนื้ อเยือ่
รกกับการคลอดที่ผิดปกติ
2. สามารถตรวจพบเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิสในคราบจุลินทรี ยใ์ ต้เหงือกและเนื้อเยื่อรกของกลุ่ม
หญิงตั้งครรภ์ที่คลอดตามเกณฑ์ปกติและกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดก่อนกาหนดและหรื อเด็กแรกเกิดน้ าหนักต่ า
กว่าเกณฑ์โดยไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระหว่างกลุ่ม

7. ข้ อเสนอแนะ
1. จากชุดข้อมูลในตารางจะเห็นถึงแนวโน้มความสัมพันธ์ของเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิสในเนื้อเยือ่
รกกับการคลอดที่ ผิดปกติ ดังนั้นการเพิ่มจานวนประชากรในทั้งสองกลุ่มการศึ กษาอาจช่ วยให้สามารถเห็ น
ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิสในเนื้อเยือ่ รกกับการคลอดที่ผิดปกติทางสถิติที่ชดั เจนขึ้น
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หลักการปฏิ บัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชี พ ดู แลผูป้ ่ วยเต็มความสามารถโดยไม่หวังสิ่ งตอบแทน และใช้พืช
สมุนไพรทั้งหมด 52 ชนิ ดเป็ นยาตารับและสมุนไพรเดี่ ยวเพื่อดูแลสุ ขภาพผูป้ ่ วย แนวทางการพัฒนาการแพทย์
พื้นบ้านให้ยงั่ ยืนต้องให้มีถ่ายทอดภูมิปัญญาการแพทย์และสมุนไพรพื้นบ้านไทยและส่ งเสริ มให้มีการรักษา
สุขภาพของผูป้ ่ วยในชุมชนด้วยการแพทย์พ้นื บ้านอย่างจริ งจัง
คาสาคัญ: การแพทย์พ้นื บ้าน การดารงอยู่

ABSTRACT
In order to Existence of Indigenous Medicine in Patumthani province. The depth interview data is from
17 purposive sampling of traditional healers in7 districts. The Indigenous Medicine are classified into 7 types.;
monks, master of rituals and traditional healers specialized in broken bone, blowing skin disease, child and
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postpartum care, tendon cure and paralysis cure. The knowledge had been transferred from ancestor and teachers.
They practice with traditional healer ethics and good care, without any asking in return. The 52 herbs were found
in fomulars and individual used. The Knowledge transfer to their linages will keep traditional healers with
Patumthani for long.
KEY WORDS: Indigenous Medicine, Existence

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหา
ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ต่อสู ้เพื่อการอยูร่ อดจากการเจ็บป่ วยโดยผ่านการสังเกต การทดลองอย่างมีระบบ
จากรุ่ นก่อนสู่ รุ่นหลังและพัฒนาเป็ นการแพทย์ด้ งั เดิมหรื อการแพทย์แผนโบราณ (Traditional medicine) ที่มีการ
แลกเปลี่ ย นกับ การแพทย์อื่ น ๆ แบบผสมผสาน เช่ น การแพทย์อ ายุร เวทของอิ น เดี ย การแพทย์จี น เป็ นต้น
กลายเป็ นการแพทย์แผนไทย (Thai Traditional medicine) ต่อมาจนปั จจุบนั โดยมีหมอพื้นบ้าน (Folk Healer) เป็ น
กลไกที่มีชีวิตสื บทอดวัฒนธรรมการดูแลสุ ขภาพในลักษณะแบบองค์รวมตลอดมา ประเภทหมอพื้นบ้านแบ่งได้
2 ประเภทคือ หมอพื้นบ้านที่มีพ้ืนฐานมาจากประสบการณ์เชิงประจักษ์ของมนุษย์ได้แก่ หมอยาสมุนไพร หมอ
กระดูกหมอรักษาโรคเฉพาะ เป็ นต้น และหมอพื้นบ้านที่มีความเชื่อในเรื่ องอานาจเหนือธรรมชาติและไสยศาสตร์
ได้แก่ หมอผี หมอธรรม หมอส่อง หมอพิธีกรรมต่าง ๆ เป็ นต้น (ยงศักดิ์ ตันติปิฏก
และคณะ,2543)
การแพทย์พ้นื บ้านไทย (Thai Indigenous Medicine) ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองและส่งเสริ มภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ว่า การดูแลสุ ขภาพกันเองในชุมชนแบบดั้งเดิม จนกลายเป็ นส่ วนหนึ่งของวิถีชีวติ
เกี่ ยวข้องกับความเชื่ อ พิธีกรรม วัฒนธรรม ประเพณี และทรั พยากรที่ แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่ นและเป็ นที่
ยอมรับของชุมชนนั้น
ปั จจุบนั องค์การอนามัยโลก (WHO) ยอมรับการแพทย์แบบองค์รวม (การแพทย์ด้ งั เดิ ม)มากขึ้น และ
กระตุน้ ให้มีการพัฒนานาระบบการแพทย์ด้ งั เดิมเข้าสู่ระบบการดูแลสุขภาพของประชากรโลกเป็ นสาคัญ (สถาบัน
การแพทย์แผนไทย,2544) และประเทศไทยได้บรรจุหลักการนี้เข้าสู่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับ
ที่ 4 (พ.ศ.2521–2524) เป็ นต้น มา ปั จ จุ บัน กระทรวงสาธารณสุ ข ได้จัด ตั้ง กรมพัฒนาการแพทย์แ ผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกที่ประกอบด้วยสานักงานการแพทย์พ้นื บ้านที่ทาหน้าที่ผลักดันพัฒนาระบบการแพทย์พ้ืนบ้าน
ให้เป็ นที่ รู้จกั แก่สังคม และเพื่อให้เป็ นที่ยอมรับของผูป้ ่ วยมากขึ้นอย่างเช่น การจัดงานสมุนไพรแห่ งชาติ การ
สัมมนาการแพทย์พ้ืนบ้าน และการจัดทาเวปไซต์ (website) เพื่อเป็ นฐานข้อมูลไว้สาหรับผูท้ ี่ สนใจจะศึกษาองค์
ความรู ้น้ นั
การแพทย์พ้ืนบ้านของชาวปทุมธานี ซึ่ งได้มีรายงานว่ามีการใช้สมุนไพรที่รักษาโรคตามใบลาน สมุด
ข่อย การจดจาจากผูร้ ู ้ ตลอดจนการใช้คาถา หรื อบทสวดสรรเสริ ญพระพุท ธคุ ณเพื่อ รั กษาผูป้ ่ วย สถานที่ ใ ช้
ประกอบการรักษาผูป้ ่ วยคือวัด เช่น วัดน้ าวน วัดเจดียห์ อย และบ้านพักของหมอพื้นบ้าน เพื่อการรักษาโรคได้แก่
โรคกระดูก และรักษาโรคอื่นๆ ด้วยสมุนไพร เป็ นต้น
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ปั จจุบนั จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย 7 อาเภอได้แก่ อาเภอเมืองปทุมธานี อาเภอสามโคก อาเภอลาด
หลุมแก้ว อาเภอลาลูกกา อาเภอธัญบุรี อาเภอคลองหลวงและอาเภอหนองเสื อ ก็ได้พบว่าอาเภอลาลูกกาจะมีชุมชน
ไทยมุสลิมหนาแน่น ส่ วนอาเภอสามโคกเป็ นชุมชนไทยรามัญ เป็ นหลัก (กระทรวงศึกษาธิ การ,2544) ส่ วนอาเภอ
อื่น ๆ เป็ นประชากรที่ อพยพเข้ามาประกอบอาชี พจากหลายภูมิภาคเพื่อประกอบอาชี พ เนื่ องจากปทุมธานี เป็ น
ชุมชนที่สาคัญทางเศรษฐกิจและมีการบริ โภควัฒนธรรมตามแบบของสังคมเมืองทัว่ ๆไป สานักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดปทุมธานี (สสจ.) ได้มีการสารวจพื้นบ้านเพื่อเสนอเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิของจังหวัดพบจานวน 44 คน โดย
แบ่งเป็ น หมอไสยศาสตร์ หมอยาสมุนไพรหมอนวดประคบสมุนไพร หมอนวดฝ่ าเท้าและหมออื่นๆ (สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี, 2551)
ดังนั้นโครงการวิจยั นี้ ตอ้ งการศึกษาการดารงอยูข่ องการแพทย์พ้ืนบ้านจังหวัดปทุมธานี ที่มีภูมิปัญญา
การแพทย์และพืชสมุนไพรเป็ นเอกลักษณ์ของตนเองตามวัฒนธรรมที่คงอยูใ่ นปั จจุบนั

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. สื บค้นและสารวจเพื่อรวบรวมหมอพื้นบ้านที่มีภูมิปัญญาทางด้านการแพทย์และสมุนไพรพื้นบ้านใน
จังหวัดปทุมธานี
2. ศึกษากระบวนการเรี ยนรู ้หรื อการสัง่ สมภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้าน โดยเฉพาะวิธีการรักษาและการ
ใช้พืชสมุนไพรพื้นบ้านของหมอพื้นบ้านในจังหวัดปทุมธานี
3. เพื่อเสนอแนวทางการสนับสนุ นกาลังคนด้านหมอพื้นบ้านให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของของระบบบริ การ
สาธารณสุข

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
จังหวัดปทุมธานี มีการใช้องค์ความรู ้การแพทย์พ้ืนบ้านในการดูแลสุ ขภาพมาแต่ด้ งั เดิม ปั จจุบนั จัดเป็ น
พื้นที่เขตปริ มณฑลได้รับอิทธิ พลจากการพัฒนาสังคมเมือง เช่น การพัฒนาด้านการศึกษา การคมนาคม วัตถุดา้ น
อุปโภค บริ โภค เป็ นต้น การแพทย์พ้ืนบ้านจะเปลี่ยนแปลงหรื อคงอยู่ด้านประเภทและความชานาญของหมอ
พื้นบ้าน กระบวนการเรี ยนรู ้ของหมอพื้นบ้านด้านยาสมุนไพรและแนวทางพัฒนาการแพทย์พ้ืนบ้านควรจะเป็ น
อย่างไร
การพัฒนาสังคม
เมือง

มหาวิทยา
ลัยรังสิต

การแพทย์ พนื ้ บ้ าน
ปทุมธานี

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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การคงอยู่การแพทย์
พื ้นบ้ าน
•ประเภทหมอพื ้นบ้ าน
•กระบวนการเรี ยนรู้ของ
หมอพื ้นบ้ าน
•แนวทางพัฒนาการ
พัฒนาการแพทย์
พื้นบ้าน
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4.วิธีดาเนินการวิจัย
4.1แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้การศึกษาเชิงคุณภาพ (qualitative research) มีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างหมอพื้นบ้านใน
พื้นที่จงั หวัดปทุมธานี
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรหมอพื้นบ้านของปทุมธานี จากการสารวจของสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดปทุมธานี (สสจ.)
มีท้ งั หมดประมาณจานวน 44 คน และได้เลือกลุ่มตัวอย่างหมอพื้นบ้านจานวน 17 คน และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับองค์
ความรู ้การแพทย์พ้นื บ้าน 2 คนในพื้นที่ 7 อาเภอในพื้นที่จงั หวัดปทุมธานีได้แก่ อาเภอเมือง อาเภอสามโคก อาเภอ
ลาดหลุมแก้ว อาเภอลาลูกกา อาเภอธัญบุรี อาเภอคลองหลวง อาเภอหนองเสื อ
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
กลุ่มตัวอย่างหมอพื้นบ้าน มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้
1. เป็ นผูท้ ี่ให้การดูแลสุ ขภาพประชาชนในชุมชนด้วยภูมิปัญญาการแพทย์และ สมุนไพรพื้นบ้าน
ไทยในท้องถิ่นมาเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี
2. สื บทอดความรู ้จากบรรพบุรุษ
3. มีผปู ้ ่ วยมาใช้บริ การเป็ นที่ยอมรับ
4. เป็ นผูท้ ี่ยนิ ดีให้ขอ้ มูลต่อการวิจยั
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
แบบสัมภาษณ์และสังเกตในเหตุการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์พ้ืนบ้าน แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วย 1.
ข้อมูลส่ วนตัว 2. การเรี ยนรู ้ดา้ นการแพทย์ 3. แนวความคิดเกี่ ยวกับการเกิ ดการเจ็บป่ วย 4.โรคที่ ชานาญในการ
รั กษา 5. วิธีการวินิจฉัย และการรักษาโรค 6. การหาความรู ้ เพิ่มเติม 7. การให้การพยาบาล 8. ข้อเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับอาชีพหมอพื้นบ้าน 9. ข้อเสนอแนะแนวทางร่ วมกันพัฒนาการแพทย์พ้นื บ้านและการแพทย์แผนไทย
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1.ค้นคว้าจากข้อมูลทุติยภูมิซ่ ึงเป็ นรายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
2.การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพได้แก่ สัมภาษณ์แบบเจาะลึกหมอพื้นบ้าน สัมภาษณ์ผทู ้ ี่มีหน้าที่จดั การ
ความรู ้ดา้ นการแพทย์แผนไทย และสัมภาษณ์ผทู ้ ี่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและจากการสังเกตการแบบไม่มีส่วนร่ วมผูว้ ิจยั ตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูลในประเด็น 1) ประเภทและความชานาญในการรักษาโรคของหมอ
พื้นบ้าน 2) ขบวนการเรี ยนรู ้ดา้ นการแพทย์และสมุนไพรพื้นบ้าน 3) รวบรวมแนวทางพัฒนาการแพทย์พ้ืนบ้าน
จากหมอพื้นบ้านแล้วจึ งวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ท้ งั ระบบเพื่อหาการคงอยูข่ องการแพทย์พ้ืนบ้านของจังหวัด
ปทุมธานี
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5. สรุ ปผลการวิจัย
การวิจัย การด ารงอยู่ข องการแพทย์พ้ื น บ้า นจัง หวัดปทุ มธานี เป็ นการศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพ (qualitative
research) มีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามแพทย์พ้ืนบ้าน 17 คนในพื้นที่
จังหวัดปทุมธานี
หมอพื้นบ้านปทุมธานี ประกอบด้วย หมอพระ (สมุนไพรรักษาโรค รักษากระดูกหัก) หมอพิธีกรรม
(ศาสตร์ ส่องใบพลู รักษาโรคผิวหนัง (งูสวัด เริ ม) รักษาพิษสุ นัขบ้า) หมอรักษากระดูกหัก หมอเป่ ารักษาโรค
ผิวหนัง (งูสวัด เริ ม) หมอเด็กและสตรี หลังคลอด หมอนวดรักษาเส้นเอ็น (นวดจับเส้น) และหมออัมพฤกษ์อมั พาต
(การเหยียบเหล็กแดง) หมอพื้นบ้านทุกประเภทใช้สมุนไพรประกอบการรักษาโรค
กระบวนการเรี ยนรู ้ดา้ นการแพทย์พ้ืนบ้านจังหวัดปทุมธานี เป็ นการถ่ายทอดองค์ความรู ้จากบรรพบุรุษ
ครู อาจารย์ ด้วยการปฏิบตั ิตนอยูจ่ รรยาบรรณวิชาชีพดูแลผูป้ ่ วยเต็มความสามารถโดยไม่หวังสิ่ งตอบแทน และใช้
สมุนไพร 52 ชนิดเป็ นยาตารับและสมุนไพรเดี่ยวสาหรับดูแลสุขภาพของผูป้ ่ วย
แนวทางการพัฒนาการแพทย์พ้ืนบ้านภาครัฐต้องส่ งเสริ มให้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาการแพทย์และ
สมุนไพรพื้นบ้านไทยตลอดจนเปิ ดโอกาสให้แพทย์พ้ืนบ้านมี บทบาทในการดู แลรั กษาสุ ขภาพของผูป้ ่ วยใน
สังคมไทยอย่างจริ งจังเพื่อให้องค์ความรู ้การแพทย์พ้นื บ้านคงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืนต่อไป

6. อภิปรายผล
เอกลักษณ์ที่โดดเด่น ของหมอพื้นบ้านของจังหวัดปทุมธานีเป็ นหมอพระ หมอพิธีกรรม และหมอรักษา
กระดู กหัก ปรากฏจากการสัง เกตการณ์ ก ารรั ก ษาและพบข้อ มู ล จากการสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก แล้ว พบว่า มี ผูป้ ่ วย
หนาแน่นและความหนาแน่นของผูป้ ่ วยนั้นขึ้นอยูก่ บั สภาพแวดล้อมของสังคมชุมชน ได้แก่ ผูป้ ่ วยกระดูกหักที่เกิด
จากอุบตั ิเหตุการขับขี่ยานพาหนะและผ่านการรักษาจากสถานพยาบาลมาแล้ว สาหรับ ผูป้ ่ วยเรื้ อรังที่เกิดจากการ
บริ โภคอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการในที่สุดก็เกิดโรคเช่น เบาหวาน อัมพฤกษ์ อัมพาต เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั มี
ผูป้ ่ วยที่รักษาโดยกระบวนการทางพิธีกรรมมีท้ งั การป่ วยด้วยโรคที่ทราบสาเหตุการเกิดและโรคที่เกิดโดยไม่ทราบ
สาเหตุและแพทย์พ้นื บ้านที่เป็ นทั้งพระสงฆ์และเป็ นฆราวาสจะใช้ความรู ้ท้ งั ด้านยาสมุนไพร และหลักพุทธคุณเข้า
มาช่วยในการบาบัดอาการเจ็บป่ วยด้วย เช่นเดียวกับวิทยานิพนธ์ของพระมหาธานี นันทวิสาร (2540) เรื่ องบทบาท
ของพระสงฆ์กบั การรักษาสุขภาพ : กรณี ศึกษาพระครู จนั ทคุณวัฒน์ วัดน้ าวน ตาบลบางครู เดื่อ อาเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี พบว่าพระสงฆ์กลายเป็ นหมอพระเพราะอยู่ท่ามกลางผูร้ ู ้วิชาแพทย์พ้ืนบ้านและหมอพระกับชุมชนมี
ความสัมพันธ์และส่ งเสริ มกัน นอกจากนี้ ยงั พบหมอรักษาพิษหมาบ้ากัดแต่ปัจจุบนั ไม่รักษาแล้วเนื่ องจากมีคาสัง่
จากทางราชการเพื่อป้ องกันอันตรายที่ จะเกิ ดกับประชากร อย่างไรก็ตามหากไม่มีแพทย์พ้ืนบ้านอย่างนี้ อยู่ใน
ชุมชนคงจะมีผคู ้ นเป็ นโรคกลัวน้ ามากในอดีตก็ได้
หมอรักษาเส้นเอ็นที่นวดจับเส้นและเหยียบเหล็กแดงรักษาอัมพฤกษ์ อัมพาตและหมอเป่ าหรื อหมอพ่น
รักษาโรคผิวหนัง (งูสวัด เริ ม สุ ก ใส) เป็ นกลุ่มแพทย์พ้ืนบ้านที่มีสอดคล้องตามรัชนี จันทร์ เกษและคณะ (2552)
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากหมอพื้นบ้านในส่ วนภูมิภาคของประเทศไทยจานวน 38,830 คน พบว่าหมอพื้นบ้านมีความ
ชานาญในกลุ่มรักษาอาการโรคปวดเมื่อยร่ างกาย กล้ามเนื้ อ กลุ่มรักษางูสะวัด คางทูม ไฟลามทุ่ง อีสุกอีไส กลุ่ม
พิธีการบายศรี สู่ขวัญ สะเดาะเคราะห์ ดูหมอ กลุ่มโรคกระดูก กลุ่มโรคกระเพาะอาหาร ปวดท้อง ท้องเฟ้ อ กลุ่ม
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โรคริ ดสี ดวงทวาร กลุ่มรักษาไข้หวัด ไข้ทบั ระดู กลุ่มโรคตาแดง กลุ่มโรคอัมพฤกษ์ อัมพาตและโรคเบาหวาน
ตามลาดับ
หมอดูแลสุ ขภาพของเด็กและสตรี หลังคลอดนั้นปรับเปลี่ยนลดบทบาทจากหมอตาแยที่มีการทาคลอด
แบบดั้งเดิมเหลือเพียงการดูแลหรื อแนะนาวิธีการอยูไ่ ฟ การห้ามกินของแสลง การอาบน้ าหลังคลอดที่ถูกวิธี การ
ประคบ การกินยาสมุนไพรและมีเด็กและสตรี หลังคลอดส่วนน้อยเท่านั้นที่ยอมรับกระบวนการรักษาแบบดังกล่าว
เป็ นกรณี ที่น่าสนใจพบในพื้นที่ปทุมธานี เนื่ องจากปั จจุบนั จะไม่มีการคลอดด้วยหมอตาแยแบบดั้งเดิ มแต่คลอด
ด้วยวิธีการคลอดสมัยใหม่ในโรงพยาบาลหรื อสถานีอนามัย เด็กและสตรี หลังคลอดส่วนใหญ่จึงไม่ได้รับการดูแล
สุ ขภาพแบบดั้งเดิม เนื่ องจากภาวะการประกอบอาชี พหรื อขาดความเชื่ อถือในกระบวนการดูแลสุ ขภาพแม่หลัง
คลอดแบบดั้งเดิ มและพบอาการป่ วยของแม่ที่ไม่ดูแลสุ ขภาพหลังคลอดเกิ ดขึ้นภายหลังได้ เช่ น เป็ นไข้ เมื่ อมี
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย เป็ นต้น และหมอพื้นบ้านคนเดียวกันนี้สามารถกวาดคอเด็ก กวาดซางได้ดว้ ย
เหตุผลซางเป็ นต้นเหตุของโรคภูมิแพ้ที่เป็ นโรคที่พบมากของเด็กในสังคมเมือง ตลอดจนสามารถนวดรักษาครรภ์
หรื อนวดร่ างกายคนทัว่ ๆ ไปได้อีกด้วย หากภาครั ฐสนับสนุ นนาภูมิปัญญาการดูแลเด็กและสตรี แบบดั้งเดิ ม
กลับมาใช้ในสถานพยาบาลหรื อแนะนาผูป้ ่ วยให้เข้าใจและหันมาดูแลสุ ขภาพก็จะไม่เกิดปั ญหาในภาพรวมเช่น
ปั จจุบนั เพราะภูมิปัญญาการดูแลสตรี หลังคลอดดั้งเดิมหรื อหมอตาแยนั้นเป็ นกระบวนการคอยดูแลทั้งแม่และลูก
ที่เกิดใหม่อย่างเอาใจใส่ท้ งั ให้ใช้สมุนไพรรักษาแผลภายนอกภายในนะนาการดูแลสุขภาพ แนะนาด้านอาหารเพื่อ
สุขภาพของแม่แข็งแรงรวดเร็ วขึ้นผลิตน้ านมที่มีคุณภาพให้ลูกได้ดื่มสร้างภูมิป้องกันตัวเองต่อไป ตลอดจนแพทย์
พื้นบ้านเป็ นผูท้ ี่มีจิตวิทยาคอยให้คาแนะนาให้แม่ที่คลอดใหม่คลายความหวาดกลัววิตกกังวล เป็ นต้น แต่ปัจจุบนั
ขาดกระบวนการรักษาแบบนี้เกือบจะหมดไปจากสังคมไทย
กระบวนการเรี ยนรู ้ดา้ นการแพทย์พ้ืนบ้านจังหวัดปทุมธานี เป็ นการถ่ายทอดองค์ความรู ้จากบรรพบุรุษ
ครู อาจารย์ ด้ว ยการปฏิ บัติตนอยู่จรรยาบรรณวิช าชี พ ดู แ ลผูป้ ่ วยเต็มความสามารถโดยไม่ หวัง สิ่ งตอบแทน
สอดคล้อ งอรทัย รวยอาจิ ณ และกาญจนา แก้ว เทพ (2523) ศึ กษาบทบาทของหมอแผนโบราณในการพัฒนา
สาธารณสุ ขไทย พบว่าหมอแผนโบราณมีรายได้ต่า มูลเหตุที่สนใจเป็ นหมอเพราะมีความเลื่อมใสและเห็นคุณค่า
บรรพบุรุษเป็ นหมอ ศึกษาด้วยตนเองจากตารา ค้นคว้าทดลองและศึกษาเพิ่มเติมจากอาจารย์
หมอพื้นบ้านจังหวัดปทุมธานีทุกประเภทใช้สมุนไพรประกอบการรักษาผูป้ ่ วย โดยใช้สมุนไพรทั้งหมด
52 ชนิ ดเพื่อดูแลสุ ขภาพผูป้ ่ วยแบ่งเป็ นพืชสมุนไพรสาหรับเด็กและสตรี หลังคลอด 22 ชนิ ดและสมุนไพรสารับ
รักษาอาการอื่น ๆ 30 ชนิด ขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์และความชานาญของหมอแต่ละประเภท
การพัฒนาการพื้นบ้านมีปัญหามานานนับร้อยปี เสาวภา พรสิ ริพงษ์และคณะ (2538) ศึกษาสภาพปั ญหา
และแนวทางการพัฒนาการผลิ ตบุ คลากรทางการแพทย์แผนไทยพบว่า ระบบการแพทย์แผนไทย การแพทย์
พื้นบ้านขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะกฎหมายการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2460 เมื่อมีการเปิ ดให้มีการเรี ยน
การสอนเพื่อยกระดับให้เป็ นที่ ย อมรั บ จะพบปั ญหาองค์ความรู ้ ขาดการตรวจสอบไม่ส ามารถพัฒนาวิ ธี ก าร
รักษาพยาบาลให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่ง ๆ ขึ้นได้การวิจยั นี้ ได้เสนอแนวทางการพัฒนาการแพทย์พ้ืนบ้านภาครัฐต้อง
ส่ งเสริ มให้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาการแพทย์และสมุนไพรพื้นบ้านไทยตลอดจนเปิ ดโอกาสให้หมอพื้นบ้านมี
บทบาทในการดูแลรักษาสุ ขภาพของผูป้ ่ วยในสังคมไทยอย่างจริ งจังเพื่อให้องค์ความรู ้การแพทย์พ้ืนบ้านคงอยู่
อย่างยัง่ ยืนต่อไป
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สาหรับข้อมูลที่ ได้จากผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับหมอพื้นบ้านนั้นน่าสนใจกรณี ที่มีการนวดแบบออกนอกสถานที่
ซึ่ งอยูใ่ นความดูแลของหน่วยงานกระทรวงมหาดไทยนั้น เป็ นสิ่ งที่ภาครัฐหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทบทวน
เพราะจะท าให้อ งค์ค วามรู ้ ใ นการนวดรั ก ษาโรคได้รั บ ผลกระทบในอนาคต นอกจากนี้ พบว่า อาสาสมัค ร
สาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.)มีความรู ้ดา้ นสมุนไพรพื้นบ้านดีพอสมควรเนื่องจากเป็ นผูส้ นใจด้านสมุนไพร
หากมีการส่งเสริ มให้ อสม. ได้เรี ยนรู ้เพิ่มเติมจากหมอพื้นบ้านเท่ากับว่าเป็ นการพัฒนาความรู ้ดา้ นสมุนไพรหรื อยา
สมุนไพรจากหมอพื้นบ้านเข้าสู่ ระบบสุ ขภาพได้อีกทางหนึ่ งที่ได้ผลมากที่สุดก็ได้ เพราะ อสม.เป็ นผูท้ ี่ทาหน้าที่
สื่ อสารให้ประชากรในชุมชนเข้าใจและเอาใจใส่ ต่อสุ ขภาพดังนั้นการที่จะทาให้ประชาชนเข้าใจต่อองค์ความรู ้
การแพทย์พ้นื บ้านนั้นคงเป็ นไปได้อย่างแน่นอน
จากการวิจัยครั้งนี้ หมอพื้นบ้านทุกประเภทที่ อยู่ในจังหวัดปทุ มธานี ไม่ว่าจะเป็ นคนในพื้นที่ หรื อผูท้ ี่
เคลื่ อนย้ายมาจากถิ่ นอื่ นเพื่อประกอบอาชี พก็ตามก็เป็ นหมอที่ มีเอกลักษณ์ ของตนเองเมื่ อมาอาศัยอยู่ในพื้นที่
จังหวัดปทุมธานี ที่ถือว่าเป็ นเมืองที่มีประชากรที่มีความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์มาอาศัยอยูเ่ พื่อดารงชี พและทา
หน้าที่ ดูแลผูป้ ่ วยให้มีสุขภาพดี งานวิจยั นี้ ก็ถือว่า หมอพื้นบ้านเหล่านั้นส่ งเสริ มให้เกิ ดเอกลักษณ์ของการแพทย์
พื้นบ้านที่ยงั คงอยูข่ องจังหวัดปทุมธานีท้ งั สิ้น

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) หมอพื้นบ้านในจังหวัดปทุมธานี ยงั มีองค์ความรู ้ความหลากหลายและนับวันจะลดจานวนลง
ควรมี การประชาสัมพันธ์องค์ความรู ้ ด้านการแพทย์พ้ืนบ้านควรได้รับการส่ งเสริ มและเผยแพร่ ต่อไปอย่า งมี
ความสาคัญและเป็ นวาระแห่งชาติเพื่อดารงและพัฒนาให้มีผลต่อการนาภูมิปัญญาการแพทย์และสมุนไพรพื้นบ้าน
มาเป็ นหลักในการดูแลสุขภาพของประชาชนในประเทศไทยในอนาคต
(2) แนะน าพื ช สมุ น ไพร 52 ชนิ ด ที่ ห มอพื้ น บ้า น ได้ผ่ า นการรั บ รองเพื่ อ ใช้ดู แ ลสุ ข ภาพของ
ประชาชนอื่นต่อไปหรื อนาไปพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์อื่นต่อไป
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
การวิจยั ครั้งนี้ยงั ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่เนื่องจากระยะเวลาและงบประมาณควรทาการศึกษาหมอพื้นบ้าน
ที่ มีเอกลักษณ์เด่นแต่ละท่านให้ละเอียดเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ชดั เจนขึ้นที่ จะสามารถมารถนาองค์ความรู ้น้ นั มาเพื่อ
การศึ กษาอย่างเป็ นระบบ เช่น การรวบรวมความรู ้ที่จดั เป็ นตาราในการเรี ยนการสอนในระบบการศึ กษา การ
พัฒนาการรักษาผูป้ ่ วยในทางคลินิก และเข้าสู่ ระบบสุ ขภาพในสถานพยาบาล เป็ นต้น นอกจากนี้ ความซับซ้อน
ของภูมิปัญญาด้านการแพทย์ไทยโดยเฉพาะหมอพื้นบ้านที่เป็ นหมอพิธีกรรม (หมอไสยศาสตร์ หมอยาสมุนไพร
หมอกระดูก) ที่แสดงถึงความเป็ นเอกลักษณ์ของหมอพื้นบ้านจังหวัดปทุมธานี น้ นั มีศิลปะในตัวเองต้องมีเวลาใน
การศึกษามากกว่านี้

8. กิตติกรรมประกาศ
ขอกราบพระคุณหมอพื้นบ้านทุกท่านที่กรุ ณาให้สัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์และ
สมุนไพรพื้นบ้านวิจยั ในครั้งนี้
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โรคแผลกดทับเป็ นโรคชนิ ดหนึ่ งที่ ทาให้ผูป้ ่ วยมี อตั ราการเสี่ ยงชี วิตสู งเนื่ องจากโรคชนิ ดนี้ มีโอกาส
เกิ ดขึ้นได้กบั ทุกเพศทุกวัย โรคแผลกดทับเป็ นปั ญหาสุ ขภาพที่ สาคัญอย่างมากในผูป้ ่ วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้หรื อผูป้ ่ วยที่ มีภาวะการนอนติดเตี ยง โรคแผลกดทับเป็ นภาวะแทรกซ้อนที่ มีผลกระทบต่อผูป้ ่ วยสู ง
จาเป็ นต้องมีการดูแลผูป้ ่ วยอย่างใกล้ชิด การดูแลรักษาในบางรายอาจมีการใช้เตียงลม และมีผดู ้ ูแลเพื่อช่วยพลิกตัว
ผูป้ ่ วย ให้มีการขยับท่านอนแต่การดูแลรักษาด้วยวิธีน้ ีก็ยงั ก่อให้เกิดโรคแผลกดทับ เนื่องจากผูป้ ่ วยไม่สามารถพลิก
ตัวได้เองจึงทาให้มีการนอนในท่าเดิมนานๆ เพราะผูด้ ูแลไม่สามารถดูแลได้ตลอดเวลา ในงานวิจยั นี้ ได้นาระบบ
อินเทอร์เน็ตออฟติงส์(Internet of things(IoT))เข้ามาใช้งานเพื่อลดปั ญหาการเกิดแผลกดทับและมีท่านอนที่ถูกต้อง
ตรงตามลักษณะของโรคแผลกดทับ โดยเตี ย งนี้ จะท างานด้ว ยการวัด แรงดัน ของลมที่ อ อกจากเตี ย งลมด้วย
เซนเซอร์ รับลม (Pressure sensor) แล้วนาค่าที่ ได้ส่งไปยัง Node MCU เพื่อทาการประมวลผลและเก็บรวบรวม
ข้อมูลแต่ละส่ วนในร่ างกายที่มีโอกาสเกิดโรคแผลกดทับจากนั้นระบบสามารถควบคุมโซลินอยด์เพื่อทาการเปิ ด
ปิ ดวาล์วลม ทาให้เตียงลมมีการขยับแบบอัตโนมัติ ผลที่ได้คือการนาข้อมูลมาวิเคราะห์รายงานผลและเก็บข้อมูล
เป็ นสถิติส่งไปยังสมาร์ ทโฟนของผูด้ ูแล โดยแสดงผลการกดทับแต่ละส่ วนของร่ างกายแบบกราฟ แบ่งตามราย
ชัว่ โมง รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
คาสาคัญ: อินเทอร์เน็ตออฟติงส์, ระบบสมองกลฝังตัว, เตียงลม, การดูแลสุขภาพ, แผลกดทับ
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ABSTRACT
The Bedsores, one of a serious disease is the results in patients with a high mortality rate and this disease
can occur in everyone. Bedsores disease is a serious health problem in the patients who have dependency
condition or bedridden. Since, the patients need a take care of bedsores complication. The air-bed is the one
solution to decrease the bedsores complication in patients. Also, the health aides are need to overturn patients in
to the correct position for avoidance the bedsores. In this research propose the smart air-bed to reduce the bedsore
by using the IoT: Internet of Things concept, which measures the air pressure from the pressure sensors then the
smart air-bed will be controlled automatically by Node MCU. The suitable pressure is controlled via solenoid
valve to prevent the bedsore complication. This research provided benefits of intelligence system for avoidance
and decreasing the bedsores by analysis the data from the pressure of patients body. Then the pressure statistics
will be reported to the health aides via the smart-phone.
KEYWORDS: Internet of Things, Embedded System, Air bed, Health Care, Bedsore

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ปั ญหาแผลกดทับเป็ นปั ญหาที่พบได้บ่อยในผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรื อผูป้ ่ วย
ที่ใช้เวลาในการนอนบนเตียงเป็ นระยะเวลานาน ซึ่ งเมื่อผูป้ ่ วยนอนอยูก่ บั ที่นานๆ ไม่มีการเคลื่อนไหวร่ างกาย ทา
ให้การไหลเวียนของเลือดลดลงทาลายชั้นผิวหนังและเนื้อเยือ่ โดยเกิดจากแรงกด แรงเฉื อนและแรงเสี ยดทาน ที่
กระทาต่อผิวหนัง การกดทับโดยน้ าหนักตัวเป็ นเวลานานๆ ทาให้เกิดการตีบตันของหลอดเลือดฝอยและหลอด
เลือดแดงเล็กๆ มีผลทาให้เซลล์ขาดเลือดไปเลี้ยงและได้รับอาหารไม่เพียงพอรวมทั้งไม่สามารถขับของเสี ยออกไป
ได้จึงทาให้เกิดการตายของเซลล์ ส่ วนปั จจัยที่ทาให้เกิดแผลกดทับ ได้แก่ ร่ างกายไม่สามารถเคลื่อนไหวเองได้ไม่
สามารถทากิจกรรมต่างๆ ได้ดว้ ยตัวเอง ร่ างกายสู ญเสี ยการรับรู ้สึกตัว บริ เวณแผลกดทับที่พบบ่อยมักเป็ นบริ เวณ
ผิวหนังที่เป็ นจุดรับน้ าหนักของร่ างกายที่มีปุ่มยื่นของกระดูก เช่น ก้นกบ สะโพก สะบักหลัง ข้อศอก และส้นเท้า
เป็ นต้น ผลจากการเกิ ดแผลกดทับซึ่ งแผลกดทับ เป็ นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้และเป็ นปั ญหาสาคัญของผูป้ ่ วยที่
เกิดขึ้นต่อร่ างกาย คือ ความเจ็บปวด การจากัดการเคลื่อนไหว เกิดการติดเชื้อเฉพาะที่และการติดเชื้อในกระแส
เลือด เมื่อผูป้ ่ วยเกิดแผลกดทับทาให้การเฉลี่ยของการนอนรักษาในโรงพยาบาลสูงขึ้นมากว่าผูป้ ่ วยที่ไม่เกิดแผลกด
ทับ ต้องใช้เวลานอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนานขึ้น ส่ งผลให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นจากการดูแลรักษา และ
เป็ นภาระของครอบครัวอีกด้วย มากไปกว่านั้นเมื่อเป็ นแผลกดทับเรื้ อรังระดับ 3-4 อาจทาให้เกิดการติดเชื้อเข้าสู่
กระแสเลือดเป็ นสาเหตุที่ทาให้ผปู ้ ่ วยเสี ยชีวติ ได้

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อลดการเกิดโรคแผลกดทับ
(2) เพือ่ ลดแรงกดบริ เวณพื้นผิวสัมผัสระหว่างผิวหนังของผูป้ ่ วยกับพื้นผิวที่รองรับน้ าหนัก
(3) เพือ่ ให้มีท่านอนที่ถูกต้องตรงตามลักษณะของโรคแผลกดทับ
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3. ขอบเขตในการวิจัย
(1) สามารถตรวจสอบแรงลมที่ได้จากเตียงลม
(2) สามารถนาค่าแรงลมที่ได้บนั ทึกลงฐานข้อมูล
(3) สามารถดึ งข้อมูลจากฐานข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อ ควบคุมการปล่อยลม เข้า – ออก รายงานผลบน
บราวเซอร์ในเชิงกราฟ แบ่งตาม ชัว่ โมง วัน สัปดาห์ และเดือน ที่สามารถแสดงผลบนสมาร์ทโฟนได้

4. เทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้ อง
4.1เทคโนโลยีทใี่ ช้ งาน
The Internet of Things (IoT) [1] คื อ เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตที่ เชื่ อมอุปกรณ์ และ เครื่ องมื อต่างๆ เช่น
โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ ตูเ้ ย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ดว้ ยกัน โดยเครื่ องมือต่างๆ จะสามารถเชื่ อมโยงและ
สื่ อสารกันได้โดยผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต ในอนาคต ผูบ้ ริ โภคทัว่ ไปจะเริ่ มคุน้ เคยกับเทคโนโลยีที่ทาให้พวกเขา
สามารถควบคุมสิ่ งของต่างๆ ทั้งจากในบ้าน และสานักงานหรื อจากที่ไหนก็ได้ เช่น การควบคุมอุณหภูมิภายใน
บ้าน การเปิ ดปิ ดไฟ ไปจนถึงการสัง่ ให้เครื่ องทากาแฟ เริ่ มต้มกาแฟ แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีเทคโนโลยีอื่นๆ ที่จาเป็ น
จะต้องถูกพัฒนาก่ อนที่ IoT จะเป็ นความจริ งขึ้นมา เช่ น ระบบตรวจจับต่างๆ (Sensors) รู ปแบบการ เชื่ อมต่อ
ระหว่างอุปกรณ์ และระบบที่ฝังตัวอยูใ่ นคอมพิวเตอร์ แต่ขณะนี้ บริ ษทั ใหญ่ๆ อย่าง Microsoft และ Cisco ก็หนั มา
ให้ความสนใจกับเทคโนโลยีน้ ี และในปี 2013 เทคโนโลยี “Internet of Things” จะถูกพูดถึงกันมากขึ้น และจะมี
การทาวิจยั และ พัฒนาเพื่อทาให้ สามารถนามาใช้ได้จริ งมากขึ้น
NodeMCU ESP8266 [2] คือ โมดูลที่มีความพิเศษตรงที่สามารถลงโปรแกรมไปได้ ทาให้สามารถนาไป
ใช้งานแทนไมโครคอนโทรลเลอร์ตวั อื่นได้ อีกทั้งยังมี wifi ในการติดต่อสื่ อสาร ESP8266 เป็ นชื่อของชิปไอซีบน
บอร์ดของโมดูล
PRESSURE SENSOR (เซ็นเซอร์ตรวจวัดความดัน) [3] คือ อุปกรณ์ตรวจวัดความดันของก๊าซหรื อเหลว
เซ็นเซอร์ จะส่ งสัญญาณทางไฟฟ้ าที่มีความสัมพันธ์กบั ความดัน เซนเซอร์ ถูกสร้างให้มีเยื่อบางที่ สามารถโค้งงอ
ตามความดัน ซึ่ งระดับความโค้งงอสามารถวัดได้ดว้ ยการเปลี่ยนแปลงความต้านทาน หรื อ การเปลี่ยนแปลงของ
การเก็ บ ประจุ ใ นการพัฒ นาเซ็ น เซอร์ แ รกเริ่ ม ท าด้ว ยวิธี ก ารประดิ ษ ฐ์ โ ครงสร้ า งจุ ล ภาคบนพื้ น ผิ ว (Surface
Micromachining) สาหรับใช้งานในช่วงความดันต่างๆ
Database System (ระบบฐานข้อมูล) [4] คือ ระบบที่ รวบรวมข้อ มูลต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกันเข้าไว้ดว้ ยกัน
อย่างมีระบบมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ที่ชดั เจน ในระบบฐานข้อมูลจะประกอบด้วยแฟ้ มข้อมูลหลาย
แฟ้ มที่มีขอ้ มูล เกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั เข้าไว้ดว้ ยกันอย่างเป็ นระบบและเปิ ดโอกาสให้ผใู ้ ช้สามารถใช้งานและดูแล
รักษาป้ องกันข้อมูลเหล่านี้ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีซอฟต์แวร์ ที่เปรี ยบเสมือนสื่ อกลางระหว่าง ผูใ้ ช้และ
โปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูล เรี ยกว่าระบบจัดการฐานข้อมูล มีหน้าที่ช่วยให้ผใู ้ ช้เข้าถึงข้อมูล
ได้ง่ายสะดวกและมีประสิ ทธิภาพ การเข้าถึงข้อมูลของผูใ้ ช้อาจเป็ นการสร้างฐานข้อมูล การแก้ไขฐานข้อมูล หรื อ
การตั้งคาถามเพื่อให้ได้ขอ้ มูลมา โดยผูใ้ ช้ไม่จาเป็ นต้องรับรู ้เกี่ยวกับรายละเอียดภายในโครงสร้างของฐานข้อมูล
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4.2 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ปองหทัย พุม่ ระย้า (2546) [5] ศึกษาผลของการพยาบาลตามแนวปฏิบตั ิการพยาบาลต่อ การป้ องกันการ
เกิดแผลกดทับในผูป้ ่ วยศัลยกรรมกระดูก โดยทาการศึกษาในผูป้ ่ วยที่ถูกจากัดการเคลื่อนไหว และมีความเสี่ ยงต่อ
การเกิดแผลกดทับ ที่เข้ารับการรักษาในหอผูป้ ่ วยศัลยกรรมกระดูก จานวน 30 ราย แบ่งเป็ น 2 กลุ่มคือ กลุ่มทดลอง
ซึ่ งได้รับการพยาบาลตามแนวปฏิบตั ิการพยาบาลเพื่ อป้ องกันการเกิดแผลกดทับจานวน 15 ราย และกลุ่มควบคุม
ซึ่งได้รับการพยาบาลตามปกติจานวน 15 ราย ผลการศึกษาพบว่าผูป้ ่ วยศัลยกรรมกระดูกที่ถูกจากัดการเคลื่อนไหว
ที่เสี่ ยงต่อการเกิดแผลกดทับ ผูป้ ่ วยที่ได้รับการพยาบาลตามแนวปฏิบตั ิการพยาบาลเพื่อป้ องกันการเกิดแผลกดทับ
ไม่เกิดแผลกดทับในขณะที่ผปู ้ ่ วยที่ได้รับการพยาบาลตามปกติเกิดแผลกดทับ และตาแหน่งที่เกิดแผลกดทับ คือ
บริ เวณก้นกบและสะโพก
รักษนันท์ ขวัญเมือง (2544) [6] ศึกษาการประเมินความเสี่ ยงของการเกิดแผลกดทับ ในผูป้ ่ วยที่จากัด
การมีกิจกรรม โดยศึ กษาระดับความเสี่ ยงของการเกิ ด แผลกดทับและการเกิ ดแผลกดทับในผูป้ ่ วยที่จากัดการมี
กิ จกรรมที่เข้ารับการรักษาตัวใน โรงพยาบาล จานวน 50 คน ที่ เข้ารับการรักษาในหอผูป้ ่ วยแผนก อายุรศาสตร์
โรงพยาบาลแห่งหนึ่งโดยการประเมินความเสี่ ยงต่อการเกิดแผลกดทับ และการประเมินสภาพผิวหนังผูป้ ่ วยตั้งแต่
วันแรกของการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เป็ นเวลาเดี ยวกันของทุกวันจนกระทัง่ ผูป้ ่ วยจาหน่ ายออกจาก
โรงพยาบาล ผลการศึกษาครั้งนี้ พบการเกิดแผลกดทับในผูป้ ่ วยที่จากัดการมีกิจกรรมและการ เคลื่อนไหว 42 อายุ
เฉลี่ย 62 ปี และ พบว่าเกิ ดแผลในสัปดาห์แรกของการอยู่โรงพยาบาลมากที่ สุด สาหรั บอัตราการหายของแผล
พบว่า แผลหาย 8 คน ไม่หาย 13 คน และ 6 คนที่จาหน่ายกลับไปบ้านโดยที่ยงั มีแผล มีระยะเวลาเฉลี่ยของการ อยู่
โรงพยาบาล 15 วัน ในขณะที่ผปู ้ ่ วยที่ไม่มีแผลกดทับอยูโ่ รงพยาบาลเพียง 9 วัน
รุ่ งทิ วา ชอบชื่ น(2556) [7]แผลกดทับ (pressure sore, pressure ulcer)เกิ ดจากการตายของเซลล์ผิวหนัง
และเนื้อเยือ่ ใต้ผิวหนัง เนื่องจากแรงกดทับ แรงเสี ยดทาน/แรงเสี ยดสี (friction) และแรงเฉื อน/แรงดึงรั้ง (shearing)
แผลกดทับเป็ นปั ญหาที่สาคัญในผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง รวมถึงกลุ่มผูป้ ่ วยที่มีภาวะเรื้ อรัง เนื่องจากผูป้ ่ วยกลุ่มนี้มีขอ้ จากัด
ในการเคลื่อนไหวและกิจกรรมลดลงจากภาวะของโรคและแผนการรักษาของแพทย์ และยังพบบ่อยในกลุ่มผูป้ ่ วย
ที่มีการจากัดการเคลื่อนไหวอื่นๆ เช่น ผูป้ ่ วยที่ได้รับอุบตั ิเหตุ ผูป้ ่ วยหนัก ผูป้ ่ วยอัมพาต ผูป้ ่ วยไม่รู้สึกตัวนอกจากนี้
ยังอาจพบในผูป้ ่ วยจิตเวชกลุ่มที่มีอาการซึมเศร้าซึ่งแผลกดทับจะพบได้ในบุคคลทุกกลุ่มวัย แต่มีแนวโน้มพบมาก
ขึ้ นในกลุ่มวัยผูส้ ู งอายุ1แผลกดทับเป็ นตัวชี้ วดั ในเรื่ องคุ ณ ภาพของการพยาบาล และเป็ นตัวชี้ วดั ที่ สาคัญของ
หน่วยงาน การดูแลและป้ องกันการเกิด แผลกดทับต้องอาศัยการจัดการในหลาย ๆด้านให้มีประสิ ทธิ ภาพ ได้แก่
การดูแล การจัดหาอุปกรณ์ลดแรงกดทับ เป็ นต้น ปั จจุบนั มีวิวฒั นาการในการดูแลรักษาพยาบาล ป้ องกันการเกิด
แผลกดทับ ซึ่ งก่อให้เกิดองค์ความรู ้ในการนามาใช้ในระบบบริ การรักษาพยาบาลอย่างหลากหลายในขณะที่ภาวะ
เจ็บป่ วยเรื้ อรั งเป็ นปั ญหาสุ ขภาพที่ สาคัญอันดับแรก และทวีความรุ นแรงมาก ซึ่ งโรคเรื้ อรั งมักทาให้ผูป้ ่ วยมี
ข้อจากัดในการเคลื่อนไหวร่ างกาย โดยเฉพาะผูป้ ่ วยผูส้ ู งอายุและมีความเสี่ ยงต่อการเกิดแผลกดทับได้มากขึ้น ทั้ง
ด้านสภาพร่ างกาย สภาพจิตใจ ระดับกิจกรรม การเคลื่อนไหวและภาวะเปี ยกชื้นของผิวหนัง การเกิดแผลกดทับจะ
ส่ งผลให้ผูป้ ่ วยใช้เวลาในการอยู่โรงพยาบาลนานขึ้น เสี ยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น และผลเสี ยที่
ประเมินค่าไม่ได้คือเรื่ องของจิตใจ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อทั้งผูป้ ่ วย และผูใ้ กล้ชิดงานบริ การพยาบาล โรงพยาบาลศรี
นคริ นทร์ ได้ดาเนินการจัดทา โครงการพัฒนาระบบการป้ องกันและการดูแลผูป้ ่ วยเพื่อป้ องกันแผลกดทับ2 โดยใช้
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แบบประเมินความเสี่ ยงของบราเดน เพื่อคัดกรองผูป้ ่ วยที่มีภาวะเสี่ ยงต่อการเกิดแผลกดทับ และกาหนดแนวทาง
ปฏิบตั ิเพื่อป้ องกันการเกิดแผลกดทับแก่บุคลากรทางการพยาบาล ส่ งผลให้การดูแลผูป้ ่ วยมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
ทั้งในด้านการป้ องกันและการดูแลแผลกดทับ เพื่อความพึงพอใจต่อการพยาบาลของผูป้ ่ วยและครอบครัว ซึ่ ง
สอดคล้องกับนโยบายประกันคุณภาพของโรงพยาบาล แต่ปัจจุบนั มีบุคลากรทางการพยาบาลเข้ามาทางานใหม่
ย้ายเข้า-ลาออกหมุนเวียนไปในแต่ละหน่วยงานเป็ นจานวนมาก ทาให้มีโอกาสเกิ ดปั ญหาในการเฝ้ าระวัง ดูแล
และป้ องกันการเกิดแผลกดทับในองค์กรมากขึ้น

5. วิธีดาเนินการวิจัย
5.1 การออกแบบภาพรวมระบบ
ระบบจะท างานโดยจะตรวจสอบลมที่ ไ ด้จ ากเตี ย งลมด้ว ยเซ็ น เซอร์ ต รวจวัด แรงลม(PRESSURE
SENSOR) เพื่อส่ งค่าที่ได้ไปยัง Node MCU ตัวที่ 1 ซึ่ งจะทาหน้าที่รับค่าที่ได้มาทาการประมวลผล จากนั้นค่าจะ
ส่ งออกไปยัง Cloud และส่ งไปยัง Data base เพื่อทาการเก็บรวบรวมข้อมูล ส่ วน Node MCU ตัวที่ 2 ทาหน้าที่
ควบคุมการปล่อยลมที่ได้ค่ามาจากข้อมูลใน Database และทาการแบ่งฝั่งเป็ น ซ้าย และ ขวา ตามข้อมูลที่ได้มา
ข้อมูลจะแสดงผ่านทางสมาร์ทโฟน ดังรู ปที่ 1แสดงภาพรวมของระบบ

1

2

รู ปที่ 1 ภาพรวมของระบบ
5.2 การออกแบบการติดตั้งฮาร์ ดแวร์ บนเตียง
ระบบเตียงลมทางานโดยตรวจสอบแรงกดจากน้ าหนักตัวของผูป้ ่ วย โดยแบ่งเตียงทั้งหมดออกเป็ น 8
โซน ประกอบไปด้วย ไหล่ซ้าย, ไหล่ขวา, กลางซ้าย, กลางขวา, สะโพกซ้าย, สะโพกขวา, ขาซ้ายและขาขวา
ตามลาดับ ในการทางานของเตียงจะตรวจสอบค่าแรงดันลมที่ถูกปล่อยออกจากเตี ยงตามโซนต่างๆ จากนั้นนา
ข้อมูลที่ได้มาประมวลผล เก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลเพื่อเปรี ยบเทียบเวลาครั้งก่อน กับเวลาปั จจุบนั หากเวลาเกิ น2
ชัว่ โมง Node MCU ตัวที่2 จะได้รับค่าจากNode MCU ตัวที่1 ผ่าน Cloud แล้วทาการประมวลผล เพื่อควบคุมโซลิ
นอยด์วาล์วลม ปล่อยลมเข้า-ออก ทาให้เตียงมีการขยับเองอัตโนมัติ ดังรู ปที่ 2 แสดงการแบ่งโซนของเตียง
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โซนที่ 1
ไหล่ ซ้าย

โซนที่ 3

1

2

โซนที่ 2

3

4

โซนที่ 4

ไหล่ ขวา

กลางขวา

กลางซ้ าย

6

5

โซนที่ 5

โซนที่ 6
สะโพกขวา

สะโพกซ้ าย

8

7

โซนที่ 7
ขาซ้ าย
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Pressure Sensor
รับค่ าลมทีอ่ อกจากเตียง
โซลินอยด์ วาล์ วลม
ปล่ อยลมเข้ า
โซลินอยด์ วาล์ วลม
ปล่ อยลมออก

โซนที่ 8
ขาขวา

รู ปที่ 2 การแบ่งโซนของเตียง
5.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในพัฒนาระบบ
1) Hardware ดังตารางที่ 1 แสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
ตารางที่ 1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
ชื่ออุปกรณ์

รู ปอุปกรณ์

คาอธิบาย

Node MUC
(ESP8266)

ใช้ Node MCU 2 ตัว เพื่อทาหน้าที่ควบคุมระบบในส่วน
ของการรับค่า Pressure Sensor กับควบคุมการเปิ ด-ปิ ด
วาล์วลม

Pressure Sensor
(MPXV7002)

ทาหน้าที่วดั แรงดันลมจากเตียง ค่าที่ได้จะส่งไปยัง Node
MCU

โซลินอยด์ วาล์วลม
12V [9]

ทาหน้าที่ ควบคุมทิศทางการไหลของลมให้ไปทิศทางที่
ต้องการคือการปล่อยลมเข้า-ออก ภายในถุงลมของเตียง

MCP3008

ใช้สาหรับขยายพอร์ตของNode MCU ที่ใช้ในการรับค่า
จาก Pressure Sensor

MCP23016

ใช้สาหรับขยายพอร์ตของNode MCU ที่ใช้สาหรับควบคุม
การเปิ ด-ปิ ดวาล์วลม
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2) Software
- Eclips for C Language and Eclip for PHP Language เครื่ องมื อเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์ เพื่อ
พัฒนาระบบงาน
- Xampp โปรแกรมจาลองเครื่ องคอมพิวเตอร์เป็ นเว็บเซิร์ฟเวอร์ (web server)
- phpMyAdmin โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL ผ่านบราวเซอร์
3) Communication
Node MCU : จัดเก็บข้อมูลที่ มีการกดทับของร่ างกายแต่ละส่ วน โดยการเก็บ 8 ส่ วน ได้แก่
ไหล่ขวา ไหล่ซ้าย กลางขวา กลางซ้าย สะโพกขวา สะโพกซ้าย ขาขวา ขาซ้าย แรงกดทับ วันที่ และเวลา ลง
ฐานข้อมูล เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ นาผลที่ได้มาควบคุมตัวอุปกรณ์ปล่อยลมเข้าออก
5.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การออกแบบฐานข้อมูลของระบบมีดงั นี้ beds , sensor, control-system และ person ดังรู ปที่ 3 แสดงการ
ออกแบบฐานข้อมูล

รู ปที่ 3 ออกแบบฐานข้อมูล
ตารางข้อมูลเตียงโดยมีการเก็บหมายเลขเตียงในโรงพยาบาล และระบุถึงวันที่เริ่ มใช้และอายุการใช้งาน
ของเตียง ดังรู ปที่ 4 แสดงข้อมูลของเตียง

รู ปที่ 4 ข้อมูลของเตียง
ตารางข้อมูลเซ็นเซอร์ โดยจะบอกถึงชื่อเซ็นเซอร์ ที่ใช้มีท้ งั หมด 8 ตัว แบ่งได้จากส่ วนของร่ างกายได้แก่
ส่ วนไหล่ขวา ไหล่ซา้ ย กลางขวา กลางซ้าย สะโพกขวา สะโพกซ้าย ขาขวา ขาซ้าย และจะมีการบันทึกเวลาเข้า
และออกการรักษา วันที่เริ่ มใช้และอายุการใช้งานของเตียง ดังรู ปที่ 5 แสดงข้อมูลที่รับค่าจากเซ็นเซอร์
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รู ปที่ 5 ข้อมูลที่รับค่าจากเซ็นเซอร์
ตารางข้อมูลผล โดยการรั บค่าแรงกดทับจากเซ็ นเซอร์ แต่ละส่ วนของร่ างกายผูป้ ่ วย และนาค่าที่ ได้มา
ประมวลผลเพื่อตรวจเช็คว่าเซ็นเซอร์ตวั ไหนมีการกดทับมากที่สุด ดังรู ปที่ 6 แสดงข้อมูลที่ได้จากการประมวลผล

รู ปที่ 6 ข้อมูลที่ได้จากการประมวลผล
ตารางข้อมูลบุคคล โดยเก็บข้อมูลส่วนตัวของผูป้ ่ วยที่เข้าทาการรักษา ดังรู ปที่ 7 แสดงข้อมูลของบุคคล
รู ปที่ 7 ข้อมูลของบุคคล
5.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
เก็บข้อมูลเตียง เซ็นเซอร์ รายละเอียดบุคคล และแรงกดทับที่ได้จากเซ็นเซอร์ ดึงข้อมูลจากตารางข้อมูล
(control_system) มาหาค่าแรงกดทับของพื้นที่แต่ละส่วน คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์ นาค่าที่ได้ส่งข้อมูลไปยัง Node MUC
เพื่อควบคุมโซลินอยด์ วาล์วลม ในการปล่อยลม เข้า – ออก ตามเงื่ อนไขที่ กาหนด และนาข้อมูลจากตารางมา
วิเคราะห์ตามเงื่อนไขและแสดงบนเว็บแอปพลิเคชันเป็ นกราฟ ในรู ปแบบที่เข้าใจง่าย

6. สรุ ปผลการวิจัย
ผลที่ ไ ด้จ าก Node MUC คื อ สามารถส่ ง ข้อ มู ล บัน ทึ ก ลงฐานข้อ มู ล ดึ ง ข้อ มู ล จากฐานข้อ มู ล มา
ประมวลผล และส่ งคาสั่งควบคุมไปยังอุปกรณ์ปล่อยลม เข้า - ออก เพื่อลดหรื อเพิ่มลมในถุงลมแต่ละส่ วนของ
เตียงผูป้ ่ วย
ผลที่ได้จาก PHP Language คือ สามารถดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาประมวลผลบนบราวเซอร์ แสดงผลที่
ได้ในรู ปแบบกราฟ แบ่งตาม รายชัว่ โมง รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน การแสดงหน้าจอ ซอร์ฟแวร์ (Software)
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รายงานผลอัตราการกดทับแต่ละส่ วนของร่ างกาย ผ่านเว็บแอพพลิเคชัน่ บนอุปกรณ์สมาร์ ทโฟน แบบกราฟ แบ่ง
ตาม รายชั่ว โมง รายวัน รายสัป ดาห์ และรายเดื อน รู ป ที่ 8 หน้า จอแสดงผลรายชั่ว โมง/รายวัน รู ป ที่ 9 หน้า
จอแสดงผลรายสัปดาห์/รายเดือน

รู ปที่ 8 หน้าจอแสดงผลรายชัว่ โมง/รายวัน

รู ปที่ 9 การแสดงหน้าจอหน้าจอแสดงผลรายสัปดาห์/รายเดือน

7. อภิปรายผล
งานวิจยั นี้ได้กล่าวถึงการเก็บค่าแรงกดทับจากเตียงลม ที่ได้จากร่ างกายของผูป้ ่ วยที่มีโอกาสเกิดโรคแผล
กดทับบันทึกลงฐานข้อมูล ดึงข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อควบคุมการปล่อยลม เข้า–ออก รายงานผลบนบราวเซอร์
ในเชิงกราฟ แบ่งตาม ชัว่ โมง วัน สัปดาห์ และเดือน ที่สามารถแสดงผลบนสมาร์ ทโฟนได้ และเก็บข้อมูลเป็ น
สถิติโดยนามาประยุกต์ใช้กบั เทคโนโลยีใหม่อย่าง Internet of things เพื่อลดการเกิดโรคแผลกดทับ ทาให้การดูแล
ผูป้ ่ วยเป็ นเรื่ องที่ง่ายและสะดวกสบายมากขึ้น
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8. ข้ อเสนอแนะ
8.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
ในงานวิจยั นี้สามารถแบ่งโซนเตียงออกเป็ น 8 โซน ตามส่ วนของร่ างกายเพื่อรู ้ถึงการกดทับจากน้ าหนัก
ตัวว่าส่ วนไหนมีการกดทับเป็ นเวลานานและยังมีการเก็บข้อมูลเป็ นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ตามลาดับ
แสดงข้อมูลทั้งหมดผ่านแอพพลิเคชัน่ บนสมาร์ทโฟน
8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
สามารถน าไปพัฒ นาต่ อ ในส่ ว นที่ เ น้น จุ ด จัด เก็ บ ข้อ มู ล ที่ มี ก ารกดทับ ของร่ า ยกายแต่ ล ะส่ ว นตาม
พฤติกรรมจริ งโดยจุดกดทับที่พบบ่อยสุดคือบริ เวณ กระเบนเหน็บ (ก้นกบ) ข้อสะโพก ก้นย้อย ตาตุ่ม และส้นเท้า
เมื่อนาไปพัฒนาในครั้งต่อไปจะทาให้ระบบมีความแม่นยาตรงจุดกดทับมากขึ้น
เพิ่มเติมส่วนของการตรวจสอบสภาพร่ างกายของผูป้ ่ วยที่แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท 1)ผูป้ ่ วยที่มีโอกาสเกิด
โรคแผลกดทับ 2)ผูป้ ่ วยที่ เป็ นโรคแผลกดทับ โดยการตรวจสอบจะใช้วิธีการเช็คแต่ละส่ วนของร่ างกายแล้วนา
ข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาสัดส่วนของผูป้ ่ วยแต่ละประเภทให้ตรงตามความเหมาะสมของเตียง
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หลายคนไม่ทราบว่าจานวนการดิ้ นของทารกในครรภ์มีความสาคัญอย่างไรจึ งละเลยที่ จะใส่ ใจ แต่
ในทางการแพทย์แล้ว จานวนการดิ้นของทารกในครรภ์บ่งบอกถึงสุขภาพและอารมณ์ของทารก รวมไปถึงสุขภาพ
ของแม่อีกด้วย การนับจานวนการดิ้นของทารกในปั จจุบนั นี้ ทาได้โดยการจดในใบบันทึกการนับ ซึ่ งก็พบปั ญหา
ต่างๆ มากมาย เช่น การลืมลงบันทึกหรื อการบันทึกไม่ตรงกับการดิ้นของทารกจริ ง เป็ นต้น และด้วยสาเหตุบาง
ประการ ก็อาจทาให้ใบบันทึกการนับเกิดชารุ ดหรื อสูญหายได้ ส่งผลให้แพทย์ไม่สามารถวินิจฉัยสุขภาพของทารก
ได้อย่างถูกต้อง งานวิจยั นี้ ให้ความสาคัญของการนับจานวนการดิ้นของทารกในครรภ์ จึงได้พฒั นาอุปกรณ์และ
ระบบบันทึกการดิ้นของทารกในครรภ์ เพื่อความถูกต้องของข้อมูลและเพิ่มส่วนของการวินิจฉัยเบื้องต้นจากข้อมูล
การดิ้นของทารก โดยนาเอาเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) สาหรับสื่ อสารระหว่างสรรพสิ่ งผ่านเครื อข่ายมา
ประยุกต์ใช้งาน โดยออกแบบอุปกรณ์ นบั แบบพกพาต้นแบบที่เรี ยบง่ายและสะดวกต่อการใช้งานสาหรับแม่ที่อยู่
ในช่วงตั้งครรภ์ โดยกดที่ปุ่มบนตัวอุปกรณ์เมื่อรู ้สึกว่าทารกในครรภ์เริ่ มดิ้นและปล่อยเมื่อทารกหยุดดิ้นแล้ว ตัว
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อุปกรณ์ จะบันทึ กข้อมูลประกอบด้วย วันและเวลาที่ ทารกดิ้ นและระยะการดิ้ นของทารก แล้วส่ งไปบันทึ กไว้
สาหรั บ นามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทางการแพทย์ที่เกี่ ยวข้องอื่ นๆ บน Cloud Server ผ่านวิธีการสื่ อสารแบบ
Message Queue Telemetry Transport (MQTT) ผลวิเ คราะห์ เ บื้ อ งต้น จะถู ก ส่ ง กลับ ไปยัง ตัว อุ ป กรณ์ ร วมไปถึ ง
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แพทย์ แม่ผตู ้ ้ งั ครรภ์ และผูด้ ูแล มี 3 ระดับการแจ้งเตือน ได้แก่ ปกติ เตือน และวิกฤต ผ่าน
หลอดไฟสถานะและการส่ งเสี ยงบนตัว อุปกรณ์ และส่ งข้อความทางโทรศัพท์มือถื อไปยังบุ คคลที่ เกี่ ย วข้อ ง
ส่ วนข้อมูลการดิ้นของทารกอย่างละเอียดสามารถดูได้จากหน้าเว็ปที่ได้ถูกจัดเตรี ยมไว้ ในอนาคตจะสร้างเป็ น
อุปกรณ์ แล้วส่งไปทดสอบการใช้งานตามโรงพยาบาและแม่ที่กาลังตั้งครรภ์ เพื่อรวบรวมปั ญหาและข้อเสนอแนะ
ต่างๆ สาหรับการพัฒนาให้เหมาะสมต่อไป ทีมผูว้ จิ ยั คาดหวังว่า อุปกรณ์น้ ีและระบบนี้จะถูกนามาใช้ เพื่อให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องสาหรับการวินิจฉัยของแพทย์ เกี่ยวกับสุขภาพของทารกระหว่างตั้งครรภ์ได้อย่างถูกต้อง และแม้
ในกรณี ที่เกิดความผิดปกติก็สามารถรักษาชีวติ ของลูกน้อยได้อย่างทันท่วงที
คำสำคัญ: อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ ง, การดิ้นของทารกในครรภ์, การประมวลผลข้อมูล, สุขภาพ

ABSTRACT
Many people do not know importance regarding to the number of wriggles on baby. The fact is the
number of wriggling greatly reflects the health of the mother and fetus during pregnancy period. Current
researches realize the importance of the above information and try to record the number of wriggling.
Occasionally, the mother forgets to record on the counting sheet and some time the counting sheet may damage
or lost. Therefore, the number of wriggling on counting sheet is inaccurate to identify the health of the baby in
the womb. This research will use Internet of Thing (IoT) technology to obtain the correct number of the above
wriggling. The goal of this research is to design a simple device which can be carried by the pregnant mother.
The mother push and hold on the button when fell as the baby in worm is start wriggling and release the button
when stop moving. The device will automatically store and send the wriggling information to the dedicated server
using the standard Message Queue Telemetry Transport (MQTT). After the server receives the wriggling
information, it stores into the database. Such information include real medical information and history for
wriggling to analyze the well-being of the baby and return baby status back to the device of the pregnant mother.
The return status is indicated on device in three levels as follow: 1) Normal, LED is off; 2) Warning, LED is
blinking; and 3) Critical, LED is on and Buzzer sound. The Doctor, mother and related peoples will receive the
notification messaging from all levels via email and the above parties can fully access the details of baby status
via provided webpage. In the future, we will put this experimental device in action at the hospital and the
mother(s). Finally, we hope this device will come to reality and provide safety for most of the baby in worm in
the near future.
KEYWORD: Internet of Things, Fetal body movement, Data Analytic, Health Care
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1.หลักกำรและเหตุผล
ในความเป็ นจริ งแล้วจานวนครั้งการดิ้นของทารกมีผลต่อสุขภาพของทารกรวมถึงแม่ แต่นอ้ ยคนนักที่จะ
ทราบถึงความสาคัญของเรื่ องนี้ ในทางปฏิ บตั ิมีขอ้ มูลการดิ้นของทารกทาโดยจดลงใบบันทึ กการนับ ซึ่ งก็พบ
ปั ญหาการลืมหรื อการลงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ทั้งยังพบปั ญหาว่ามีการชารุ ดหรื อสูญหายของใบบันทึกอีกด้วย ทาให้
แพทย์ไม่สามารถวินิจฉัยสุขภาพของทารกในครรภ์ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งอาจเกิดผลเสี ยและอันตรายต่อและทารกได้
1.1 ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ องกับกำรวัดกำรดิน้ ของทำรกในครรภ์
นพ.นิ วฒั น์ อรัญญาเกษมสุ ข[1] ได้กล่าวว่า การดิ้นของทารกในครรภ์บอกอะไรหลายอย่างและที่สาคัญ
ที่สุด คือ เป็ นสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกว่าทารกยังมีชีวติ อยู่ การดิ้นของทารกในแต่ละช่วงเวลาและช่วงอายุครรภ์อาจ
แสดงให้เห็นแตกต่างกันไป เช่น ในช่วงไตรมาสแรกคุณแม่แทบไม่ทราบเลยว่าทารกมีการดิ้นเกิ ดขึ้นแล้ว โดย
ทารกจะเริ่ มดิ้นตั้งแต่อายุครรภ์ประมาณ 6 ถึง 7 สัปดาห์ เห็นได้จากตอนที่คุณหมอทาการตรวจอัลตราซาวด์ให้ดู
ทารก ซึ่ งจะเห็นการเคลื่อนไหวของแขนขาและกระโดดเด้งตัวไปมาในถุงน้ าคร่ า แต่เนื่ องจากทารกยังเล็กมากจึง
ไม่ทาให้เกิดความรู ้สึกรับรู ้ในแม่ การที่แม่จะรับรู ้การดิ้นของทารกได้จะต้องต้องมีอวัยวะของทารกสัมผัสโดยตรง
กับผนังมดลูกและต้องแรงพอสมควรที่ จะทาให้แม่รับรู ้ ได้ บางครั้ งการดิ้นก็เป็ นการตอบสนองต่อสิ่ งเร้ าจาก
ภายนอกที่มากระตุน้ เช่น เสี ยงเพลง แสง หรื อการสัมผัสที่ทอ้ ง โดยเห็นว่าทารกมีการตอบสนองต่อสิ่ งเหล่านี้ได้
เมื่ออวัยวะรับสัมผัสเริ่ มพัฒนา ซึ่งถือว่าเป็ นสัญญาณที่ดี
ระยะเวลำทีท่ ำรกในครรภ์ จะเริ่มดิน้
ในท้องแรกที่แม่ยงั ไม่มีประสบการณ์การตั้งครรภ์มาก่อน การรับความรู ้สึกว่าทารกดิ้นในครรภ์แรกจะ
ตกประมาณอายุครรภ์ 18 ถึง 20 สัปดาห์ ส่ วนในท้องหลังที่แม่มีประสบการณ์ต้ งั ครรภ์มาแล้ว จะรับรู ้ความรู ้สึก
ทารกดิ้นได้เร็ วขึ้นประมาณ 2 ถึง 4 สัปดาห์ คือประมาณสัปดาห์ที่ 16 ถึง 18 ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ปั จจัยอื่นๆ ที่ อาจมี
อิทธิพลต่อการรับรู ้การดิ้นของทารกในครรภ์[2] เช่น ปริ มาณน้ าคร่ า คือ ถ้าน้ าคร่ าปริ มาณมาก ผนังหน้าท้องจะตึง
โอกาสที่ส่วนของทารกสัมผัสกับผนังมดลูกก็นอ้ ยกว่าในภาวะน้ าคร่ าที่นอ้ ย ทาให้โอกาสรับรู ้การดิ้นน้อยลงไป
ด้วย ความหนาของผนังหน้าท้องแม่ก็มีผลด้วย คือ ในแม่ที่หน้าท้องหนา (ท้วมหรื ออ้วน) จะรู ้สึกถึงการดิ้นได้นอ้ ย
กว่าแม่ที่ผนังหน้าท้องบาง รวมไปถึงตาแหน่งการเกาะของรก คือ ถ้ารกเกาะขวางทางด้านหน้า ก็เสมือนเพิ่มความ
หนาของผนังหน้าท้อง ทาให้การรับรู ้การดิ้นก็นอ้ ยลง นอกจากนี้ท่าทางของทารกในท้องรวมถึงขนาดและจานวน
ของทารกในครรภ์ ก็มีผลต่อการรับรู ้ของแม่ต่อการดิ้นของทารกในท้อง แม้แต่การตรวจอัลตราซาวด์ดูทารกใน
ครรภ์มาก่อนการได้เห็นทารกที่กาลังดิ้นขณะตรวจ ก็จะทาให้แม่เห็นภาพและรับรู ้ถึงการดิ้นของทารกได้เร็ วขึ้น
เช่นกัน
ระยะเวลำทีจ่ ะเริ่มนับกำรดิน้ ของทำรกในครรภ์
โดยปกติในช่วงอายุครรภ์นอ้ ยๆ การเคลื่อนไหวของทารกเป็ นแบบไร้ทิศทาง ไม่มีแบบแผน เป็ นเหมือน
สิ่ งที่ เกิ ดขึ้นโดยอัตโนมัติ แต่เมื่อระบบประสาทต่างๆ พัฒนาขึ้น โดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่ 28 สัปดาห์ เป็ นต้นไป
จนถึงระบบประสาทที่พฒั นาสมบูรณ์เมื่ออายุครรภ์ประมาณ 32 สัปดาห์ ดังนั้นหลัง 32 สัปดาห์เป็ นต้นไป การนับ
การดิ้ นก็สามารถบ่งบอกหรื อช่ วยในการประเมิ นสุ ขภาพของทารกในครรภ์ได้ว่าทารกยังปกติ และมี สุขภาพ
แข็งแรงดีหรื อไม่ จะเห็นได้จากการประเมินสุ ขภาพของสู ตินรี แพทย์อนั หนึ่งที่เรี ยกว่า BPP (Biophysical Profile)
โดยการใช้เ ครื่ อ งตรวจอัล ตร้ าซาวด์ ติ ด ตามการเคลื่ อ นไหวของทารกในครรภ์ โดยดู จ ากการหายใจ (Fetal
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Breathing) การเคลื่อนไหวของทารกทั้งลาตัวและแขนขา (Fetal Movement) การยืดหดของอวัยวะที่ เป็ นข้อพับ
เช่น มือ ขา หรื อนิ้ ว (Fetal Tone) ร่ วมกับปริ มาณน้ าคร่ า (AF: Amniotic Fluid) และการตรวจเคลื่อนเสี ยงหัวใจ
ทารก (NST: Non-Stress Test) สามารถบอกถึงสุ ขภาพทารกในครรภ์ ในระยะ 7 วันข้างหน้านับจากวันที่ทาการ
ตรวจได้ ดังนั้นการนับจานวนการดิ้น ควรแนะนาให้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนได้เริ่ มนับตั้งแต่อายุครรภ์ 32 สัปดาห์
หรื อเริ่ มตั้งแต่ 28 สัปดาห์ในรายที่ต้ งั ครรภ์แล้วมีความเสี่ ยงสู ง (High Risk Pregnancy) ผลที่ ได้ช่วยลดปั ญหาใน
เรื่ องทารกเสี ยชีวิตในครรภ์ลงได้ เนื่ องจากทารกที่อยูใ่ นท้องถ้าสุ ขภาพไม่ดีหรื อป่ วย ทารกพวกนี้ จะไม่เสี ยชี วิต
ในทันที แต่จะค่อยๆ ซึมและดิ้นน้อยลง ถ้าเราให้ความสาคัญ และนับการดิ้นของทารกอยูเ่ ป็ นประจา ก็จะสามารถ
ทราบการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติได้ คือ จะมีการดิ้นน้อยลงหรื อน้อยกว่าปกติก่อนที่ทารกจะเสี ยชีวติ ในครรภ์
วิธีกำรนับทำรกดิน้
วิธีการนับจานวนการดิ้นของทารกมีหลายวิธี แต่ที่แนะนาให้ปฏิบตั ิง่ายๆ มี 2 วิธี โดยทั้งสองวิธีมีการ
เตรี ยมตัวเหมือนกัน คือ เลือกเวลาที่ วา่ งหรื อสะดวกที่จะนับการดิ้น ไม่จาเป็ นต้องเป็ นเวลาเดียวกันทุกวัน อาจจะ
เป็ นเวลาเช้า กลางวัน เย็น หรื อก่อนนอนก็ได้ โดยเวลานับต้องอยูใ่ นท่าพัก เช่น นัง่ หรื อนอนในท่าสบายๆ ไม่เดิน
ไปเดิ นมา หรื อทากิ จกรรมที่ รบกวนการนับ การนับการดิ้นให้รวมการเตะ (Kick) การยืดหรื อบิดตัว (Stretches)
การหมุนตัว (Rollovers) ยกเว้นการสะอึก (Hiccups) ที่ ไม่ถูกนับว่าเป็ นการดิ้น การนับถ้าทารกดิ้นติดกันเป็ นชุด
ให้ถือเป็ น 1 ครั้ง ส่วนวิธีการนับเลือกวิธีที่เราสะดวกได้จาก 1 ใน 2 วิธี ดังนี้
การนับการดิ้นของทารกใน 1 ชัว่ โมงของ Rayburn เป็ นการนับการดิ้นในเวลา 1 ชัว่ โมงว่าทารกดิ้นกี่ครั้ง
โดยถ้าดิ้นได้ต้ งั แต่ 3 ครั้งขึ้นไป ถือว่าปกติ ถ้านับได้นอ้ ยกว่า 3 ครั้งในชัว่ โมงแรก ให้นบั ต่ออีก 1 ชัว่ โมงที่ติดกัน
ทันที เพราะบางครั้งแม่ไปนับในชัว่ โมงที่ทารกหลับ ทารกอาจไม่ดิ้น แต่ทารกในท้องมีรอบการหลับตื่นไม่เกิน 1
ชัว่ โมง เพราะฉะนั้นในชัว่ โมงถัดมาทารกต้องตื่นให้เรานับแน่ ๆ แต่ถา้ ชัว่ โมงแรกนับได้น้อยกว่า 3 ครั้ง และ
ชัว่ โมงถัดมาก็ยงั น้อยกว่า 3 ครั้ง แสดงว่านับได้นอ้ ยกว่า 3 ครั้งติดกัน 2 ชัว่ โมง ให้รีบมาพบแพทย์ทนั ที
การนับแบบ Count to 10 ของ Picquadio and Moore เป็ นการนับทารกดิ้นให้ครบ 10 ครั้งแล้วดูวา่ ใช้เวลา
เท่าไรจากการดิ้นครั้งแรกจนถึงครั้งที่ 10 โดยแบ่งช่วงเวลาเป็ น 15 นาที (A) 30 นาที (B) 45 นาที (C) 60 นาที (D)
และมากกว่า 60 นาที (F) โดยเหมือนกับวิธีแรก ถ้าใช้เวลาดิ้นครบ 10 ครั้งมากกว่า 1 ชัว่ โมง (F) ให้นบั ใหม่ในอีก
1 ชัว่ โมงติดกันทันที (ทารกอาจหลับ) ถ้ายังใช้เวลามากกว่า 1 ชัว่ โมงอีกครั้ง (F) ถือว่าผิดปกติ (FF) ให้รีบมาพบ
แพทย์ทนั ที[3]
1.2 ทฤษฎีเกีย่ วกับอินเตอร์ เน็ตในทุกสรรพสิ่ง
อินเตอร์ เน็ตในทุกสรรพสิ่ ง (IoT: Internet of Things)[4] คือ สภาพแวดล้อมอันประกอบด้วยสรรพสิ่ งที่
สามารถสื่ อสารและเชื่อมต่อกันได้ผ่านวิธีการสื่ อสารทั้งแบบใช้สายและไร้สาย โดยสรรพสิ่ งต่างๆ มีวิธีการระบุ
ตัวตน รับรู ้บริ บทของสภาพแวดล้อมได้ และมีปฏิ สัมพันธ์โต้ตอบและทางานร่ วมกันได้ ความสามารถในการ
สื่ อสารของสรรพสิ่ งนี้จะนาไปสู่นวัตกรรมและบริ การใหม่อีกมากมาย ตัวอย่างเช่น เซ็นเซอร์ภายในบ้านตรวจจับ
การเคลื่อนไหวของผูอ้ ยู่อาศัย เพื่อส่ งสัญญาณไปสั่งเปิ ดหรื อปิ ดสวิตซ์ไฟตามห้องต่างๆ ที่ มีคนหรื อไม่มีคนอยู่
อุปกรณ์วดั สัญญาณชีพของผูป้ ่ วยหรื อผูส้ ูงอายุ เพื่อส่งข้อมูลไปยังบุคลากรทางการแพทย์หรื ออาจส่งข้อความเรี ยก
หน่วยกูช้ ีพหรื อรถฉุกเฉิ น ในกรณี ที่ได้รับอุบตั ิเหตุหรื อเจ็บป่ วย เป็ นต้น
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นอกจากนี้ IoT จะเปลี่ยนรู ปแบบและกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมไปสู่ ยคุ ใหม่ หรื อที่เรี ยกว่า
Industry 4.0 ที่อาศัยการเชื่อมต่อสื่ อสารและทางานร่ วมกันระหว่างเครื่ องจักร มนุษย์ และข้อมูล เพื่อเพิ่มอานาจใน
การตัดสิ นใจที่ รวดเร็ วและมีความถูกต้องแม่นยาสู ง โดยที่ ขอ้ มูลทั้งหลายที่ ถูกเก็บจากเซ็นเซอร์ ตรวจวัดในตัว
อุปกรณ์และสภาพแวดล้อมต่างๆ จะถูกนามาวิเคราะห์ให้ได้ผลลัพธ์ เพื่อนาไปปรับปรุ งกระบวนการผลิตได้อย่าง
ทันที นอกจากการข้ามขีดจากัดเรื่ องเวลาแล้ว ระบบควบคุมหรื อระบบวิเคราะห์ขอ้ มูล อาจไม่ได้อยูใ่ นที่เดียวกัน
กับเครื่ องจักร แต่สามารถควบคุมสัง่ การได้โดยไร้ขีดจากัดเรื่ องสถานที่เช่นกัน
เทคโนโลยี ท างด้า น IoT ถู ก น ามาใช้ง านในอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ อย่า งแพร่ ห ลาย เช่ น โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ
คอมพิ ว เตอร์ และเครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ าต่ า งๆ เป็ นต้น มี ก ารใช้ง านอย่า งหลากหลาย ทั้ง ทางด้า นอุ ต สาหกรรม
เกษตรกรรม และโทรคมนาคม รวมถึงการสื่ อสารแบบไร้สายที่ใช้พลังงานต่า เช่น Zigbee[5] LowPAN[6] LowPower และ Bluetooth[7] เป็ นต้น นอกจากการพัฒ นาในฝั่ ง ของ Hardware เช่ น Processors[8] Radios[9] และ
Sensor[10] แล้ว ก็ยงั มีการพัฒนาในส่วนของ Wireless Sensor Networks (WSN)[11] อีกด้วย สาหรับระบบสื่ อสาร
ไร้ ส ายในปั จ จุ บัน มี อ ยู่ ห ลัก ๆ ด้ว ยกัน 3 แบบ คื อ Bluetooth 4.0[12] IEEE 802.15.4e[13] และ WLAN IEEE
802.11(WiFi)[14]
1.3 ทฤษฎีเกีย่ วกับกำรประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) เป็ นลักษณะของการทางานของผูใ้ ช้งานคอมพิวเตอร์
ผ่านอินเทอร์ เน็ตที่ ให้บริ การใดๆ กับผูใ้ ช้ โดยผูใ้ ห้บริ การจะแบ่งปั นทรัพยากรให้กบั ผูต้ อ้ งการใช้งานนั้น การ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เป็ นลักษณะที่พฒั นาขึ้นมาต่อจากความคิดและบริ การของเวอร์ชวั ไลเซชันและเว็บเซอร์
วิซ โดยผูใ้ ช้งานไม่จาเป็ นต้องมีความรู ้ในเชิงเทคนิคสาหรับพื้นฐานการทางานนั้นๆ[15]
สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่ งชาติ ของสหรัฐอเมริ กาให้คาจากัดความของ Cloud ว่าเป็ นอุป
ลักษณ์ จากคาในภาษาอังกฤษที่ แปลว่า เมฆ[16] ที่ กล่าวถึงอินเทอร์ เน็ตโดยรวม ในรู ปของโครงสร้างพื้นฐาน
(เหมือนระบบไฟฟ้ า ประปา) ที่พร้อมให้บริ การกับผูใ้ ช้งานเมื่อมีความต้องการใช้ ผูใ้ ห้บริ การการประมวลผลแบบ
กลุ่ ม เมฆส่ ว นใหญ่ จะให้ บ ริ ก ารในลัก ษณะของเว็บ แอปพลิ เ คชัน โดยให้ ผู ้ใ ช้ท างานผ่า นเว็บ เบราว์เ ซอร์
ขณะเดียวกันซอฟต์แวร์และข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของผูใ้ ห้บริ การ
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆนั้น ถูกอธิ บายถึงโมเดลรู ปแบบใหม่ของเทคโนโลยีสารสนเทศในการใช้
งานบนอินเทอร์เน็ตที่เน้นการขยายตัวได้อย่างยืดหยุน่ สามารถที่จะปรับขนาดได้ตามความต้องการของผูใ้ ช้ และมี
การจัดสรรทรัพยากรโดยเน้นการทางานระยะไกลอย่างง่าย ที่ใช้อินเทอร์ เน็ตเป็ นโครงสร้างพื้นฐาน ตัวอย่างของ
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆที่เป็ นที่รู้จกั เช่น ยูทูบ โดยที่ผใู ้ ช้สามารถเก็บวิดีโอออนไลน์ได้ โดยไม่ตอ้ งมีความรู ้
ในการสร้างระบบวิดีโอออนไลน์ หรื อ ในระบบเครื อข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ เป็ นต้น

2. วัตถุประสงค์
1. สร้างอุปกรณ์นบั การดิ้นของทารกในครรภ์ตน้ แบบ
2. ออกแบบและสร้างระบบที่รองรับการทางานของตัวอุปกรณ์ขา้ งต้น
3. ทดสอบการทางานเบื้องต้นของทั้งตัวอุปกรณ์ และระบบที่รองรับ
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3. ขอบเขต
1. ตัวอุปกรณ์สามารถทางานในโหมดออนไลน์ได้ รับส่งข้อมูลกับ Server ได้
2. ระบบสามารถบันทึกข้อมูลการดิ้นของทารกและนาไปประมวลผลได้แบบเรี ยล์ไทม์
3. สามารถนาข้อมูลการดิ้นของทารกร่ วมกับข้อมูลในทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์หาสถานะ
ของทารกในครรภ์เบื้องต้น
4. ระบบสามารถแจ้งเตือนตามสถานะต่างๆ ตามการวิเคราะห์ขา้ งต้น

4. วิธีกำรดำเนินงำนวิจัย
งานวิจยั ทั้งหมดถูกแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ คือ ระยะแรกเป็ นการสร้างอุปกรณ์ นับการดิ้นของทารกใน
ครรภ์ตน้ แบบและระบบที่รองรับการทางาน ผลการทดลองและสรุ ปผลงานวิจยั กาลังแสดงให้เห็นในบทความนี้
ระยะที่ 2 คือ การสร้างอุปกรณ์ที่นาไปทดสอบใช้งานที่โรงพยาบาลและแม่ที่กาลังตั้งครรภ์ พร้อมเก็บข้อมูลการ
ทางานและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อพัฒนาในระยะต่อไป และระยะสุ ดท้าย คื อ การนาเอาข้อมูลต่างๆ ร่ วมถึ ง
ข้อเสนอแนะจากระยะที่ 2 นามาสร้างเป็ นผลิตภัณฑ์เชิงธุรกิจที่ใช้งานได้จริ ง ซึ่งรวมไปถึงระบบรองรับการทางาน
บน Cloud Server จริ งด้วย

แผนภำพที่ 1 ภาพรวมการทางานในโหมดต่างๆ ของระบบ
แผนภาพที่ 1 เป็ นภาพรวมการท างานทั้ง ระบบ ประกอบด้ว ย 3 โหมดการท างาน คื อ โหมดการ
กาหนดค่าก่อนใช้งาน (Configuration Mode) ไว้กาหนดค่าเริ่ มต้นของอุปกรณ์ โหมดออนไลน์ (Online Mode)
สาหรับกรณี ที่อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อไปยัง Cloud Server ได้ ผ่านการสื่ อสารไร้สายแบบ WiFi และ 3G จะมีการ
รับส่งข้อมูลเกิดขึ้นในโหมดนี้ และโหมดการทางานแบบออฟไลน์ (Offline Mode) คือ กรณี ที่อุปกรณ์ไม่สามารถ
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เชื่อมต่อไปยัง Cloud Server ได้ ข้อมูลการดิ้นของทารกในครรภ์จะถูกเก็บไว้ในตัวอุปกรณ์อย่างเป็ นระบบ และ
พร้อมที่จะส่งไปยัง Cloud Server เมื่อกลับมาเป็ นโหมดออนไลน์
ตัวอุปกรณ์ นับการดิ้นของทารกในครรภ์ตน้ แบบ ประกอบด้วยอุปกรณ์ ต่างๆ แสดงในแผนภาพที่ 2
ได้แก่ ปุ่ มกด (Button Switch) ใช้สาหรับกดเพื่อนับการดิ้นของทารกในครรภ์ หลอด LED (Light-Emitting Diode)
และลาโพงแจ้งเตือน (Sound Buzzer) สาหรับแจ้งสถานะของทารกในครรภ์และการทางานของตัวอุปกรณ์ โดยมี
NodeMCU ที่มีตวั ประมวลผล ESP8266 รุ่ น 12E ที่มี WiFi Module ในตัว ที่ใช้สาหรับเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

แผนภำพที่ 2 อุปกรณ์หลักที่ใช้ในงานวิจยั
(ก) ปุ่ มกด
(ข) หลอด LED
(ค) ลาโพงแจ้งเตือน
(ง) NodeMCU (ESP8266-12E)
Message Queue Telemetry Transport (MQTT) คือระแบบการสื่ อสารแบบ Publish-Subscribe Model ที่
ถูกนามาใช้ในงานวิจยั นี้ สาหรับรับส่ งข้อมูลการดิ้นของทารกในครรภ์จากตัวอุปกรณ์ไปยัง Cloud Server ในทาง
กลับ กัน ข้อ มู ล สถานะของทารกในครรภ์ ก็ จ ะถู ก ส่ ง จาก Cloud Server กลับ ไปยัง ตัว อุ ป กรณ์ ด้ว ยเช่ น กั น
นอกจากนั้น Cloud Server ยังสามารถส่งข้อมูลไปยังผูท้ ี่เกี่ยวข้องทางโทรศัพท์มือถืออีกด้วย
ซอฟต์ แ วร์ ที่ ใ ช้ ส าหรั บ การเขี ย นชุ ด ค าสั่ ง บน NodeMCU (ESP8266-12E) คื อ Arduino IDE ส่ ว น
ซอฟต์แวร์ ที่ใช้เป็ นตัวประมวลผลกลางใน Cloud Server คือ Node-RED ซึ่ งเป็ น Graphic Mode ผ่านทางหน้าเว็ป
(แสดงในแผนภาพที่ 3) ใช้ชุดคาสั่ง JavaScript ส่ วนซอฟต์แวร์ ทดสอบการทางานในโทรศัพท์มือถือ คือ MQTT
Dashboard ระบบฐานข้อมูลที่ ใช้เก็บข้อมูลทั้งหมดในระบบ คือ MySQL และข้อมูลการดิ้นของทารกในครรภ์
สามารถดูได้ผา่ นทางหน้าเว็ปโดยใช้ Apache เป็ น Web Server
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แผนภำพที่ 3 ตัวอย่างการทางานฝั่ง Cloud Server บางส่วน

5. ผลกำรทดลอง
การทางานของระบบโหมดออนไลน์ เริ่ มจากเมื่อแม่ผตู ้ ้ งั ครรภ์รู้สึกว่าทารกในครรภ์เริ่ มดิ้นก็จะกดปุ่ ม
บนตัวอุปกรณ์ และปล่อยเมื่อทารกหยุดดิ้น ตัวอุปกรณ์จะส่ งข้อมูลการกดปุ่ มดังกล่าว ไปยัง Cloud Server เพื่อ
บันทึกในฐานข้อมูล และนามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทางการแพทย์ ผลการวิเคราะห์จะถูกส่งกลับมาที่ตวั อุปกรณ์
และในขณะเดี ยวกันก็ส่งไปยัง Smart Phone ของผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องในระบบ ได้แก่ แพทย์ แม่ผูต้ ้ งั ครรภ์ และผูด้ ูแล
นั้นเอง

แผนภำพที่ 4 ข้อมูลการดิ้นของทารกที่ได้จากตัวอุปกรณ์นบั การดิ้นของทารกในครรภ์ตน้ แบบ
ผลการทดสอบข้างต้น ข้อมูลการกดปุ่ มที่ตวั อุปกรณ์ถูกบันทึกในฐานข้อมูล บน Cloud Server ได้อย่าง
ถูกต้อง (แสดงในแผนภาพที่ 4) สาหรับข้อมูลทางการแพท์ซ่ ึ งหมายถึงจานวนการดิ้นของทารกในวิธีการนับแบบ
ต่ า งๆ จะถู ก ก าหนดในตาราง config มี โ ครงสร้ างตามที่ แ สดงในแผนภาพที่ 5 ถู ก ก าหนดไว้ต ามข้อ มู ล ทาง
การแพทย์ที่ทางกลุ่มผูว้ จิ ยั ได้ศึกษามาเบื้องต้น ประกอบด้วย วิธีการนับแบบ Rayburn กาหนดไว้ 3 ครั้งต่อชัว่ โมง
การนับแบบ Picquadio and Moore กาหนดไว้ 10 ครั้งต่อชัว่ โมง นั้นเอง
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แผนภำพที่ 5 ข้อมูลการทางแบบเก็บในฐานข้อมูล
การประมวลผลกลางใน Node-Red เริ่ มที่การได้รับข้อมูลค่าเวลาในการกดสวิทช์บนตัวอุปกรณ์ การกด
สวิทช์แต่ละครั้ง จะมีการส่ งค่าเวลาแบบ Unix Time (เริ่ มนับตั้งแต่ 1 มกราคม ค.ศ.1970 จนถึงปั จจุบนั ) มีหน่วย
เป็ นวินาที ค่าดังกล่าวจะนาไปเก็บไว้ในตาราง log ซึ่งเป็ นตารางสาหรับเก็บข้อมูลการกดสวิทช์ หลังจากนั้นระบบ
จะทาการเลือกเวลาที่นอ้ ยที่สุดออกมา เพื่อทาการตรวจสอบว่าจากเวลาดังกล่าวไปอีก 1 ชัว่ โมงมีการกดทั้งหมดกี่
ครั้ง ซึ่งก็หมายถึงจานวนการดิ้นของทารกใน 1 ชัว่ โมงนั้นเอง
จานวนการดิ้นดังกล่าวจะถูกนามาเปรี ยบเทียบกับข้อมูลทางการแพทย์ เพื่อหาสถานะของทารกว่าอยูใ่ น
เกณฑ์ปกติหรื อไม่ หากอยูใ่ นเกณฑ์เสี่ ยง สถานะการเตือนจะถูกเพิ่มขึ้นจาก ปกติ เป็ น เตือน หรื อจาก เตือน เป็ น
วิกฤต ในทางกลับกัน ถ้าหากอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ สถานะการเตือนจะลดลงจาก วิกฤต เป็ น เตือน หรื อจาก เตือน เป็ น
ปกติ นั้นเอง ระดับการเตือนที่ เปลี่ยนไปจะถูกส่ งกลับไปที่ ตวั อุปกรณ์เพื่อแจ้งให้แม่ผตู ้ ้ งั ครรภ์ทราบ โดยทั้ง 3
ระดับ มีการเตือนดังนี้ ระดับที่ 1 ปกติ (ไฟ LED ดับ) ระดับที่ 2 เตือน (ไฟ LED ติด/กระพริ บ) และระดับที่ 3 วิกฤต
(ไฟ LED ติด/กระพริ บและมีเสี ยงดังจากลาโพง)

แผนภำพที่ 6 หน้าจอการกาหนดค่าให้ระบบบน Smart Phone เพื่อทดสอบการทางาน
ในแผนภาพที่ 6 เป็ นการทางานโดยใช้ MQTT Dashboard ใช้สาหรับการกาหนดวิธีนบั ในแบบต่างๆ คือ
แบบ Rayburn ก็จะเป็ นการนับแบบ 3 ครั้งต่อชัว่ โมง และแบบ Picquadio and Moore ก็จะเป็ นการนับแบบ 10 ครั้ง
ต่อชั่วโมง นอกจากนี้ ยังเพิ่มส่ วนของการทดสอบการแจ้งเตือน พร้ อมการรี เซ็ ตการทางานของระบบเพื่อให้
กลับไปใช้ค่าเริ่ มต้น เพื่อให้ง่ายต่อการทดสอบโดยไม่ตอ้ งรอเวลาให้ครบชัว่ โมง
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6. สรุ ปผลงำนวิจัย
ในแผนภาพที่ 7 เป็ นตัวอย่างหน้าจอสาหรับแสดงข้อมูลการดิ้นของทารกในครรภ์แบบเรี ยล์ไทม์ ที่แสดง
จานวนการดิ้นของทารกที่ได้กาหนดเอาไว้ แสดงระดับการแจ้งเตือนล่าสุ ดว่าอยูใ่ นระดับใด แสดงจานวนครั้งที่
ทารกดิ้นล่าสุด และมีการแสดงเวลาการดิ้นครั้งล่าสุดของทารก ทาให้แม่ผตู ้ ้ งั ครรภ์สามารถตรวจสอบสถานะของ
ทารกในครรภ์เบื้ องต้นได้ ช่ วยลดความกังวลในช่ วงการตั้งครรภ์ รวมไปถึ งแพทย์และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องก็สามารถ
ตรวจสอบได้เช่นกัน

แผนภำพที่ 7 หน้าจอของระบบอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ งสาหรับวัดการดิ้นของทารกในครรภ์
เมื่อพิจารณาจากลักษณะการทางานของอุปกรณ์ นบั การดิ้นของทารกในครรภ์ รวมไปถึงระบบที่รองรับ
การทางานและวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลการดิ้นของทารกในครรภ์ตามที่ได้กล่าวมาทั้งหมด ซึ่ งอ้างอิงหลักทางการ
แพทย์ตามที่ทีมผูว้ จิ ยั ได้ทาการสื บค้นและศึกษามา ตัวอุปกรณ์ช่วยทาให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องแม้นยา ทาให้การ
วินิจฉัยของแพทย์มีความถูกต้อง และง่ายต่อการสื บค้นข้อมูลด้วยเช่นกัน
ถ้านาไปสร้างเป็ นผลิตภัณฑ์จริ งที่สามารถพกพาไปกับแม่ผตู ้ ้ งั ครรภ์ได้ เช่น ทาเป็ นสายคล้องคอหรื อ
สายรัดข้อมือ เป็ นต้น จะลดปั ญหาการชารุ ดและสู ญหาย เมื่อเทียบกับการบันทึกลงใบบันทึกการนับแบบเก่าอย่าง
แน่นอน ในกรณี ที่เกิดเหตุผิดปกติข้ ึนกับทารกในครรภ์ จะมีการแจ้งเตือนให้ทราบในทันที ที่ตวั อุปกรณ์ และยัง
แจ้งเตือนไปยังแพทย์และบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบและให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
ในล าดับ ต่ อ ไป ทางที ม ผู ้วิ จัย จะออกแบบและสร้ า งอุ ป กรณ์ โดยเน้น ให้ น าไปทดลองใช้จ ริ ง กับ
โรงพยาบาลและแม่ที่กาลังตั้งครรภ์ได้ เพื่อเก็บข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆ สาหรับการพัฒนาระบบให้ตรงกับ
ความต้องการของผูใ้ ช้ให้มากที่สุด และทางทีมผูว้ ิจยั หวังว่า นี่ จะเป็ นเครื่ องมือที่มีการใช้งานอย่างแพร่ หลาย เพื่อ
รักษาชีวติ ของทารกในครรภ์มารดาได้มากขึ้นกว่าปั จจุบนั
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ชัว่ โมงจะส่ งผลให้เกิ ดผื่นผ้าอ้อมและแผลกดทับจากการใส่ ผา้ อ้อมสาเร็ จรู ปซึ่ งสร้างปั ญหาทางด้านสุ ขอนามัย
สาหรับผูส้ ู งอายุ ในงานวิจยั นี้ได้พฒั นาระบบการช่วยเตือนเพื่อเปลี่ยนผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปในช่วงสภาวะที่เหมาะสม
ซึ่งจะขึ้นกับการตรวจสอบการเต็มของปั สสาวะในผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปด้วยเซ็นเซอร์ วดั ความชื้น และช่วงระยะเวลา 4
ชัว่ โมงของการใช้งานผ้าอ้อมสาเร็ จรู ป ซอฟต์แวร์ ชื่อ Node-RED ถูกนามาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ
ข้างต้น MQTT Platform ถูกนามาใช้เป็ นช่องทางในการสื่ อสารรับ -ส่ งข้อมูล ซอฟต์แวร์ ขา้ งต้นจะ Publish ค่า
ความชื้นที่อ่านได้จาก Moisture Sensor ไปที่ Cloud MQTT เมื่อมีการเปิ ดสวิตซ์การทางานบน MQTT Dashboard
และทาการ Subscribe ในหัวข้อ Topic ของ “ค่าเปอร์ เซ็นต์ความอับชื้นในผ้าอ้อมสาเร็ จรู ป” ค่าเปอร์ เซ็นต์ความ
อับชื้นจะถูกแสดงผลบน MQTT Dashboard ผลที่ได้จากงานวิจยั แสดงให้เห็นถึงจานวนผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปที่ใช้งาน
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ในแต่ละวันและเปอร์ เซ็นต์ความอับชื้นของผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปแต่ละตัว ข้อมูลข้างต้นจะทาให้ผใู ้ ช้สามารถเปลี่ยน
ผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม
คาสาคัญ: อินเตอร์เน็ตสาหรับทุกสรรพสิ่ ง, ระบบสมองกลฝังตัว, เทคโนโลยีการสวมใส่, ผูส้ ูงอายุ, ผ้าอ้อมผูใ้ หญ่

ABSTRACT
Improper uses of disposable diaper in cases of full of urine or over usage of more than 4 hours may
result in diaper rash and blisters which create health problems for elderly. In this research, we developed a
reminder system to change the disposable diaper under appropriate situation. Such situation will rely on the
fullness of urine in the diaper which can be detected by moisture sensor and the 4 hours usage period of diaper.
Software called “Node-RED” was used to analyze the above related data. The MQTT platform has been selected
as communication channel to send and receive data. The software will publish the moisture sensor readings to the
Cloud MQTT. When the switch on the MQTT Dashboard is being turn on and subscribe the “Topic of the
percentage moisture in the diaper”. The value of percentage moisture will be displayed on the MQTT Dashboard.
The results of the research show the number of disposable diapers on every day usage and the percentage of
moisture on each diaper. The above data allow the user to change the disposable diaper within a reasonable
timeframe.
KEYWORDS: Internet of Things, Embedded System, Wearable Technology, Elderly, Adult Diapers

1. บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในปั จจุบนั ปั ญหาที่พบมากในผูส้ ูงอายุ คือการเกิดผื่นผ้าอ้อม และแผลกดทับจากการใส่ผา้ อ้อม
สาเร็ จรู ปเป็ นระยะเวลานาน ซึ่ งสาเหตุหลักของการใส่ ผา้ อ้อมสาเร็ จรู ปเป็ นระยะเวลานาน คื อการลื มเปลี่ยน
ผ้าอ้อมสาเร็ จรู ป หรื อไม่ทราบว่าผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปเกิดการเต็ม
งานวิจัย นี้ ได้ศึ ก ษาการใช้ Moisture Sensor ในการวัด ค่ า ความชื้ น ของผ้า อ้อ มส าเร็ จ รู ป เพื่ อ ท าการ
วิเคราะห์ถึงระยะเวลาที่เหมาะสมที่ควรเปลี่ยนผ้าอ้อมสาเร็ จรู ป อาจเนื่องจากสาเหตุการใช้งานผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปจน
เต็ม หรื อการใช้งานผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปนานครบ 4 ชัว่ โมง
1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อตรวจสอบจานวนผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปที่เหลือในสต็อก
2) เพื่อแสดงเปอร์เซ็นต์ความอับชื้นของผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปแต่ละตัวที่ใช้งาน
3) เพื่อแจ้งเตือนเมื่อใช้งานผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปครบ 4 ชัว่ โมง, แจ้งเตือนเมื่อผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปมีการใช้
งานจนเต็ม และแจ้งเตือนเมื่อผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปเหลือ 5 ชิ้น เพื่อให้ผใู ้ ช้หาซื้อเพิ่ม ผ่านแอพพลิเคชัน่ บนสมาร์ทโฟน
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1.3 ขอบเขต
1) สามารถตรวจสอบจานวนผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปที่เหลือในสต็อก
2) สามารถแสดงเปอร์เซ็นต์ความอับชื้นของผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปแต่ละตัวที่ใช้งาน
3) สามารถแจ้งเตือนเมื่อใช้งานผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปครบ 4 ชัว่ โมง, แจ้งเตือนเมื่อผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปมีการ
ใช้งานจนเต็ม และแจ้งเตือนเมื่อผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปเหลือ 5 ชิ้น เพื่อให้ผใู ้ ช้หาซื้ อเพิ่ม ผ่านแอพพลิเคชัน่ บนสมาร์ ท
โฟน
1.4 เทคโนโลยีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
1.4.1 ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับ Internet of Things (ioT)
ค าว่า Internet of Things มี ก ารให้ค าจ ากัด ความในหลายความหมาย จนกระทั่ง ล่ า สุ ด สถาบัน
วิศวกรรมไฟฟ้ าและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติ (IEEE) ได้ให้นิยามของคาว่า Internet of Things (IoT) เมื่อ
วัน ที่ 27 พฤษภาคม 2558 ใจความว่ า “An IoT is a network that connects uniquely identifiable “Things” to the
Internet. The “Things” have sensing/actuation and potential programmability capabilities. Through the
exploitation of unique identification and sensing, information about the “Thing” can be collected and the state of
the ‘Thing’ can be changed from anywhere, anytime, by anything.” แปลเป็ นไทยในมุมมองของผูแ้ ต่ง “Internet
of Things” คื อ โครงข่ า ยที่ เ ชื่ อ มต่ อ สรรพสิ่ ง ใดๆ (Things) ซึ่ ง มี ล ักษณะที่ ร ะบุ เ อกลักษณ์ ไ ด้ เข้า กับ เครื อ ข่ า ย
อินเทอร์ เน็ต โดยที่สรรพสิ่ งใดๆ จะมีความสามารถในการรับรู ้ ตอบสนอง และมีศกั ยภาพในการโปรแกรมหรื อ
สั่งการการทางานได้ จากประโยชน์ของความสามารถในการระบุเอกลักษณ์ และความสามารถในการรับรู ้น้ ี
สารสนเทศบนสรรพสิ่ งใดๆ จะสามารถถูกรวบรวมจัดเก็บ และสถานภาพของสรรพสิ่ งใดๆ ก็สามารถที่ จะ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจากสถานที่ใดๆ เวลาใดๆ โดยสิ่ งใดๆ”
จากนิยามดังกล่าว บทความนี้จะให้นิยาม Internet of Things ในชื่อไทยว่า อินเทอร์เน็ตกับสรรพสิ่ ง
ใดๆ แต่จะขอใช้คาย่อ IoT เพื่อลดให้บทความกระชับ โดยจะสรุ ปคุณลักษณะสาคัญของ IoT ดังนี้
1) เป็ นการเชื่อมต่อกันระหว่างสรรพสิ่ งใดๆ (Interconnection of Things)
2) เชื่อมต่อสรรพสิ่ งใดๆ เข้ากับโครงข่ายอินเทอร์เน็ต (Connection of Things to the Internet)
3) สรรพสิ่ งใดๆ มีลกั ษณะที่ระบุเอกลักษณ์ได้ (Uniquely Identifiable Things)
4) สามารถพบได้ทวั่ ไป (Ubiquity)
5) มีความสามารถในการ รับรู ้ และตอบสนอง ได้ (Sensing/Actuation capability)
6) เป็ นระบบฝังตัวแบบอัจฉริ ยะ (Embedded intelligence)
7) มีความสามารถในการสื่ อสารทางานร่ วมกันได้ (Interoperable Communication Capability)
8) สามารถตั้งค่าด้วยตนเองได้ (Self-configurability)
9) สามารถโปรแกรมหรื อสัง่ การการทางานได้ (Programmability)
หรื อถ้ากล่าวโดยง่ายๆ IoT ก็คือ การทาอุปกรณ์ใดๆ หรื อ สรรพสิ่ งใดๆ ให้ฉลาดขึ้น โดยการใส่
สมองกลให้ กับ มัน แล้ว ให้ ส รรพสิ่ ง นั้น ๆ สามารถสื่ อ สาร ควบคุ ม หรื อ รายงานผลซึ่ งกัน และกัน ได้ผ่ า น
อิ น เทอร์ เ น็ ต ยกตัว อย่า งง่ า ยๆ S. Poomrittigul and P. Tuwanut / Pathumwan Academic Journal, Vol. 6, No. 15,
January - April 2016 ของคาว่า “อุปกรณ์สื่อสารกัน” เช่น โทรศัพท์ กับ รี โมทโทรทัศน์ ก็คือ อุปกรณ์สื่อสารกัน
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ได้ แต่เป็ นการสื่ อสารผ่านคลื่นอินฟราเรดแต่อุปกรณ์ที่จะเป็ น IoT นั้นจะต้องสามารถสื่ อสารกันได้ผ่านเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ต
ในปั จจุบนั กระแสของคาว่า IoT ได้เป็ นที่ กล่าวถึงอย่างกว้างขวาง และเริ่ มมี การพัฒนาอุปกรณ์
ต่างๆ ให้สามารถทางานบนแนวคิดของ Internet of Things เพิ่มมากขึ้น โดยมีการนามาประยุกต์ใช้งานในด้าน
ต่างๆ มากขึ้ น เช่ น การประยุกต์ใช้งานใน Smart City คื อการทาให้เมื องมี อุปกรณ์ ทุกอย่างที่ สามารถควบคุ ม
รายงานผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต หรื อการประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรม และ เกษตรกรรม ที่ใช้อินเทอร์ เน็ต
ควบคุมการผลิต รวมไปถึง การเฝ้ าระวังและการเตือนภัยต่อสุ ขภาพของมนุษย์ สามารถรายงานภัยอันตรายหรื อ
โรคภัยที่จะเกิดกับมนุษย์แบบอัตโนมัติ
ในการพัฒนาการสื่ อสารข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ใดๆนั้น จาเป็ นจะต้องใช้โปรโตคอลในการสื่ อสาร
โดยเฉพาะในการพัฒนา IoT ในปั จจุ บันมี โปรโตคอลที่ ได้รับความนิ ยมอยู่สองชนิ ดคื อ CoAP Protocol และ
MQTT Protocol
1.4.2 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ องกับผ้าอ้อมสาเร็จรู ป
สายฝน ไทยประดิษฐ์(2556) ระดับผื่นแดงบริ เวณผิวหนังหมายถึงลักษณะของผิวหนังที่เกิดจากการ
ได้รับความระคายเคือง จากการสัมผัสอุจจาระและปั สสาวะของผิวหนังบริ เวณรอบ ๆ ทวารหนัก ฝี เย็บ ก้นกบ
และก้นย้อยซึ่งอาการที่สงั เกตได้ คือ ผื่นแดงหรื อผื่นบวมแดง ซึ่งหากไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องจะพัฒนาเป็ นแผล
กดทับในที่ สุดซึ่ งสอดคล้องกับการศึ กษาที่ พบว่าผูป้ ่ วยสู งอายุที่มีปัญหาผิวหนังอักเสบจากกลั้นอุจจาระและ
ปั สสาวะไม่อยูม่ กั มีอาการแสดงเริ่ มต้นด้วยการมีผื่นแดงของผิวหนังเพียงเล็กน้อยก่อนหลังจากนั้นจะ เริ่ มแย่ลง
เรื่ อย ๆ จนกระทัง่ พัฒนาเป็ นตุ่มน้ า และเกิดการกัดกร่ อนจนเป็ นแผลในที่สุด ( Farage et al., 2007) นอกจากนี้ ยงั
พบว่า ผูป้ ่ วยที่มีปัญหาผิวหนังอักเสบจากปั ญหากลั้นอุจจาระหรื อปั สสาวะไม่อยู่ (Incontinence dermatitis) นาน
กว่า 72-96 ชัว่ โมงจะเกิดการติดเชื้ อรา (Candida albilicans) ได้ร้อยละ 50-80 (Lyder, Clemes-Lawrance , Davis ,
Salivan , Zucker , 1992 อ้างตาม อารี และคณะ, 2547)
ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์วลั ย์ลดา ฉันท์เรื องวณิ ชย์(2554) ได้ทาการวิจัยระยะเวลาการเปลี่ ยนผ้าอ้อม
พบว่าผูป้ ่ วยกลุ่มที่ได้รับการประเมิน ทาความสะอาดผิวหนังและเปลี่ยนผ้าอ้อมเมื่อเต็มทุก 2 ชัว่ โมง มีอตั ราการ
เกิดผื่นแดงน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการประเมินและทาความสะอาดผิวหนัง สอดคล้องกับการศึกษาของ Schnelle,
Cruise, Alessi, Al-Samarrai, &Ouslander27 พบว่าผูป้ ่ วยที่ ได้รับการประเมินทุก 2 ชัว่ โมงมีความรุ นแรงของผื่น
แดง (Blanchable erythema) น้อยกว่าผูป้ ่ วยที่ได้รับการประเมินทุก 4 ชัว่ โมง นอกจากนั้นผลการศึกษาในกลุ่มที่
ได้รับการเปลี่ยนผ้าอ้อมทุก 8 ชัว่ โมง พบว่ามีความชื้ นของผิวหนังและเกิ ดแผลกดทับมากกว่ากลุ่มที่ ได้รับการ
เปลี่ยนผ้าอ้อมทุก 4 ชัว่ โมง
จุฑารัตน์ คงเพ็ชร (2557) ระยะเวลา (ความถี่) ในการเปลี่ยนผ้าอ้อม สาหรับผูด้ ูแลที่เลือกใช้ผา้ อ้อม
สาเร็ จรู ปในการดูแลเด็ก โดยทัว่ ไปผูด้ ูแลจะทาการ เปลี่ยนผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปชิ้นใหม่ เมื่อพบว่าเด็กถ่ายอุจจาระ หรื อ
เมื่อสังเกตพบว่าผ้าอ้อมสาเร็ จรู ป ชุ่มมากจนสัมผัสได้ถึงความเปี ยกชื้นซึ่ งในบางครั้งอาจทาให้ผิวหนังของทารก
ต้องสัมผัส กับปั สสาวะหรื ออุจจาระเป็ นระยะเวลานานเกินไปจนอาจเกิดผื่นผ้าอ้อมตามมาได้ดงั นั้น ระยะเวลาใน
การเปลี่ยนผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปแต่ละครั้งจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งในการป้ องกัน การเกิดผื่นผ้าอ้อม จากการทบทวน
วรรณกรรมพบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความถี่ในการเปลี่ยนผ้าอ้อมในเด็กที่ใช้ผา้ อ้อมสาเร็ จรู ปแตกต่างกันตามวัย
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และสถานการณ์โดยกรณี ที่เด็กถ่ายปั สสาวะเพียงอย่างเดียวในทารกแรกเกิดควรเปลี่ยนผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปทุกชัว่ โมง
(Borkowski,2004;Wolfetal.,2001)หรื ออย่างน้อย ทุ ก 2 ชั่วโมง (Borkowski, 2004) และในวัยทารกควรเปลี่ ย น
ผ้ า อ้ อ มส าเร็ จรู ปทุ ก 3-4 ชั่ ว โมง (Wolf etal.,2001)หรื อเปลี่ ย นทั น ที เ มื่ อ สั ม ผั ส ได้ ถึ ง ความเปี ยกชื้ น
(Atherton,2001;Stevenson,2011) หรื อสังเกตเห็ นการซึ มเปื้ อน(Atherton,2005;Borkowski,2004)ซึ่ งมี การศึ กษา
พบว่าการเปลี่ยนผ้าอ้อมอย่างสม่าเสมอมากกว่า 8 ครั้งต่อวัน มีความสัมพันธ์กบั ความชุกของการเกิดผื่นผ้าอ้อมที่
ลดลง(Jordan et al., 1986) ส่ วนผลการศึกษาล่าสุ ดในประเทศจีนพบว่าความชุกของการเกิดผื่นผ้าอ้อมของกลุ่มที่
เปลี่ยนผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปอย่างน้อย 6 ครั้งต่อวันน้อยกว่ากลุ่มที่เปลี่ยนผ้าอ้อมสาเร็ จรู ป น้อยกว่า 6 ครั้งต่อวัน อย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติ (p < .05) (Li et al., 2012) ส่ วนในกรณี ที่เด็กถ่าย อุจจาระควรเปลี่ยนทันทีภายหลัง เด็กขับถ่าย
(Hempel, 2011) ส าหรั บ เด็ก ที่ ส วมใส่ ผา้ อ้อมควรเปลี่ ย นผ้า อ้อมทันที ภายหลัง การถ่ า ยปั ส สาวะและอุจจาระ
(Prasad et al., 2003) นอกจากนี้ ยงั มีขอ้ เสนอแนะว่าหากเป็ นไปได้ควรปล่อยให้มีช่วงเวลาที่เด็กไม่ตอ้ งใส่ ผา้ อ้อม
ให้ ม ากที่ สุ ด โดยควรเปิ ดบริ เ วณที่ ส วมใส่ ผ ้า อ้อ มให้ สั ม ผัส กับ อากาศในระหว่ า งวัน ขณะเด็ ก นอนหลับ
(Wondergem,2010) สาหรับในการศึกษาครั้งนี้ กาหนดให้กลุ่มทดลองทั้ง 2 กลุ่มเปลี่ยนผ้าอ้อมสาเร็ จรู ป ทุก 3-4
ชัว่ โมง หรื อเพิ่มความถี่ในการเปลี่ยนมากขึ้น หากสัมผัสได้ถึงความเปี ยกชื้ นของผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปในกรณี ถ่าย
ปั สสาวะเพียงอย่างเดียว แต่หากกรณี ถ่ายอุจจาระ ให้เปลี่ยนผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปทันที

2. วิธีการดาเนินงานวิจัย
2.1 ภาพรวมของระบบ
หลักการทางานของระบบ จะเริ่ มทางานจากการเปิ ดสวิตซ์บนแอพลิเคชัน่ MQTT Dashboard เพื่อเปิ ด
สถานะการใช้งาน จากนั้นทาการรับค่าความอับชื้นของผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปจากเซนเซอร์ วดั ความชื้นที่ถูกควบคุมการ
ทางานโดย NodeMCU ที่ถูกอัพโหลดโปรแกรมจาก Arduino IDE โดยใช้โมดูล WiFi (ESP8266) เพื่อเชื่อมต่อกับ
อินเตอร์เน็ต และส่ งข้อมูลไปเก็บยัง Cloud และส่ งค่าความอับชื้นของผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปจากเซนเซอร์วดั ความชื้นที่
แปลงเป็ นเปอร์ เซ็นต์ความอับชื้นเรี ยบร้อยแล้ว ไปที่ Node-RED อีกทั้งการเก็บวันที่ใช้งาน เวลาที่เริ่ มใช้งาน เวลา
ที่ เลิ กใช้งาน ตลอดจนจานวนผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปที่ เหลื อในสต็อกไปเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล ระบบจะทาการ
ตรวจสอบผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปที่ถูกใช้งานจนเต็ม การใช้งานผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปนานครบ 4 ชัว่ โมง และจานวนผ้าอ้อม
สาเร็ จรู ปในสต็อกเมื่อเหลือ 5 ชิ้น เพื่อแจ้งเตือนไปยังผูใ้ ช้งานต่อไป ดังแสดงในรู ปที่ 1
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รู ปที่ 1 ภาพรวมของระบบ
2.2 การพัฒนาระบบ
2.2.1 Hardware
1) Node MCU สามารถเขียนโปรแกรมคอนโทรลอุปกรณ์ I/O ได้โดยไม่ตอ้ งผ่านอุปกรณ์อื่นๆ
โดยใช้ง านร่ ว มกับ Arduino IDE ท าให้ใ ช้ภาษา C ในการเขี ย นโปรแกรมได้ มี โ มดู ล WiFi (ESP8266) ซึ่ ง ใช้
เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต เพื่อนามาใช้ในการเขียนโปรแกรมเพื่ออ่านค่าความชื้นจาก Moisture Sensor ดังแสดงใน
รู ปที่ 2

รู ปที่ 2 ภาพอุปกรณ์ NodeMCU [3]
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2) Moisture Sensor ใช้วดั ความชื้นในดิน หรื อเป็ นเซ็นเซอร์ น้ า โดยใช้อนาล็อกอินพุตอ่านค่า
ความชื้น เพื่อนามาใช้ในการตรวจวัดความชื้นของผ้าอ้อมสาเร็ จรู ป ดังแสดงในรู ปที่ 3

รู ปที่ 3 ภาพอุปกรณ์ Moisture Sensor [4]
2.2.2 Communication
MQTT เป็ นโปรโตคอลที่ ง่ายต่อการใช้งาน โดยมีรูปแบบการทางานแบบ Publish/Subscribe ซึ่ ง
การทางานของโปรโตคอล MQTT นี้ จะประกอบไปด้วยตัวกลางที่ เรี ยกว่า Broker ขั้นตอนการทางาน คือ เมื่อ
Sensor หรื อเครื่ องรับรู ้ทาการอ่านค่าที่วดั ได้ จะทาการ Publish ข้อมูลดังกล่าว ไปยัง Topic ที่กาหนด บน MQTT
Broker และ MQTT Broker จะท าการ Publish ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ ไปยัง Client หรื อ อุ ป กรณ์ ใ ดๆ ที่ ท าการ Subscribe
Topic นั้นๆ
1) Publish : การเพิ่มจานวนผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปในสต็อก, การเริ่ มใช้งานผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปในแต่ละ
ตัว และการสิ้นสุดการใช้งานผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปในแต่ละตัว
2) Subscribe : จานวนผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปคงเหลือในสต็อก, ผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปตัวที่ , วันที่ใช้งาน,
เวลาที่เริ่ มใช้งาน และปริ มาณความชื้น
2.2.3 Software
1) Arduino IDE โปรแกรมที่ ใช้เขียนเพื่อคอนโทรลอุปกรณ์ I/O โดยใช้ภาษา C ในการเขียน
โปรแกรม และโหลดลงใน Node MCU เพื่อใช้ในการควบคุมการทางานของ Moisture Sensor
2) Node-RED เป็ นเครื่ องมือสาหรับการทางานร่ วมกันระหว่างอุปกรณ์ ฮาร์ ดแวร์ , APIs และ
บริ การออนไลน์ในรู ปแบบใหม่ที่น่าสนใจ
2.2.4 Data Analytics
การทางานบน Node-RED จะนาค่าความชื้นของผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปที่อ่านได้จากเซนเซอร์วดั ความชื้น
มาเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงค่าความชื้นที่แสดงถึงการใช้งานผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปจนเต็ม
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และการคานวณหาระยะเวลาที่เหมาะสมที่ควรเปลี่ยนผ้าอ้อมสาเร็ จรู ป จากการใช้งานผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปนานครบ 4
ชัว่ โมง เพื่อแจ้งเตือนไปยังผูใ้ ช้งานผ่านสมาร์ทโฟนต่อไป

3. ผลการทดลองและอภิปราย
จากการทดลองใช้ Moisture Sensor วัดค่าความชื้นของผ้าอ้อมสาเร็จรู ป เมื่อแปลงค่าความชื้นที่วดั ได้
เป็ นเปอร์เซ็นต์ความอับชื้น จะได้ผลลัพธ์ดงั แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางแสดงเปอร์เซ็นต์ความอับชื้นของจานวนครั้งที่ปัสสาวะต่อผ้าอ้อมสาเร็ จรู ป 1 ตัว
จานวนครั้งทีป่ ัสสาวะ
เปอร์ เซ็นต์ ความอับชื้น
1
81.67% ขึ้นไป
2
90.48% ขึ้นไป
3
91.90% ขึ้นไป
4
95.24% ขึ้นไป
3.1 การแสดงผลในส่ วนของซอฟต์ แวร์
การแสดงผลบนหน้าจอ MQTT Dashboard นั้น จะประกอบไปด้ว ย 2 ส่ ว นด้ว ยกัน คื อ ส่ ว นที่ เ ป็ น
Publish และส่วนที่เป็ น Subscribe ส่วนของการ Publish นั้นจะ Publish การเพิ่มจานวนผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปในสต็อก,
การเริ่ มใช้งานผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปในแต่ละตัว และการสิ้นสุดการใช้งานผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปในแต่ละตัว ดังแสดงในรู ปที่
4 และส่วนของการ Subscribe นั้นจะ Subscribe ค่าเปอร์เซ็นต์ความอับชื้นของผ้าอ้อมสาเร็ จรู ป เพื่อนามาใช้ในการ
แสดงผลผ่าน MQTT Dashboard ซึ่ งข้อมูลที่นามาแสดงผลนั้น ได้แก่ จานวนผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปคงเหลือในสต็อก,
วันที่ใช้งาน, ผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปตัวที่ (ต่อวัน), เวลาที่เริ่ มใช้งาน และปริ มาณความชื้นของผ้าอ้อมสาเร็ จรู ป ดังแสดง
ในรู ปที่ 5

รู ปที่ 4 ภาพส่วนของ Publish
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รู ปที่ 5 ภาพส่วนของ Subscribe
เมื่อทาการสุ่ มตัวอย่างวันที่ใช้งานผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปที่ใช้งานอุปกรณ์ช่วยเตือนการเปลี่ยนมา 1 วัน สร้าง
กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์ความอับชื้นที่ได้จากการวัดจากเซนเซอร์ วดั ความชื้น และแปลงค่าเป็ นเปอร์ เซ็นต์ความอับ
ชื้น จะได้ความสัมพันธ์ดงั แสดงในแผนภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผูส้ ู งอายุมีการใช้งานผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปนานครบ 4
ชัว่ โมง จานวน 5 ตัว และการใช้งานผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปนาน 3 ชัว่ โมง จานวน 1 ตัว

เปอร์เซ็นต์ความอับชื้นของผ้าอ้อมสาเร็ จรู ป

กราฟแสดงความอับชื้นของผ้ าอ้อมสาเร็จรู ป
120.00%
100.00%

ตัวที่ 1

80.00%

ตัวที่ 2

60.00%

ตัวที่ 3

40.00%

ตัวที่ 4

20.00%

ตัวที่ 5

0.00%
1

2

3

4

ตัวที่ 6

ระยะเวลา (ชัว่ โมง)

แผนภาพที่ 1 ภาพการสุ่มตัวอย่างผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปที่ใช้งานอุปกรณ์ช่วยเตือนการเปลี่ยนมา 1 ตัว
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4. สรุ ปผลงานวิจัย
วิธีการตรวจสอบการเต็มของผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปด้วยเซ็นเซอร์ วดั ความชื้น และการคานวณระยะเวลาการ
ใช้งานผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปนานครบ 4 ชัว่ โมง ด้วย Node-RED ถูกนามาใช้ในการวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์ความอับชื้นของ
ผ้าอ้อมสาเร็ จรู ป และระยะเวลาที่ เหมาะสมที่ ควรเปลี่ยนผ้าอ้อมสาเร็ จรู ป ตามลาดับ เพื่อทาการเปลี่ยนผ้าอ้อม
สาเร็ จรู ป ผลที่ได้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่ งทาให้เกิดผดผื่นและ
แผลกดทับจากการใช้งานผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปเป็ นระยะเวลานานน้อยกว่าผูท้ ี่ใช้งานผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปนานเกิน 4 ชัว่ โมง
หรื อผูท้ ี่ไม่เปลี่ยนผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปเมื่อใช้งานจนเต็ม อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบจานวนผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปที่เหลือใน
สต็อก ระบบจะจัดการกับข้อมูลจานวนผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปที่เหลือในสต็อกในระบบฐานข้อมูลโดยการลดลงครั้งละ
1 ชิ้น เมื่อมีการเปิ ดสวิตซ์บนแอพลิเคชัน่ MQTT Dashboard เพื่อเปิ ดสถานะการใช้งานผ้าอ้อมสาเร็ จรู ป ทาให้ง่าย
ต่อการตรวจสอบจานวนผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปที่เหลือในสต็อก

5. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
งานวิจยั ครั้งนี้สามารถนาไปพัฒนาระบบให้สามารถนาปั สสาวะมาใช้ในการวิเคราะห์โรคเบาหวานและ
โรคไตเบื้องต้นในผูส้ ูงอายุ โดยนา RGB Colour Sensor (TCS230/TCS3200) ซึ่งเป็ นเซนเซอร์ที่ใช้ในการอ่านค่าสี
มาใช้ในการอ่านค่าสี บนแถบตรวจสารเคมีในปั สสาวะ (dip – stripts) แล้วระบบจะทาการวิเคราะห์ถึงปริ มาณ
น้ าตาลและโปรตีน ซึ่งสามารถบอกถึงความเสี่ ยงที่จะเกิดโรคเบาหวานและโรคไตในผูส้ ูงอายุ
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาออนโทโลจีวิธีออกกาลังกายบนฐานเกณฑ์มาตราฐานสมรรถภาพ
ร่ างกายของประชากรไทยเพื่อผูส้ ู งอายุเพื่อมุ่งไปสู่ การพัฒนาระบบผูแ้ นะนาวิธีการออกกาลังกายเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพร่ างกาย ผูว้ ิจยั ใช้เทคนิ คเดลฟายในการรวบรวมวิธีการออกกาลังกายสาหรับผูส้ ู งอายุ 60 – 89 ปี จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านกีฬา และวิธีการออกกาลังกายซึ่งรวมทั้ง ท่ากายบริ หาร กีฬา และกิจกรรมในการออกกาลังกาย
เพื่อสุ ขภาพ มาพัฒนาออนโทโลจีดว้ ยโปรแกรมโฮโซะ และทาการประเมินความเหมาะสมของออนโทโลจีโดย
ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านออนโทโลจีและผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านกี ฬาและการออกกาลังกาย ผลการประเมินพบว่าออนโทโลจีที่
เสนอมีค่าความเหมาะสมในระดับดีโดยมีค่าเฉลี่ย 3.90 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40
คาสาคัญ: ออนโทโลจี วิธีการออกกาลังกาย ผูส้ ูงอายุ

ABSTRACT
This research aims to develop the ontology of exercise methods based on a physical fitness standard of
Thai population for the elderly 60 – 89 years towards the development of an exercise method recommender
system to improve physical fitness. Delphi method had been used for gathering information to develop the
ontology together with Hozo program. We evaluated the ontology by means of ontology and sport experts. The
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results showed that the proposed ontology offered a suitable level by an average of 3.90 and a standard deviation
of 0.40.
KEYWORDS: Ontology, Exercise method, Old age

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ปั จจุบนั นานาชาติให้ความสาคัญในเรื่ องสุขภาพของผูส้ ูงอายุในประเทศของตน ในหลายประเทศได้เข้า
สู่สงั คมผูส้ ูงอายุอย่างสมบูรณ์ รวมไปถึงประเทศไทยที่กาลังก้าวเข้าสู่สงั คมผูส้ ูงอายุ จากอัตราการเกิดที่กาลังลดลง
ทาให้จานวนประชากรเด็กอายุนอ้ ยกว่า 15 ปี ลดลงขณะที่ประชากรอายุมากว่า 60 ปี กาลังเพิ่มมากขึ้น (กรมการ
ปกครอง, 2558) จานวนประชากรผูส้ ู งอายุและดัชนี การสู งวัย พ.ศ. 2556 พบว่า ประชากรที่ มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป
มีจานวนถึง 8,734,101 คน ในขณะที่จานวนประชากรเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี มีจานวน 12,700,001 คน ทาให้ค่าดัชนี
การสู งวัยอยูท่ ี่ร้อยละ 68.77 ตัวเลขนี้ กลายเป็ นเงินจานวนมหาศาลและกาลังเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี นี้ คืออีกหนึ่ ง
ภาระของการคลังที่ส่งผลตรงต่อเศรษกิจของประเทศในการดูแลเรื่ องค่าสวัสดิการและสุขภาพต่างๆ ของผูส้ ูงอายุ
ผ่านทางเวชกรรม เภสัชกรรม และโครงการส่งเสริ มสุขภาพต่างๆ
เป็ นที่ประจักษ์วา่ การออกกาลังกายอย่างเพียงพอเป็ นปั จจัยสาคัญหนึ่งในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่เกิด
จากโรคไม่ติดต่ออันมีสาเหตุมาจากสมรรถภาพทางกายหรื อโรคอ้วน จึ งมีหลายสถาบันทางการแพทย์และการ
กี ฬ าเช่ น สถาบัน เวชศาสตร์ ก ารกี ฬ าและออกก าลัง กายกรุ ง เทพ (Bangkok Academy of Sports and Exercise
Medicine : BASEM) เล็งเห็นความสาคัญในการให้คาปรึ กษาและการแนะนาวิธีการการออกกาลังกายแก่ บุคคล
ทัว่ ไป นักกี ฬาสมัครเล่น นักกี ฬาอาชี พ ผูส้ ู งอายุ และผูป้ ่ วยที่ มีโรคประจาตัว (เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิ ตสู ง โรคหัวใจ และโรคอ้วน) เพื่อให้สามารถเล่นกี ฬาและออกกาลังกายได้อย่างเหมาะสมกับผูเ้ ล่นสู งสุ ด
อย่า งไรก็ ตามแม้ว่า จะมี องค์ก รและสถานพยาบาลต่า งๆ ที่ ใ ห้คาแนะนาในการออกกาลังกายและเล่ นกี ฬาที่
เหมาะสมกระจายอยู่ทั่ว ประเทศ แต่ ผูส้ ู ง อายุก็ ย งั จ าเป็ นต้อ งเดิ น ทางไปขอเข้า รั บ ค าปรึ ก ษาในเวลาท าการ
ซึ่ งมีกระบวนการที่ซบั ซ้อน และต้องเวลาในการรอรับคาปรึ กษา อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายในการขอใช้บริ การ จึงเป็ น
การยากในการเข้าถึงเพื่อขอรับคาแนะนา
จากปั ญ หาวิ จัย ข้า งต้น งานวิ จัย นี้ จึ ง เสนอการพัฒ นาออนโทโลจี วิ ธี อ อกก าลัง กายบนฐานเกณฑ์
มาตราฐานสมรรถภาพร่ า งกายของประชากรไทยเพื่อ ผูส้ ู งอายุ โดยอาศัย แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐาน
สมรรถภาพทางกายสาหรับผูส้ ู งอายุ 60 – 89 ปี สุ พิตร สมาหิ โต และคณะ (2556) เพื่อมุ่งสู่ ระบบผูใ้ ห้คาแนะนาที่
อาศัยออนโทโลจีเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของผูส้ ูงอายุสาหรับแก้ไขปั ญหาความยุง่ ยากซับซ้อนในการ
เข้าถึงผูใ้ ห้คาปรึ กษา และการขาดเกณฑ์การพิจารณาวิธีการออกกาลังกายเฉพาะด้านที่เหมาะสาหรับผูส้ ู งอายุใน
ไทยของแต่ละช่วงอายุ

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาออนโทโลจีเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของผูส้ ูงอายุในไทยและวิธีการออกกาลังกาย
สาหรับผูส้ ูงอายุในไทยแต่ละช่วงอายุ
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3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั นี้คือเทคนิคเดลฟายของ Skutsch and Hall (1973) กล่าวว่าเป็ นการหาข้อมูล
หรื อข้อสรุ ปหรื อผลลัพธิ์คาตอบจากปั ญหาซับซ้อน เพื่อช่วยในการตัดสิ นใจได้อย่างแม่นยาและถูกต้องตามข้อมูล
ที่ผา่ นขั้นตอนการวิเคราะห์
Pfeiffer (1968) ได้กล่างถึงรู ปแบบขั้นตอนการทางานของเทคนิ คเดลฟายไว้ดงั นี้ (1) กาหนดคุณสมบัติ
ของระดับผูเ้ ชี่ ยวชาญตามกลุ่มข้อมูลที่ ตอ้ งการความสามารถในเรื่ องที่จะวิจยั ควรมีจานวนตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป
(2) สร้างเอกสารแบบสอบถามเพื่อรวบร่ วมข้อมูลที่ตอ้ งการจากผูเ้ ชี่ยวชาญ 3-4 รอบ โดยรอบที่ 1 ใช้คาถามแบบ
เปิ ดที่ผา่ นการตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (IOC : Index of item objective congruence) รอบที่ 2
ถามมาตราส่ วนประเมินค่า (Likert scale) จากการสรุ ป คาตอบข้อคิดเห็ น ในรอบที่ 1 รอบที่ 3 ถามมาตราส่ วน
ประเมินค่าเหมือนเดิม โดยผูเ้ ชี่ยวชาญสามารถยืนยันคาตอบเดิมหรื อแก้ไขคาตอบจากรอบที่ 2 ได้ รวมถึงสามารถ
ที่จะหยุดการสอบถามได้ต้ งั แต่รอบที่ 3 ถ้าคาตอบแต่ละข้อมีค่าพิสยั ควอไตล์ (inter-quartile range) น้อยกว่าได้ 1.5
หรื อค่ามัธยฐาน (median) มากกว่า 3.5 ขึ้นไป
แนวคิดที่สาคัญของการวิจยั ครั้งนี้ คือออนโทโลจีซ่ ึ ง โดย Gruber (2007) ได้สรุ ปเกี่ยวกับออนโทโลจี ไว้วา่
เป็ นการรวบรวมค าศัพ ท์ ที่ เ ป็ นที่ ย อมรั บ และค าศัพ ท์น้ ัน สามารถใช้ร่ ว มกัน ในขอบเขตที่ ตอ้ งการ (domain)
ซึ่ งสมารถอธิ บายอย่างมีกฎเกณฑ์ได้ ถึงตัวออบเจ็คและความสัมพันธ์ระหว่างตัวออบเจ็ค สามารถแลกเปลี่ยน
ระหว่างคอมพิวเตอร์ ดว้ ยกันได้ ประกอบไปด้วยแนวคิ ด (concept) หรื อคลาส (class) อิ นแสตนต์ (instances)
คุณสมบัติ (properties) ความสัมพันธ์ (relations) เงื่อนไข (constrains) และความหมายในเชิงตรรกะ ทาให้สามารถ
ถูกแปลความหมายหรื อทาการอนุมาน (inference) ความหมายโดยคอมพิวเตอร์ได้
โฮโซะ (Hozo-Ontology Editor) เป็ นโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุ่น พัฒนาขึ้นเพื่อเป็ น
เครื่ องมือสนับสนุ น ในการพัฒนาออนโทโลจี คุณลักษณะสาคัญของโปรแกรมโฮโซะคือ ความง่ายในการใช้
เครื่ องมือต่างๆ ของโปรแกรมในการสร้างออนโทโลจีในรู ปแบบของการถ่ายทอดความสาพันธ์และการจัดเก็บ
องค์ความรู ้ ทาให้กลายเป็ นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมในปั จจุบนั (มหาวิทยาลัยโอซากา ออนไลน์, 15 มกราคม
2557)
จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปใช้เกี่ยวกับการศึกษา ได้แก่
Jonquet al. (2011) ได้ทาการวิจยั และสร้างออนโทโลจีเพื่อช่วยในการค้นหาเชิ งความหมายของข้อมูล
ทางการแพทย์ที่อยูใ่ นรู ปแบบ (format) ต่างๆ ทาให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ประโยชน์จากออนโทโลจีของระบบ
ดังกล่าวเพื่อค้นหาข้อมูลทางการแพทย์ได้ในขอบเขตที่มากขึ้น
Marut and Pornpimon (2007) ได้ท าการวิจัย เพื่ อ พัฒ นาฐานออนโทโลจี เพื่ อ สร้ างระบบสารสนเทศ
ทางด้านสุขภาพ โดยเน้นในการออกแบบโครงสร้างออนโทโลจีและใช้โปรแกรมการจัดการที่เหมาะสม เพื่อสร้าง
ออนโทโลจีแบบบูรณาการในการอานวยความสะดวกของการสร้างโปรแกรมประยุกต์ใช้งานออนโทโลจี
Sakesan, Chakkrit, and Michael (2012) ได้ทาการวิจัยเพื่อโดยสร้ างออนโทโลจี ของแผนโภชนาการ
เพื่อให้สามารถค้นหาและช่วยแนะนาโภชนาการ พลังงาน และสารอาหารที่ตอ้ งการของผูส้ ูงอายุในแต่ละมื้ออย่าง
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เหมาะสม และเพิ่มกฎในการช่ วยค้นหาที่ สร้ างจากข้อมูลส่ วนบุคคลทาให้สามารถแนะนาการบริ โภคอาหาร
แต่ละมื้อได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
สุ พิตร สมาหิ โต และคณะ (2556) ได้วิจยั แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายสาหรับ
ผูส้ ูงอายุ 60 - 89 ปี เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์สมรรถภาพทางกายของผูส้ ูงอายุ ร่ วมทั้งแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของ
ผู ้สู ง อายุเ พื่ อ ใช้ช้ ี วัด สมรรถภาพทางกายของตัว บุ ค คลนั้น ๆ มี ก ารแนะน าวิ ธี ก ารออกก าลัง กายแบบรวมๆ
เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของผูส้ ูงอายุให้ดีข้ ึน
Réka Vas (2007) ได้ทาการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ออนโทโลจี ให้สมารถประเมิ นสมรรถนะตามเกณฑ์
ความต้องการของตลาดแรงงานให้ผเู ้ ข้าอบรมในการอบรมในแต่ละหลักสู ตรโดยแนะนาแนวคิดในหลักสู ตรวิชา
ผสมแต่ละตัวร่ วมกับแนวคิดในการฝึ กอบรมของแต่ละหลักสู ตรเพื่อสร้างออนโทโลจี ให้สามารถบ่งบอกผลของ
ระดับความรู ้ของผูเ้ ข้าอบรม
ชาริ นี พรหมภักดี , มารุ ตบูรณรัช และจรัสศรี รุ่ งรัตนาอุบล (2558) ได้วิจยั และพัฒนาระบบสื บค้นเว็บ
เชิ ง ความหมายด้วยโปรแกรม Ontology Application Management (OAM) Framework โดยน าออนโทโลจี มา
พัฒนาด้วยโปรแกรมโฮโซะ เพื่อประยุกต์ใช้ในระบบสื บค้นข้อมูลการรักษาด้านการแพทย์แผนไทยได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
โกณจนาท จันทวงศ์ และนพมาศ ปั กเข็ม (2558) ได้ทาการการวิจยั พัฒนาฐานความรู ้ของวัตถุการเรี ยนรู ้
ด้วยวิธีการเชิงความหมาย โดยเสนอสถาปั ตยกรรมระบบวิธีการแปลงคาอธิ บายให้ออกมารู ปแบบเชิงความหมาย
จากการสร้างฐานความรู ้ดว้ ยออนโทโลจี เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพในระบบการจัดการเรี ยนการสอน แต่ในงานวิจยั นี้
ไม่ได้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ
มัลลิกา เกลี้ยงเคล้า, เดือนเพ็ญ กชกรจารุ พงศ์ และวิสิทธิ์ บุญชุม (2558) ได้นาเสนองานวิจยั การออกแบบ
ละพัฒนาออนโทโลจี เรื่ องการปรั บตัวด้านสุ ข ภาพตามการเปลี่ ยนแปลงทางสภาพอากาศ โดยการใช้กฎเชิ ง
ความหมายร่ วมกับออนโทโลจีเพื่อใช้ในการอนุมานความรู ้ตามโครงสร้างออนโทโลจีให้มีความครบถ้วนขึ้น แต่
งานวิจยั นี้ไม่ได้กล่าวถึงการพัฒนาสุขภาพแต่อย่างใด

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากภาพประกอบที่ 1 ตัว แปรอิ ส ระเป็ นปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การพัฒ นาออนโทโลจี เ กณฑ์ม าตรฐาน
สมรรถภาพทางกายของผูส้ ู งอายุในไทยและวิธีการออกกาลังกายสาหรับผูส้ ู งอายุในไทยแต่ละช่วงอายุ โดยปั จจัย
ต่างๆ ที่รับเข้ามาจะมีผลต่อคาแนะนาวิธีออกกาลังกายที่ ออนโทโลจีจะทาการเคราะห์ออกมาจากข้อมูล ตัวแปร
ส่วนบุคคล
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาออนโทโลจีวธิ ีออกกาลังกายบนฐานเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพร่ างกาย
ของประชากรไทยเพื่อผูส้ ูงอายุ

5. วิธีดาเนินการวิจัย
5.1 แบบแผนการวิจยั
งานวิจยั นี้อยูใ่ นประเภทการวิจยั ประยุกต์ ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาศาสตร์การกีฬา
5.2 ประชากรและตัวอย่ าง
งานวิจยั นี้มี่ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่
- ประชากรใช้ในการศึกษาวิธีการออกกาลังกายที่เหมาะสมสาหรับสาหรับสมรรถภาพผูส้ ูงอายุคือ
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการออกกาลังกาย ด้านกีฬาและสุ ขภาพ กลุ่มตัวอย่างตัวอย่างที่คดั เลือกจากประชากรดังกล่าว
ด้วยวิธีการเจาะจง (Purposive Sampling) มาจากสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ชลบุรี, สถาบัน
การพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ ยวและกี ฬา ชุมพร, โรงเรี ยนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ และ โรงเรี ยนเทพศิ รินทร์
สมุทรปราการ รวมเป็ นจานวน 13 คน เพื่อให้มีความคลาดเคลื่อน 0.54 ตามเกณฑ์มาตรฐานของเดลฟาย
- กลุ่มประชาการที่ ใช้ในการประเมิ นออนโทโลจี ที่พฒ
ั นาขึ้น เป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านออนโทโลยี
และผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการออกกาลังกายและการกี ฬา กลุ่มตัวอย่างตัวอย่างที่ คดั เลือกจากประชากรดังกล่า วด้วย
วิธีการเจาะจง (Purposive Sampling) มาจาก มหาวิทยาลัยรั ตนบัณฑิ ต , มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน และโรงเรี ยนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ รวมเป็ นจานวน 3 คน
5.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้นประกอบด้วยระดับเกณฑ์สมรรถภาพทางกายของผูส้ ู งอายุท้ งั หมดที่ใช้ในการแนะนาวิธีการ
เสริ มสร้างสมรรถภาพร่ างกายในทุกๆ ด้านตามเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายสาหรับผูส้ ูงอายุ 60 – 89 ปี
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ตัวแปรควบคุ ม เพื่อใช้ในการสร้ างออนโทโลจี ในการวิเคราะห์ ก ารแนะน าวิธี ก ารออกก าลัง กายที่
เหมาะสมประกอบด้วยรายชื่อวิธีการออกกาลังกายทั้งหมดที่ใช้ในการเสริ มสร้างสมรรถภาพร่ างกายของผูส้ ู งอายุ
โดยอาศัยข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามเดลฟายของผูเ้ ชียวชาญด้านการกีฬาและการออกกาลังกาย
ตัวแปรตาม คือผลที่ ได้รับจากการวิเคราะห์ของระบบผูแ้ นะนา เป็ นเปรี ยบเที ยบกับองค์ความรู ้ ออน
โทโลจีที่ถูกกาหนดประกอบด้วยออนโทโลจีวิธีออกกาลังกายบนฐานเกณฑ์มาตราฐานสมรรถภาพร่ างกายของ
ประชากรไทยเพื่อผูส้ ูงอายุ
5.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
- รายการอุปกรณ์ฮารด์แวร์ ที่ใช้ไ ด้แก่ คอมพิวเตอร์ เครื่ องบริ การ จานวน 1 เครื่ องสาหรับติดตั้ง
ซอฟต์แวร์ ระบบผูแ้ นะนา โดยมีรายละเอียดคือ หน่วยประมวลผลกลาง อินเทล คอร์ i7-4770 หน่วยความจาหลัก
8 จิกะไบต์ ดูอลั แชนแนล DDR3 1600 เมกกะเฮิด ฮาร์ดดิสก์ 1 เทราไบต์
- รายการซอฟต์แวร์ ที่ใช้ได้แก่ ระบบปฏิ บตั ิการ วินโดวส์ 10, ไมโครซอฟท์ ออฟฟิ ศ 365, กูเกิล
ฟอร์ม และโฮโซะ
- แบบสอบถามเดลฟาย 3 รอบ สาหรับเก็บข้อมูลวิธีการออกกาลังกายเพื่อพัฒนาสมรรภาพทาง
กายของผูส้ ูงอายุ 60 – 89 ปี จากผูเ้ ชี่ยวชาญ
5.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลนาเข้า (input data) ใช้เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายสาหรับประชาชน
ไทย 60-89 ปี และแบบทดสอบตามเทคนิ คเดลฟายซึ่ งเหมาะสาหรับการหาข้อสรุ ปที่ไม่เคยมีองค์ความรู ้มาก่อน โดยใช้
กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ และวิธีการทางสถิติเพื่อยืนยันข้อสรุ ปในการแนะนากีฬาที่ควรเล่น กิจกรรมที่ควรเล่น และท่ากาย
บริ หารที่สมควรเล่นในแต่ละส่ วนของสมรรถภาพร่ างกายผูส้ ู งอายุ การคัดเลือกผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่อตอบแบบสอบถาม
เดลฟายวิธีการออกกาลังกายของผูส้ ูงอายุ 60-89 ปี จานวน 13 คน เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ในเรื่ องของกีฬาและการออก
กาลังกายตั้งแต่ 5 – 30 ปี แบบสอบถามเดลฟายมีท้ งั 3 รอบ ดังต่อไปนี้
รอบที่ 1 ผูว้ ิจยั ออกแบบสอบถามแบบปลายเปิ ดให้ผเู ้ ชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการออกกาลัง
กายของผูส้ ู งอายุได้อย่างอิสระในขอบเขตของท่ากายบริ หาร กีฬา และกิจกรรม ที่สามรถช่วยพัฒนาสมรรถภาพทาง
กายของผูส้ ู งอายุท้ งั เพศชายและเพศหญิ ง ตามระดับสมรรถภาพที่ เหมาะสมทุ กช่ วงอายุทุกๆ 5 ปี ได้แก่ ช่วงอายุ
60 - 64 ปี , ช่ วงอายุ 65 - 69 ปี , ช่ วงอายุ 70 - 74 ปี , ช่ วงอายุ 75 - 79 ปี , ช่ วงอายุ 80 - 84 ปี และช่ วงอายุ 85 - 89 ปี
รอบที่ 2 รวบรวมคาตอบวิธีการออกกาลังกายต่างๆ ของผูส้ ู งอายุ และตัดข้อคิ ดเห็ นที่ ซ้ ากันและอยู่
นอกเหนื อขอบเขตงานวิจยั ออกจากรอบที่ 1 เพื่อสร้างชุดคาถามสาหรับใช้เป็ นแบบสอบถามรอบที่ 2 เพื่อส่ งให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญกลุ่มเดิม
รอบที่ 3 สรุ ปข้อมูลวิธีการกาลังกายของผูส้ ู งอายุที่ได้รับจากรอบที่ 2 เพื่อให้ผเู ้ ชี่ยวชาญกลุ่มเดิมทาการ
ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลทั้งหมด
5.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ออนโทโลจีที่พฒั นาต้องได้รับการประเมินโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่อนามาคานวณหาคะแนนเฉลี่ยและส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
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6. สรุ ปผลการวิจัย
ออนโทโลจีที่พฒั นาขึ้นดังแสดงในแผนภาพที่ 2 ประกอบด้วยคลาสต่างๆ ดังนี้
- คลาส PerformanceCriteria : เกณฑ์สมรรถภาพทางกายของผูอ้ อกกาลังกาย
- คลาส AgeRange : ช่วงอายุขอผูอ้ อกกาลังกาย
- คลาส ExerciseMethod : วิธีการออกกาลังกาย
- คลาส SkinfoldThickness : เกณฑ์ความหนาของไขมันใต้ผิวหนัง
- คลาส 30SecondsArmCurl : เกณฑ์การงอแขนยกน้ าหนัก 30 วินาที
- คลาส 30SecondsChairStand : เกณฑ์การยืน - นัง่ บนเก้าอี้ 30 วินาที
- คลาส SitandReach : เกณฑ์การนัง่ งอตัวไปข้างหน้า
- คลาส BackScratch : เกณฑ์การแตะมือด้านหลัง
- คลาส AgilityCourse : เกณฑ์การเดินเร็ วอ้อมหลัก
- คลาส 2MinutesStepTest : เกณฑ์การยืนยกเข่า ขึ้น - ลง 2 นาที
จากแผนภาพที่ 2 โครงสร้ างของออนโทโลจี ประกอบด้ว ยอิ น สแตนท์ท้ งั หมดอยู่ใ นค่า ของ Low,
Be Low Average, Average, Good และ Very Good ในแบบทดสอบทั้ง 7 รายการ ทุกคลาสประกอบด้วยสมบัติ
3 ประการที่ เหมือนกันสาหรับเก็บค่าของสมบัติ value ที่ มีชนิ ดข้อมูลเป็ น integer ของค่าตัวเลข ส่ วน age range
และ gender ที่มีชนิดข้อมูลเป็ น string ของสมบัติของอายุ และเพศ
ตารางที่ 1 ผลการประเมินออนโทโลจีสาหรับการพัฒนาออนโทโลจีวิธีออกกาลังกายบนฐานเกณฑ์มาตราฐาน
สมรรถภาพร่ างกายของประชากรไทยเพื่อผูส้ ูงอายุ
รายการประเมิน
คะแนนเฉลีย่
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1. ความเหมาะสมการจัดกลุ่มคลาส
4.33
0.58
2. ความครอบคุมการเก็บความรู ้
4.67
0.58
3. ความเหมาะสมของชื่อคลาส
5.00
0.00
4. ความเหมาะสมของลาดับคลาส
4.67
0.58
5.ความเหมาะสมของคุณสมบัติคลาส
4.67
0.58
6. ความสาพันธ์ระหว่างคลาส
4.33
0.58
7. ชื่อความสัมพันธ์เข้าใจง่าย
5.00
0.00
8. ชนิดข้อมูลเหมาะสม
5.00
0.00
9. เนื้อหาออนโทโลจีมีความถูตอ้ ง
4.33
0.58
10. ภาพรวมเหมาะสม
4.67
0.58
เฉลี่ย
4.67
0.40
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แผนภาพที่ 2 โครงสร้างของออนโทโลจีการพัฒนาออนโทโลจีวธิ ีออกกาลังกายบนฐานเกณฑ์มาตราฐาน
สมรรถภาพร่ างกายของประชากรไทยเพื่อผูส้ ูงอายุ

1445

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

7. อภิปรายผล
จากผลการประเมิ นออนโทโลจี ที่พฒ
ั นาขึ้นกลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญดังตารางที่ 1 พบว่าเกณฑ์ท้ งั 10 ข้อและ
ภาพรวมของวิธีการออกกาลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของผูส้ ู งอายุอยู่ในเกณฑ์ดี จากค่าเฉลี่ ย 4.67
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40 จากการพัฒนาออนโทโลจีในรู ปแบบเสมือนจริ ง จึงถือว่าบรรลุวตั ถุประสงค์
ของการวิจยั ครั้งนี้ องค์ความรู ้ที่ได้รับจากงานวิจยั ครั้งนี้คือออนโทโลยีสาหรับการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของ
ผูส้ ูงอายุให้ได้รับคาแนะนาวิธีการออกกาลังกายที่เหมาะสมกับเพศและช่วงอายุของผูส้ ูงอายุ

8. ข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ต่อในอนาคตสามารถทาได้โดยการสร้างออนโทโลจีวธิ ีการออกกาลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ
ของประชากรไทยให้ครอบคลุมช่วงอายุที่กว้างขึ้นเช่น 4 ปี ถึง 89 ปี
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บทคัดย่อ
“คัมภีร์สรรพลักษณสรรพคุณ แลมหาพิกดั ” เล่ม 2 และ เล่ม 3 ในตาราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 2
ฉบับหอสมุดแห่ งชาติ กรมศิลปากร จัดเป็ นคัมภีร์ทางการแพทย์แผนไทยที่ใช้เป็ นแหล่งอ้างอิง ในการเรี ยนการสอน
การทาเวชปฏิบตั ิ และการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์แผนไทย งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์จานวนเครื่ อง
ยาสมุนไพรและชนิ ดของสมุนไพรในคัมภีร์ฯ และเพื่อวิเคราะห์สมุนไพรตามความรู ้ทางเภสัชกรรมแผนไทย โดยเป็ น
การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเป็ นการศึกษาวิจยั จากเอกสาร และแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources)
โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลสมุนไพรจากคัมภีร์ฯ ด้วยหลักเภสัช 4 ซึ่งประกอบไปด้วย เภสัชวัตถุ สรรพคุณเภสัช คณาเภสัช และ
เภสัชกรรม ผลการศึกษาพบว่า ด้านเภสัชวัตถุ พบเครื่ องยาสมุนไพรทั้งสิ้ น 643 รายการ แบ่งเป็ น พืชวัตถุ 586 รายการ
สัตว์วตั ถุ 22 รายการ และ ธาตุวตั ถุ 35 รายการ ด้านสรรพคุณเภสัช สามารถจัดกลุ่มรสยาสมุนไพรเป็ น 4 จาพวก คือ
กลุ่มรสยาหนึ่ งรส กลุ่มรสยาสองรส กลุ่มรสยาสามรส และกลุ่มรสยาสี่ รส โดยพบว่า กลุ่มยาสองรส เป็ นกลุ่มที่พบมาก
ที่สุด โดยรสที่พบมากที่สุดคือ รสเผ็ด-ร้อน ด้านคณาเภสัช หรื อพิกดั ยา พบพิกดั ยา 12 กลุ่ม กลุ่มพิกดั ยาที่พบมากที่สุด
คือ พิกดั ตรี ด้านเภสัชกรรมหรื อการปรุ งยา พบวิธีปรุ งยา 12 วิธี วิธีที่พบมากที่สุดคือ ยาผง ผลการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ จะ
ช่วยให้เกิดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู ้ดา้ นการแพทย์แผนไทยมากขึ้น โดยเฉพาะด้านสาขาเภสัชกรรมแผน
ไทย และใช้ประกอบการเรี ยนการสอน รวมไปถึงการทาเวชปฏิบตั ิของแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนไทยประยุกต์
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ตลอดจนการศึกษาวิจยั ต่อยอดในด้านต่าง ๆ เช่น เวชศาสตร์ เชิงประจักษ์ของสมุนไพร ซึ่ งผูท้ ี่สนใจด้านการแพทย์แผน
ไทยอาจนาเอาข้อมูลจากการศึกษานี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้
คาสาคัญ: การแพทย์แผนไทย, เภสัชกรรมแผนไทย, สมุนไพร, คัมภีร์

ABSTRACT
Sabba-Lakkhana-Sabbaguna Lae Mahaphikad scripture text no 2 and 3 in Thai royal medicine RAMA
V, volume 2, National Library of Thailand is the Thai traditional medicine scripture for learning, clinical
practicing, and using in professional career of Thai traditional medicine. The objectives of this study are to
analyze the number and species of herbal medicines in the Khampi Sabba-Lakkhana-Sabbaguna Lae Mahaphikad
and to analyze herbal medicines according to Thai traditional pharmacy. This was a qualitative research which
investigated documents and primary sources. The analysis of herbal medicine in the scripture referred from the 4
basic principles of Thai traditional pharmacy include drug matters, drug attributes (tastes of herbal medicine),
drug grouping, and drug compounding. The results demonstrated that 643 herbs which were divided into 586
plant materials, 22 animal materials, and 35 mineral materials. For Drug attributes, there were 4 categories which
were 1, 2, 3, and 4 tastes. 2 taste group was mostly found in hot and spicy. For Drug grouping, 12 groups were
found. Three-herbal medicine group were mostly found in the scripture. For Drug compounding, 12 methods
were showed in the scripture which powder was mostly found. The results of this study are benefit for
understanding Thai traditional medicine knowledge, especially Thai traditional pharmacy, teaching of Thai
traditional medicine, and practicing of Thai traditional and applied Thai traditional practitioners in clinic. The
results of this study may use for further research as the evidence based medicine and be benefit for people who
interest in Thai traditional medicine.
KEYWORDS: Thai traditional medicine, Thai traditional pharmacy, herbal medicine, scripture

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ปั จจุบนั การแพทย์แผนไทยกาลังเป็ นที่ นิยมของสังคมเป็ นอย่างมาก กระทรวงสาธารณสุ ขได้ต้ งั กรม
พัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 เพื่อทาหน้าที่วางยุทธศาสตร์และพัฒนางาน
การแพทย์แผนไทย และได้ตราพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ซึ่งระบุวา่ แพทย์แผนไทยจะต้องได้รับ
การพัฒนาให้มีมาตรฐานเช่นเดี ยวกันกับการแพทย์แบบตะวันตก (สร้อยศรี และคณะ, 2554) อีกทั้งในปั จจุบนั มี
สถาบันการศึกษาที่เปิ ดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรสาขาการแพทย์แผนไทย ที่ได้รับการรับรองจากสภาการแพทย์แผน
ไทย มีจานวน 16 แห่ง และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จานวน 10 แห่ง (สภาการแพทย์แผนไทย,2559) โดยใน
การศึกษาองค์ความรู ้ดา้ นการแพทย์แผนไทยนั้น ประกอบไปด้วยความรู ้ดา้ น เวชกรรมแผนไทย เภสัชกรรมแผนไทย
หัตถเวชกรรมแผนไทย และผดุงครรภ์แผนไทย
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การเรี ยนรู ้ดา้ นศาสตร์ การแพทย์แผนไทยนั้น จาเป็ นต้องศึกษาข้อมูลองค์ความรู ้ต่างๆที่สืบทอดต่อกันมาจาก
ในอดีตผ่านรู ปแบบการจดบันทึกในคัมภีร์ต่างๆ จนมาถึงปั จจุบนั ถึงแม้แพทย์แผนไทยจะการบันทึกความรู ้ลงในคัมภีร์
จานวนมาก แต่สาหรับ “คัมภีร์สรรพลักษณสรรพคุณ แลมหาพิกดั ” เล่ม 2 และ เล่ม 3 ในตาราเวชศาสตร์ ฉบับหลวง
รัชกาลที่ 5 เล่ม 2 ฉบับหอสมุดแห่ งชาติ กรมศิลปากรนั้น เป็ นคัมภีร์ที่เกี่ยวกับสรรพคุณเภสัชที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด ที่มี
การบันทึกไว้เป็ นหลักฐานที่ชดั เจนและมีความสมบูรณ์ของเนื้ อหา เนื่ องจากเป็ นคัมภีร์แพทย์ฉบับหลวงที่ รัชกาลที่ 5
ได้ทรงดาริ ให้รวบรวม เรี ยบเรี ยง สอบทาน และสังคายนาขึ้นไว้ให้เป็ นคุ ณแก่แผ่นดิ นไทยสื บมา และ ทางหอสมุด
แห่งชาติ กรมศิลปากร ก็ได้จดั พิมพ์เผยแพร่ ดว้ ยวิธีพิเศษ คือการถ่ายภาพจากสมุดไทยดา เส้นหรดาล และเส้นทอง เพื่อ
คงความเป็ นเอกลักษณ์และเนื้อหายังคงเดิม เผยแพร่ ให้ประชาชนได้ศึกษา ในนามตาราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5
(กรมศิลปากร หอสมุดแห่งชาติ, 2542) อีกทั้งยังมีความสาคัญ คือ สภาการแพทย์แผนไทย ได้รับรองให้เป็ นหนังสื อที่
ใช้ในการสอบความรู ้ การแพทย์แผนไทย (ประกาศคณะอนุ กรรมการการจัดสอบความรู ้ การแพทย์แผนไทย ฉบับที่
026/2558) และถูกใช้เป็ นแหล่งอ้างอิง ในการเรี ยนการสอน การทาเวชปฏิบตั ิ และการประกอบวิชาชีพของแพทย์แผน
ไทย แต่อย่างไรก็ตามยังไม่เคยปรากฏว่ามีการศึ กษาวิจยั เกี่ ยวกับคัมภีร์น้ ี โดยอาศัยระเบี ยบวิธีวิจยั ที่ ถูกต้องมาใช้ใน
การศึกษาวิเคราะห์สาระสาคัญของคัมภีร์ฉบับนี้ สาหรับการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ จึงศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรใน คัมภีร์
สรรพลักษณสรรพคุณ แลมหาพิกดั ซึ่งการวิจยั นี้จะช่วยให้เกิดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู ้ดา้ นการแพทย์แผน
ไทยมากยิง่ ขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาจานวนเครื่ องยาสมุนไพรและชนิดของสมุนไพรใน “คัมภีร์สรรพลักษณะสรรพคุณ แล
มหาพิกดั ” เล่ม 2 และ เล่ม 3 ในตาราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 2 ฉบับหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
(2) เพื่อวิเคราะห์สมุนไพรตามองค์ความรู ้ดา้ นเภสัชกรรมแผนไทย ด้วยหลักเภสัช 4

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
“คัมภีร์สรรพลักษณสรรพคุณ แลมหาพิกดั ” เล่ม 2
และ เล่ม 3 ในตาราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 2
ฉบับหอสมุดแห่ งชาติ กรมศิลปากร
 จานวนสมุนไพร
 รายชื่อสมุนไพร

การวิเคราะห์สมุนไพรตามองค์ความรู้ดา้ นการแพทย์แผน
ไทยด้วยหลักเภสัช 4 คือ
1. เภสัชวัตถุ (พืช สัตว์ ธาตุ)
2. สรรพคุณเภสัช (รสยา)
3. คณาเภสัช (พิกดั ยา)
4. เภสัชกรรม (การปรุ งยา)

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
เป็ นการวิจัยเชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึ กษาวิจัยจากเอกสาร และแหล่ งข้อมู ลปฐมภูมิ
(Primary Sources) คื อ “คัมภี ร์สรรพลักษณสรรพคุ ณ แลมหาพิกัด” เล่ม 2 และ 3 มี ข้ นั ตอนในการดาเนิ นการวิจยั 2
ขั้นตอน คือ (1) การวิเคราะห์จานวนเครื่ องยาสมุนไพรและชนิ ด สมุนไพรจากคัมภีร์ฯ (2) การวิเคราะห์สมุนไพรตาม
องค์ความรู ้ดา้ นการแพทย์แผนไทยด้วยหลักเภสัช 4
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4.2 เอกสารหลักทีใ่ ช้ วจิ ยั
“คัมภีร์สรรพลักษณสรรพคุณ แลมหาพิกดั ” เล่ม 2 และ เล่ม 3 ใน ตาราเวชศาสตร์ ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม
2 สานักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร หน้า 361-740 (กรมศิลปากร หอสมุดแห่งชาติ, 2542)
4.3 แหล่ งสืบค้ นข้ อมูล
สื บค้นข้อมูลจาก 3 แหล่ง ได้แก่ (1) สานักหอสมุดแห่ งชาติ กรมศิ ลปากร กรุ งเทพมหานคร (2) ห้องสมุด
โรงเรี ยนอายุรเวทธารง สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล และ
(3) ฐานข้อมูล PubMed ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2559
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็บรวบรวมรายชื่ อเครื่ องยาสมุนไพรทุ กชื่ อในคัมภี ร์ฯ ทั้งเครื่ องยาสมุนไพรเดี่ ยว เช่ น กะเพรา กระวาน
กานพลู และเครื่ องยาที่เป็ นพิกดั เช่น จันทน์ท้ งั 2 ตรี ผลา เบญจกูล เป็ นต้น ลงในโปรแกรม excel โดยมีผเู ้ ชี่ยวชาญด้าน
ภาษา 1 ท่ าน ซึ่ งเป็ นนักภาษาโบราณช านาญการ กลุ่ มงานทะเบี ยนและบริ การ กลุ่ มหนังสื อตัวเขี ยนและจารึ ก
สานักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร เป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้องในการอ่านชื่อเครื่ องยาสมุนไพร
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับจานวนเครื่ องยาสมุนไพร และชนิ ดสมุนไพร และการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูล
สมุนไพรตามองค์ความรู ้ดา้ นการแพทย์แผนไทยด้วยหลักเภสัช 4 (มูลนิ ธิฟ้ื นฟูส่งเสริ มการแพทย์ไทยเดิมฯ โรงเรี ยน
อายุรเวท (ชี วกโกมารภัจจ์), 2548) คือ (1) ด้านเภสัชวัตถุ โดยแยกประเภทของเภสัชวัตถุ คือ พืชวัตถุ สัตว์วตั ถุ
และธาตุวตั ถุ (2) ด้านสรรพคุณเภสัช คือ การวิเคราะห์รสของยาสมุนไพร (3) ด้านคณาเภสัช คือ การวิเคราะห์พิกดั
ยาสมุนไพร (4) ด้านเภสัชกรรม คือ การวิเคราะห์วธิ ีปรุ งยา ได้รับการตรวจสอบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ซึ่งเป็ น
ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเภสัชกรรมแผนไทยและด้านแพทย์แผนไทย ที่ มีประสบการณ์ในการทางานมากกว่า 20 ปี จากสถาน
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล

5. ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ชื่อสมุนไพรตามหลักเภสัช 4 เบื้องต้นจาแนกเป็ นสมุนไพรเดี่ยว หรื อ สมุนไพรพิกดั จากนั้น
จาแนกตามเภสัชวัตถุ ซึ่งแบ่งเป็ นพืชวัตถุ สัตว์วตั ถุ และธาตุวตั ถุ ดังแสดงไว้ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์สมุนไพรในคัมภีร์สรรพลักษณะ สรรพคุณ แลมหาพิกดั
หัวข้ อ
การบันทึก*
ชื่อที่พบ
ชื่อเครื่องยาสมุนไพร**
เภสัชวัตถุ
เครื่องยาสมุนไพร**
ชนิดสมุนไพร**

สมุนไพรในคัมภีร์ฯ
สมุนไพรเดีย่ ว
1,643
453
453
พืชวัตถุ
586
371

สั ตว์วตั ถุ
22
11

สมุนไพรพิกดั
263
96
190
ธาตุวตั ถุ
35
18

รวม
1,906
549
643
รวม
643
400

*หมายถึงจานวนความถี่ท้ งั หมดที่พบชื่อสมุนไพรทั้งที่เป็ นเครื่ องยาสมุนไพรเดี่ยว และ เครื่ องยาสมุนไพรพิกดั ยา
**การนับจานวนโดยไม่รวม เครื่ องยาสมุนไพรที่เป็ นส่วนประกอบใน 9 พิกดั ที่ยงั ไม่สามารถระบุได้แน่ชดั ว่าเป็ นเครื่ องยาสมุนไพรใด
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ผลการศึกษา “สรรพคุณเภสัช หรื อ รสยา” พบว่ากลุ่มรสยาสมุนไพรที่พบในคัมภีร์สรรพลักษณะ
สรรพคุณแลมหาพิกดั ประกอบด้วย 5 กลุ่ม คือ กลุ่มรสยา “หนึ่งรส” กลุ่มรสยา “สองรส” กลุ่มรสยา “สามรส”
และกลุ่มรสยา “สี่ รส” และกลุ่มที่ไม่ได้ระบุรสยา (ภาพที่ 1)
ในกลุ่มรสยา “หนึ่งรส” พบว่า มีท้ งั สิ้น จานวน 7 รส ได้แก่ รสหวาน รสร้อน รสขม รสเผ็ด รสฝาด รส
เค็ม และรสเย็น รสที่พบมากที่สุดคือ รสหวาน รองลงมาคือรสร้อน รสที่พบน้อยที่สุด มี 2 รส คือ รสเค็ม และรส
เย็น ในกลุ่มรสยา “สองรส” พบว่า มีท้ งั สิ้น จานวน 16 รส รสที่พบมากที่สุดคือ รสเผ็ด-ร้อน รองลงมาคือรสขม-หวาน
ความถี่เท่ากับ 8 รายการและรสที่พบน้อยที่สุดมี 6 รส คือ รสขม-เย็น เผ็ด-จืด เผ็ด-เย็น ฝาด-ขม ฝาด-เย็น ร้อน-หวาน ใน
กลุ่มรสยา “สามรส” พบว่า มีท้ งั สิ้ น 7 รส รสที่พบมากที่สุดคือ รสหวาน-ฝาด-เผื่อน รองลงมามี 2 รสคือ รสขม-ฝาด-เฝื่ อน
และรสหวาน-ร้อน-ฝาด และรสที่พบน้อยที่สุดมี 3 รส คือ รสเผ็ด-ร้อน-เค็ม เผ็ด-ร้อน-หวาน และหวาน-ฝาด-เย็น ส่วนใน
กลุ่มรสยา “สี่ รส” นั้นพบว่า มีท้ งั สิ้น จานวน 4 รส ได้แก่ รสขม-ฝาด-เฝื่ อน-เย็น รสเปรี้ ยว-หวาน-จืด-เค็ม รสเผ็ดร้อน-ขม-ฝาด และรสฝาด-หวาน-เค็ม-เปรี้ ยว ซึ่งทั้ง 4 รส

รู ปภาพที่ 1 กลุ่มรสยาสมุนไพรที่พบในคัมภีร์สรรพลักษณะสรรพคุณแลมหาพิกดั
ผลการศึกษา “คณาเภสัช หรื อพิกดั ยา” พบว่ามีกลุ่มพิกดั ยาในคัมภีร์ฯ จานวนทั้งสิ้น 12 กลุ่ม กลุ่มพิกดั ตรี
เป็ นกลุ่มที่พบมากที่สุด เช่น ตรี ผลา ที่ประกอบด้วย สมอพิเภก มอไทย มะขามป้ อม รองลงมาคือ จุลพิกดั ซึ่งมี
ความหมายว่า กลุ่มยาสมุนไพรชื่อเดี่ยวกันแต่ต่างชนิดกัน เช่น จันทน์ท้ งั 2 ประกอบด้วย จันทน์ขาว และจันทน์แดง กลุ่ม
ที่พบน้อยที่สุด มี 3 พิกดั ได้แก่ พิกดั ยา 2 สิ่ ง เช่น พิกดั เทวคันธา (เทวสุคนธ์) ประกอบด้วย รากบุนนาค รากมะซาง พิกดั
มหาพิกดั เช่น มหาพิกดั เบญจกูล ประกอบด้วย ดอกดีปลี 20 ส่ วน รากช้าพลู 12 ส่ วน เถาสะค้าน 6 ส่วน รากเจตมูลเพลิง
4 ส่ วน เหง้าขิงแห้ง 10 ส่ วน และ พิกดั อภิญญาณ เช่น อภิญญาณเบญจกูล มีส่วนและตัวยาดังนี้ ใบ ดอก ราก ดีปลี สิ่ งละ
20 ส่ วน ใบ ดอก ราก ช้าพลู สิ่ งละ 12 ส่ วน ใบ ดอก ราก ขิงแห้งสิ่ งละ 10 ส่ วน ใบ ดอก ราก สะค้าน สิ่ งละ 6 ส่ วน ใบ ดอก
ราก เจตมูลเพลิง สิ่ งละ 4 ส่วน ดังแสดงไว้ในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 กลุ่มพิกดั ยาที่พบในคัมภีร์สรรพลักษณะสรรพคุณ แลมหาพิกดั
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

กลุ่มพิกดั ยา
ในคัมภีร์ฯ
จุลพิกดั
พิกดั ยา 2 สิ่ ง
พิกดั ตรี
พิกดั จัตตุ
พิกดั เบญจ
พิกดั สัตตะ
พิกดั เนาว
พิกดั ทศ
พิกดั พิเศษ
มหาพิกดั
พิกดั โสฬส
พิกดั อภิญญาณ
รวม

ความถี่
ของการบันทึก
54
1
127
2
46
7
9
6
8
1
3
1
265

ความหมายของพิกดั
กลุ่มยาสมุนไพรชื่ อเดี่ยวกันแต่ต่างชนิ ดกัน
กลุ่มยาสมุนไพรที่มียาสมุนไพรเป็ นส่ วนประกอบ 2 ชนิ ด
กลุ่มยาสมุนไพรที่มียาสมุนไพรเป็ นส่ วนประกอบ 3 ชนิ ด
กลุ่มยาสมุนไพรที่มียาสมุนไพรเป็ นส่ วนประกอบ 4 ชนิ ด
กลุ่มยาสมุนไพรที่มียาสมุนไพรเป็ นส่ วนประกอบ 5 ชนิ ด
กลุ่มยาสมุนไพรที่มียาสมุนไพรเป็ นส่ วนประกอบ 7 ชนิ ด
กลุ่มยาสมุนไพรที่มียาสมุนไพรเป็ นส่ วนประกอบ 9 ชนิ ด
กลุ่มยาสมุนไพรที่มียาสมุนไพรเป็ นส่ วนประกอบ 10 ชนิ ด หรื อ 10 ส่ วน
กลุ่มยาที่ถูกเรี ยกชื่ อว่าพิกดั พิเศษ
กลุ่มยาที่ถูกเรี ยกชื่ อว่า มหาพิกดั เช่น มหาพิกดั เบญจกูล
กลุ่มยาที่ถูกเรี ยกชื่ อว่าโสฬส เช่น โสฬสเบญจกูล
กลุ่มยาที่ถูกเรี ยกชื่ อว่าอภิญญาณ เช่น อภิญญาณเบญจกูล
-

ผลการศึกษา “เภสัชกรรม หรื อวิธีปรุ งยา” หมายถึง การปรุ ง การประกอบ หรื อการผสมเครื่ องยาหรื อตัว
ยาตามที่กาหนดในตารับยา หรื อตามใบสัง่ ยา การปรุ งยาในตารับหนึ่งๆ จะต้องใช้สมุนไพรวัตถุดิบต่างๆ ตาม
ความต้องการของแพทย์และเภสัชกร เพื่อนามาแปรสภาพให้เป็ นยารักษาและป้ องกันโรคที่เกิดขึ้นให้มีสรรพคุณ
บาบัดโรคได้ พบว่ามีวธิ ีการปรุ งยาในคัมภีร์ฯ จานวน 12 วิธี วิธีที่พบมากที่สุด คือ ยาผง วิธีการปรุ งยาที่พบน้อย
ที่สุด คือ ยารมควัน ดังแสดงไว้ในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เภสัชกรรมหรื อการปรุ งยาที่พบในคัมภีร์สรรพลักษณะสรรพคุณ แลมหาพิกดั
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อวิธีการปรุงยาสมุนไพร
ไม่ได้ระบุวิธีการปรุ งยา
ยาผง
ยาต้ม
ทาแท่ง
ดองมูตรโค
ยาลูกกลอน
ยาเผาเป็ นด่าง
แกงกินกับข้าว
ยาดอง
ตาเอาน้ า
แช่น้ าส้มพอูม
ยารมควัน
รวม

จานวนความถี่ของการบันทึก
1,067
740
65
23
15
10
9
7
7
6
2
1
1,952
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6. อภิปรายผล
เมื่อวิเคราะห์องค์ความรู ้ตามหลักเภสัชกรรมแผนไทยด้าน “เภสัชวัตถุ” พบรายการเครื่ องยาสมุนไพรใน
คัมภีร์ฯ ทั้งสิ้น 643 รายการ และแบ่งเป็ น พืชวัตถุ 586 รายการ สัตว์วตั ถุ 22 รายการ ธาตุวตั ถุ 35 รายการ และ
แบ่งเป็ นชนิดสมุนไพร 400 ชนิดแยกตามประเภทเภสัชวัตถุ ได้แก่ สมุนไพรพืชวัตถุ 371 ชนิด สัตว์วตั ถุ 11 ชนิด
ธาตุวตั ถุ 18 ชนิด ซึ่งสอดคล้องกับหลักวิชาการในหมวดหลักเภสัชกรรม 4 ประการ ทางการแพทย์แผนไทย คือ
เภสัชวัตถุ สรรพคุณเภสัช คณาเภสัช และเภสัชกรรม (มูลนิธิฟ้ื นฟูส่งเสริ มการแพทย์ไทยเดิมฯ โรงเรี ยนอายุรเวท
(ชีวกโกมารภัจจ์), 2548)
เนื่องจากคัมภีร์สรรพลักษณะสรรพคุณ แลมหาพิกดั ฯ นั้นได้ชื่อว่าเป็ นคัมภีร์เกี่ยวกับสรรพคุณเภสัชที่มี
อายุเก่าแก่ที่สุด ที่มีการบันทึกไว้เป็ นหลักฐานที่ชดั เจน จึงมีการนามาใช้ในวงการวิชาชีพการแพทย์แผนไทยสื บต่อ
กันมา แต่ปัจจุบนั แนวคิดเรื่ องเวชศาสตร์ เชิงประจักษ์ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ในการนาหลักฐานที่ดีที่สุดมาใช้
ประยุก ต์ในการรั ก ษาผูป้ ่ วย เพื่ อ ให้ก ารนาสมุ นไพรมาใช้น้ ันมี ประสิ ทธิ ภ าพ และความปลอดภัย ที่ สุ ด ทั้งนี้
หลักฐานที่นามาใช้ในการตัดสิ นต้องเป็ นหลักฐานที่ดีที่สุดในขณะนั้น โดยระดับความน่าเชื่อถือของหลักฐานนั้น
ขึ้นกับรู ปแบบของการวิจยั เช่น หากเป็ นความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ หรื อการทดลองในหลอดทดลอง (in vitro)
หรื อสัตว์ทดลอง (in vivo) นั้นจะได้รับความเชื่อถือที่นอ้ ยกว่า การทดลองในระดับคลินิก (clinical trial) เป็ นต้น
(ณัชกร และคณะ, 2554) ดังนั้น เมื่อมีการรวบรวมสมุนไพรต่าง ๆ จากคัมภีร์แล้ว หากเรานาชื่อสมุนไพรไปสื บค้น
ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ และหาหลักฐานเชิงประจักษ์ดว้ ยการเข้าฐานข้อมูลที่มีงานวิจยั ต่างๆ อยู่ เช่น ฐานข้อมูล
PubMed ก็จะเป็ นอีกหนึ่ งหลักฐานที่ ช่วยเพิ่มเติมความน่ าเชื่ อถือในการใช้สมุนไพรตามองค์ความรู ้เดิ มได้เป็ น
อย่างดี และเนื่ องจากสมุนไพรที่พบในคัมภีร์ฯ นั้นมีจานวนมาก ผูว้ ิจยั จึงได้ยกตัวอย่างการวิเคราะห์หลักฐานเชิง
ประจักษ์ของสมุนไพรมา 1 ชนิด คือ โคกกระสุน ซึ่งพบว่ามีขอ้ มูลการทดลองทั้งในหลอดทดลอง ในสัตว์ทดลอง
และในระดับคลินิกดังข้อมูลในตารางที่ 4
เมื่อวิเคราะห์องค์ความรู ้ตามหลักเภสัชกรรมแผนไทยด้าน “สรรพคุณเภสัชหรื อรสยา” กลุ่มรสยาที่พบ มี 5
กลุ่ม กลุ่มที่ “ไม่ได้ระบุรส” พบมากที่สุด ทั้งนี้เพราะเป็ นการนับตามความถี่ที่พบ และเป็ นข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นว่าคน
ในสมัยก่อนอาจมีความเข้าใจเกี่ยวกับยาสมุนไพรเป็ นอย่างดี จึงไม่มีการระบุรสไว้ ก็ทราบได้วา่ สมุนไพรชนิดนี้มีรส
อะไร หรื อเมื่อมีการเขียนบอกไว้ในที่ใดที่หนึ่งแล้วก็เป็ นอันเข้าใจได้วา่ มีรสเดียวกัน จึงไม่ตอ้ งเขียนซ้ าอีก ตัวอย่าง เช่น
ขิง ซึ่งเป็ นสมุนไพรที่พบมากหรื อมีความถี่สูงถึง 90 ครั้ง แต่มีการกล่าวถึงรสของขิง ไว้ เพียง 2 ครั้ง คือ ขิง มีรสเผ็ด และ
ขิงสด มีรสเผ็ดร้อน เป็ นต้น สาหรับในกลุ่มยา “สองรส” เป็ นรสยาที่พบมากที่สุดในกลุ่มที่มีการระบุรส แสดงให้เห็นว่า
สมุนไพรส่ วนใหญ่จะเป็ นรสผสมมากกว่า รสเดี่ยวโดด ๆ เพียงอย่างเดียว รองลงมาคือรสยาหนึ่งรส ซึ่งอาจเป็ นรสเด่น ๆ
ในสมุนไพรที่รับรู ้ได้มากกว่ารสอื่น ๆ และกลุ่มที่พบน้อยที่สุดคือ ยากลุ่ม “สี่ รส” ซึ่งพบเพียงรสละ 1 ครั้ง เท่านั้น ทั้งนี้
อาจเพราะมีสมุนไพรน้อยชนิดที่มีรสที่หลากหลายในชนิดเดียวกัน สมุนไพรกลุ่มนี้มีเพียง 4 ชนิดเท่านั้น และปรากฏว่า
ไม่พบรสของสมุนไพรที่มากกว่า 4 รส อีกเลยในคัมภีร์ฯ แสดงให้เห็นว่าไม่มีขอ้ มูลการรับรสที่ซบั ซ้อนมากกว่า 4 รส
สาหรับในกลุ่มรสยา “หนึ่งรส” มีท้ งั สิ้น จานวน 7 รส ได้แก่ รสหวาน รสร้อน รสขม รสเผ็ด รสฝาด รสเค็ม
และรสเย็น ซึ่งในจานวน 7 รสนั้นมีความสอดสอดคล้องกับรสยา 9 รส ที่แพทย์แผนไทยใช้เป็ นรสหลักในการเรี ยนการ
สอน การปรุ งยา และการทาเวชปฏิบตั ิ อยูใ่ นปั จจุบนั ซึ่ งยา 9 รส ได้แก่ รส ฝาด หวาน มัน เค็ม เปรี้ ยว ขม เมาเบื่อ ร้อน
เย็น และยังมีรสที่ 10 อีกคือ รสจืด (มูลนิธิฟ้ื นฟูส่งเสริ มการแพทย์ไทยเดิมฯ โรงเรี ยนอายุรเวท (ชีวกโกมารภัจจ์),
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2548) แต่รสที่พบในคัมภีร์ไม่มีรสเปรี้ ยว เมาเบื่อ และจืด ในกลุ่มรสยาหนึ่งรส แต่พบรสเปรี้ ยว ในกลุม่ ยาสองรส
สามรส และ สี่ รส รสจืดพบในกลุ่มยาสองรส สามรส และ สี่ รส ส่ วนรสเมาเบื่อไม่พบในคัมภีร์ฯเลย ในกลุ่มรสยา “สอง
รส” เป็ นกลุ่มทีมีจานวนรสมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า การรับรู ้เพียงสองรสเป็ นการรับรู ้ที่ดีที่สุด และที่น่าสนใจคือ มีรส
ยาที่ให้ความรู ้สึกในทางขัดกัน อยู่ 2 รายการ คือ รสขม-หวาน และเผ็ด-เย็น ทั้งนี้เพราะโดยทัว่ ไปมักเข้าใจกันว่า รสหวาน
กับรสขมน่าจะเป็ นรสที่ตรงข้ามกัน เช่น มักมีคาโบราณพูดว่า หวานเป็ นลม ขมเป็ นยา ซึ่งสะท้อนในความหมายที่ตรง
ข้ามกัน และรสขมก็มีสรรพคุณ แก้ไข้ ช่วยลดความร้อนของร่ างกาย ในขณะที่รสหวาน เป็ นรสที่ก่อให้เกิดพลังงาน
ความร้อน ส่ วนรสเผ็ดเป็ นรสที่ให้ความรู ้สึกร้อน ทาไมจึงอยูค่ ู่กบั รสเย็นได้ เพราะรสเย็นเป็ นรสที่ใช้ในการดับพิษร้อน
(มูลนิธิฟ้ื นฟูส่งเสริ มการแพทย์ไทยเดิมฯ โรงเรี ยนอายุรเวท (ชีวกโกมารภัจจ์), 2548)
ในกลุ่มรสยา “สามรส” มี รสที่พบมากที่สุด คือ รสหวาน-ฝาด-เฝื่ อน ซึ่งมีความถี่ ถึง 32 ครั้งของการบันทึกใน
คัมภีร์ฯ แสดงให้เห็นว่า การรับรสของมนุษย์ในสมัยอดีตสามารถจาแนกรสของสมุนไพรได้ดีถึงสามรสด้วยกัน ใน
กลุ่มรสยา “สี่ รส” มีท้ งั สิ้นแค่ 4 รส รสละ 1 ครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการรับรู ้รสของมนุษย์ในสมุนไพรมีได้ถึงสี่ รส แต่พบ
สมุนไพรในกลุ่มนี้ ได้ในจานวนน้อย และแสดงให้เห็นถึงขีดจากัดในการรับรู ้รสของมนุษย์ได้วา่ สามารถรับรสพร้อม
กันได้ไม่เกิน 4 รส
เมื่อวิเคราะห์องค์ความรู ้ตามหลักเภสัชกรรมแผนไทยด้าน “คณาเภสัชหรื อพิกดั ยา” พบกลุ่มพิกดั ยาในคัมภีร์ฯ 12
กลุ่ม กลุ่มพิกดั ตรี คือกลุ่มยาที่มีส่วนประกอบของเครื่ องยาสมุนไพร 3 รายการ เป็ นกลุ่มที่พบมากที่สุด เช่น ตรี ผลา ตรี
กฏุก ตรี สาร รองลงมาคือ จุลพิกดั (มูลนิธิฟ้ื นฟูส่งเสริ มการแพทย์ไทยเดิมฯ โรงเรี ยนอายุรเวท (ชีวกโกมารภัจจ์),
2548) ซึ่งหมายถึง พิกดั ที่มีส่วนประกอบของเครื่ องยาสมุนไพรน้อยอย่าง โดยมากมักได้จากสมุนไพรชื่อคล้ายกันแต่
คนละชนิด โดยจะมีขอ้ แตกต่างกันคือ ถิ่นที่เกิด สี ชนิด ขนาดและรส เช่น จาพวกที่แตกต่างกันที่ถิ่นที่เกิด เช่น อบเชยทั้ง
2 คือ อบเชยไทย อบเชยเทศ การที่พบพิกดั ตรี และจุลพิกดั ในจานวนมากเพราะ มักเป็ นพิกดั ยาที่เป็ นส่วนประกอบใน
ตารับยาต่าง ๆ
เมื่อวิเคราะห์องค์ความรู ้ตามหลักเภสัชกรรมแผนไทยด้าน “เภสัชกรรมหรื อการปรุ งยา” ที่พบในคัมภีร์ฯมี 12
วิธี ที่พบมากที่สุด คือ ไม่ได้ระบุวธิ ีการปรุ งยา ทั้งนี้ในการบันทึกทั้งหมด ส่ วนมากไม่มีการระบุวธิ ี การปรุ งยา และ
วิธีการใช้ยาไว้ชดั เจน วิธีการปรุ งยาผง เป็ นวิธีที่พบมากที่สุด มีความถี่ถึง 740 ครั้ง วิธีการปรุ งยาที่พบน้อยที่สุด คือ ยา
รมควัน มีความถี่เท่ากับ 1 ครั้ง ส่ วนวิธีการปรุ งยาด้วยวิธีการอื่น ๆ อีก 9 วิธี ได้แก่ ยาต้ม ยาทาแท่ง ยาดองมูตรโค ยา
ลูกกลอน ยาเผาเป็ นด่าง ยาแกงกับข้าว ยาดอง ยาตาเอาน้ า ยาแช่น้ าส้มพอูม ซึ่งยาแกงกับข้าวนี้เป็ นวิธีที่น่าสนใจเพราะ
แสดงให้เห็นถึงแนวคิดที่วา่ การใช้อาหารเป็ นยา ซึ่งเป็ นภูมปั ญญาดั้งเดิมของคนโบราณ ดังเช่น แกงยารุ กษัยปลาไหล
เพื่อรักษาโรคกษัยปลาไหล ในคัมภีร์กษัย เป็ นต้น
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ตารางที่ 4 ข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์และเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ของสมุนไพรโคกกระสุน
ข้ อมูลสมุนไพร

ฤทธิ์ทาง
เภสั ชวิทยา

โคกกระสุ น (เสริ มสิ ริ และคณะ, 2539)
ชื่อวิทยาศาสตร์* : Tribulus terrestris Linn.
ชื่อวงศ์
: Zygophyllaceae
ชื่ออื่นๆ
: หนามกระสุ น หนามดิน
ส่วนที่ใช้
: ต้น
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ลม้ ลุก ทอดเลื้อยไปตามผิวดิน ใบเป็ น
ใบประกอบแบบขนนก เรี ยงตรงข้าม ใบย่อยรู ปขอบขนาน ผิวใบทั้ง
สองด้านมีขนสี ขาว มีดอกเดี่ ยวหรื อออกเป็ นช่อสั้น กลีบดอกสี เหลือง
สด ผลแห้งแตกได้ เปลือกแข็ง มีหนามแหลมและแข็ง
ลักษณะของเครื่ องยา : เป็ นต้นแห้งสับเป็ นท่อน ยาว 1.5 - 3
เซนติเมตร เมล็ดกลม มีหนาม
ประโยชน์ : ต้น : ขับปัสสาวะ ขับมุตกิต แก้ไตพิการ
สรรพคุณ ในคัมภีร์ฯ: แก้ไข้เพื่อทุลาวสา แก้ปัสาวะให้บริ บูรณ์แล

ฤทธิ์ ลด
น้ าตาลและ
ไขมันใน
เลือด
ฤทธิ์ กระตุน้
ระบบ
สื บพันธุ ์
ฤทธิ์ ปกป้ อง
ตับและไต

การวิจัยทีต่ พี มิ พ์และเผยแพร่ ในฐานข้ อมูล
PubMed
หลอดทดลอง สั ตว์ ทดลอง
คลินิก
(Samani NB
et al., 2016)

-

-

(Salgado RM
et al., 2016)

-

(Najafi H et
al., 2014)
(Lakshmi
GD et al.,
2012)
(Amin AMR
et al., 2006)

-

ภาพลักษณะของต้ นโคกกระสุ น
ภาพลักษณะของเครื่องยาโคกกระสุ น
* ตรวจสอบจากฐานข้อมูล The Plant List

7. บทสรุ ป
บทสรุ ปตามหลักเภสั ช 4
เภสั ชวัต ถุ
สรรพคุ ณเภสั ช
พบสมุนไพร 643 รายการ พบรสยา 4 กลุ่ม แบ่งเป็ น
แบ่งเป็ น
- กลุ่มยาหนึ่ งรส พบ 7 รส พบมากที่สุดคือ รสหวาน
พืชวัตถุ 586 รายการ
- กลุ่มยาสองรส พบ 16 รส พบมากที่สุดคือ รสเผ็ด-ร้อน
สัตว์วตั ถุ 22 รายการ
- กลุ่มยาสามรส พบ 7 รส พบมากที่สุด คือ รสหวาน-ฝาด-เฝื่ อน
ธาตุวตั ถุ 35 รายการ
- กลุ่มยาสี่ รส พบ 4 รส พบรสละ 1 ครั้ง เท่ากันทั้ง 4 รส

คณาเภสั ช
เภสั ชกรรม
พบพิกดั ยา 12 พบมีวิธีปรุ งยา 12
กลุ่ม พิกดั ที่พบ วิธี วิธีที่พบมาก
มากที่สุด คือ พิกดั ที่สุด คือ ยาผง
ตรี

8. ข้ อเสนอแนะ
8.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
ผลการวิจยั เกี่ยวกับสมุนไพรสามารถนาไปสอบทาน หรื อเปรี ยบเทียบสมุนไพรกับคัมภีร์อื่น ๆ ได้ เช่น
วิเคราะห์องค์ประกอบของเครื่ องยาสมุนไพรในพิกดั ยา การเปรี ยบเทียบเภสัชวัตถุ (พืช-สัตว์-แร่ ธาตุ) และส่วนที่
ใช้ การเทียบชื่อวิทยาศาสตร์ วิธีการปรุ งยา
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8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรศึกษาต่อเรื่ องเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ เพื่อการรวมรวมฐานข้อมูลของสมุนไพรแต่ละชนิด ดังตาราง
4 เพื่อประโยชน์ต่องานวิจยั ด้านการแพทย์แผนไทยต่อไป

9. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ ประจาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาลมหาวิทยาลัยมหิ ดล และคณาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ให้
คาปรึ กษา แนะนาในการทาวิจยั ครั้งนี้
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ในทางการแพทย์ตะวันตก ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งมีสาเหตุมาจากพฤติ กรรมการปฏิ บตั ิตวั ตาม
ศาสตร์ ก ารแพทย์แ ผนไทยจะวิ นิ จ ฉั ย และวางแผนการรั ก ษาผู ้ป่ วยโดยพิ จ ารณาจากธาตุ เ จ้า เรื อ นซึ่ งเป็ น
ส่ วนประกอบในร่ างกายของผูป้ ่ วยเป็ นหลัก แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของธาตุเจ้าเรื อน
กับผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู ง ดังนั้นการศึกษาวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะธาตุเจ้าเรื อนของผูป้ ่ วย
โรคความดันโลหิ ตสู ง และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างธาตุเจ้าเรื อนกับโรคความดันโลหิ ตสู ง ผูว้ ิจยั ได้ทาการ
เก็ บ รวบรวมข้อ มูล จากผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสู งที่ เข้ารั บการรั กษาที่ คลิ นิกอายุรเวทแพทย์แ ผนไทยประยุกต์
โรงพยาบาลศิริราช ในช่วงเดือน สิ งหาคม พ.ศ. 2558 ถึง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 โดยการใช้แบบสอบถามซึ่ง
แบ่ งออกเป็ น 2 ส่ วน คื อ ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลธาตุเจ้าเรื อน ผลการวิจัย พบว่า ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู ง
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จานวน 374 ราย มีธาตุเจ้าเรื อนกาเนิดตรงกับเตโชธาตุหรื อธาตุไฟมากที่สุด ส่วนธาตุเจ้าเรื อนปกติลกั ษณะตรงกับ
เสมหะหรื อธาตุน้ า เมื่อศึ กษาความสัมพันธ์พบว่าโรคความดันโลหิ ตสู งไม่มีความสัมพันธ์ กบั ธาตุกาเนิ ด แต่มี
แนวโน้มมีความสัมพันธ์กบั ธาตุปกติลกั ษณะ โดยเฉพาะเรื่ องบุคลิกลักษณะและการปฏิบตั ิตวั เนื่ องจากธาตุปกติ
ลักษณะมีผลมาจากพฤติกรรมของผูป้ ่ วยเอง ซึ่งข้อมูลวิจยั นี้เป็ นประโยชน์ในการให้คาแนะนาและรักษาผูป้ ่ วยโรค
ความดันโลหิ ตสูงในทางการแพทย์แผนไทย
คาสาคัญ : ธาตุเจ้าเรื อน การแพทย์แผนไทย พฤติกรรม โรคความดันโลหิ ตสูง

ABSTRACT
According to western medicine human behavior is a major cause in hypertensive patients. In principle
of Thai Traditional Medicine, practitioners always use the body elements or Dhat - Chao – Ruean which are the
composition of the body for diagnosing and treating patients. However, there is no evidence to explain the
relationship of Dhat - Chao – Ruean and patients with hypertension. The objectives of this study are to explore
the body elements of hypertensive patients and to investigate the relationship between the body elements and
hypertension. The researchers collected data of patients with hypertension in Ayurved clinic, Siriraj Hospital
during August 2015 to February 2016. The questionnaires were used to record the general data and the body
elements. The results showed that 374 hypertensive patients were mostly in fire element (Tejo-Dhat) for innate
body elements and water element (Samha) for characteristic body elements. Conclusion, hypertension may not
have relationship with the innate body elements, but may relate with characteristic body elements. This may be
because the characteristic body elements was affected from behaviors in patients. The study is benefit for giving
suggestions and treatment hypertensive patients in Thai Traditional Medicine.
KEYWORDS: Dhat - Chao – Ruean, Thai traditional Medicine, behavior, hypertension

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
โรคความดันโลหิ ตสู งคือโรคที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์วา่ มีความดันโลหิ ตในหลอดเลือดแดงสูงขึ้น
กว่าปกติอย่างถาวร ความดันโลหิ ตที่สูงขึ้นอาจไม่แสดงอาการใดๆ แต่อย่างไรก็ตามการมีความดันโลหิ ตสู งใน
ระยะยาวเป็ นปั จจัยเสี่ ยงต่อโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) โรคไต เป็ น
ต้น โดยมากกว่าร้ อยละ 90 ของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งมักมี สาเหตุ มาจากพฤติ กรรมการปฏิ บัติต ัว และ
ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม พฤติกรรมเป็ นปั จจัยเสี่ ยง ได้แก่ การรับประทานอาหาร ความเครี ยด การไม่
ออกกาลังกาย การสู บบุ หรี่ เป็ นต้น การรั กษาที่ เหมาะสมสาหรับผูท้ ี่ มีความดันโลหิ ตสู ง คื อ การปรั บเปลี่ยน
พฤติกรรม และ/หรื อ ร่ วมกับการรับประทานยา (สมาคมความดันโลหิ ตสูงแห่งประเทศไทย, 2559 และ สุรเกียรติ
อาชานานุภาพ, 2543)
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การเจ็บป่ วยในทางการแพทย์แผนไทย นั้นกล่าวว่าเกิดจากการเสี ยสมดุลของธาตุท้ งั สี่ คือ ธาตุดิน ธาตุ
น้ าธาตุลม ธาตุไฟ และตรี ธาตุ คือ เสมหะ(ธาตุน้ า) ปิ ตตะ(ธาตุไฟ) และวาตะ(ธาตุลม) การทางานของร่ างกายหาก
ผิดปกติ จะเรี ยกว่าตรี โทษ (ขุนนิ ทเทศสุ ขกิ จ , 2516) ธาตุจะเสี ยสมดุ ลได้เนื่ องจากการเปลี่ ยนแปลงของ อายุ
ฤดูกาล กาลเวลา ถิ่นที่อยู่ และมูลเหตุที่เกิดจากพฤติกรรมของบุคคลคนนั้น ธาตุท้ งั 4 และตรี ธาตุน้ ี มีความสาคัญ
กับร่ างกายเป็ นอย่างมาก เพราะเป็ นโครงสร้างของร่ างกาย และควบคุมการทางานของร่ างกายให้เป็ นปกติ การ
เปลี่ ยนแปลงของตรี ธาตุก็จะส่ งผลกระทบต่อธาตุท้ งั 4 และจะก่ อให้เกิ ดความเจ็บป่ วยหรื อโรคต่างๆตามมา
(โรงเรี ยนอายุรเวทธารงฯ, 2552)
แนวคิดทางการแพทย์แผนไทยได้อธิ บายเรื่ อง ตรี ธาตุไว้อีกว่า มนุษย์ทุกคนจะมีร่างกายที่มีธาตุใด ธาตุ
หนึ่ งที่ เด่ นชัด อันเป็ นผลมาจากการกาเนิ ด และสิ่ งแวดล้อม การแพทย์แผนไทยเรี ยกว่าธาตุเจ้าเรื อน ซึ่ งจะมี
ลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละคนโดยที่เป็ นธาตุที่ติดตัวมาแต่แรกเกิด เรี ยกว่าธาตุกาเนิ ดและธาตุที่เป็ นผลจาก
สิ่ งแวดล้อม และพฤติกรรม เรี ยกว่าธาตุปกติลกั ษณะ(โรงเรี ยนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหาร, 2504 และโรงเรี ยนอายุรเวทธารงฯ,2552) การเจ็บป่ วยเกิดขึ้นได้จากการเสี ยสมดุลของธาตุท้ งั 4
และตรี ธาตุ ซึ่ งธาตุ ดังกล่าวจะแสดงออกด้วยอาการต่างๆและการทาความเข้าใจต่อการเสี ยสมดุลดังกล่าวต้อง
ค านึ ง ถึ งธาตุเจ้า เรื อ นด้ว ยว่าธาตุก าเนิ ดขณะปฏิ ส นธิ ในครรภ์ม ารดาเป็ นอย่า งไร ธาตุ ป กติ ล ักษณะอันได้แก่
บุคลิกลักษณะนิ สัยปั จจุบนั เป็ นอย่างไร เปลี่ยนแปลงหรื อไม่อาการที่เจ็บป่ วยอยูเ่ สมอและการเจ็บป่ วยในปั จจุบนั
เป็ นอาการของธาตุใด อวัยวะใดกาเริ บ หย่อน หรื อพิการเป็ นการหาสาเหตุการเจ็บป่ วยด้วยธาตุใดนัน่ เอง
จากทฤษฎี เ กี่ ย วกับ ธาตุ เ จ้า เรื อนดัง กล่ า ว ผู ้วิ จัย จึ ง มี ค วามสนใจว่ า ธาตุ เ จ้า เรื อนของบุ ค คลจะมี
ความสัมพันธ์อย่างไรกับผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสูง เช่น บุคคลที่มีธาตุเจ้าเรื อนแบบใดที่มีความเสี่ ยงต่อการเป็ น
โรคความดันโลหิ ตสู ง ข้อมูลที่ ได้จากการศึกษาวิจยั นี้ จะสามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการทาเวชปฏิ บตั ิทาง
การแพทย์แผนไทยทั้งในการป้ องกัน การให้คาแนะนาในการปฏิบตั ิตวั ที่ถูกต้องแก่ผปู ้ ่ วยด้วยศาสตร์ การแพทย์
แผนไทย เป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์ และยังเป็ นการสอบทานองค์ความรู ้ที่ ใช้อธิ บายแนวคิดเกี่ยวกับธาตุเจ้าเรื อน
ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยได้อีกด้วย

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาลักษณะธาตุเจ้าเรื อนในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง
(2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างธาตุเจ้าเรื อน ได้แก่ ธาตุกาหนดและธาตุปกติลกั ษณะกับโรคความ
ดันโลหิ ตสูงในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสูง

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึ กษาลักษณะธาตุเจ้าเรื อนในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งและความสัมพันธ์ระหว่างธาตุเจ้าเรื อน
ทางการแพทย์แผนไทยกับโรคความดันโลหิ ตสู งในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู ง ในการศึกษานี้ เพื่อทราบข้อมูล
ทัว่ ไปด้านประชากรสังคมของผูป้ ่ วย และศึกษาธาตุเจ้าเรื อนของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู ง ประกอบด้วยธาตุ
กาเนิ ด ได้แก่ ปถวีธาตุ อาโปธาตุ วาโยธาตุ เตโชธาตุ และธาตุปกติลกั ษณะ ได้แก่ วาตะ ปิ ตตะ เสมหะ วาตะ
ปิ ตตะ วาตะเสมหะ ปิ ตตะเสมหะ และสันนิบาต กับโรคความดันโลหิ ตสูง
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ลักษณะส่ วนบุคคล
- เพศ - อายุ - อาชีพ
ธาตุเจ้ าเรือน (ธาตุกาเนิด)
- ปถวี - วาโย
- อาโป - เตโช

โรคความดันโลหิตสู ง

ธาตุเจ้ าเรือน (ธาตุปกติลกั ษณะ)
- วาตะ - ปิ ตตะ - เสมหะ - วาตะปิ ตตะ
- วาตะเสมหะ - ปิ ตตะเสมหะ - สันนิบาต

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิเคราะห์ลกั ษณะธาตุตามคัมภีร์
การสร้างแบบสอบถาม

ผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสูงที่คาดว่าสามารถร่ วมโครงการได้
ลงนามในใบยินยอมเข้าร่ วมโครงการ
ให้ผปู้ ่ วยที่เข้าร่ วมโครงการตอบแบบสอบถาม

การตรวจสอบข้อมูล

รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
สรุ ปผลการศึกษาวิจยั

การศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างธาตุเจ้าเรื อนทางการแพทย์แผนไทยกับผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ต สู ง
ได้รับการรับรองให้ดาเนิ นโครงการวิจยั จากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล เมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เลขที่หนังสื อรับรองโครงการวิจยั Si 381/2015
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
การศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสูงที่เข้ารับการรักษาที่คลินิกอายุรเวท แพทย์
แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลศิริราช ในช่วงเดือน สิ งหาคม พ.ศ. 2558 ถึง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดยเลือก
ผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสูง
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ 1)ข้อมูลส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ และอาชีพ 2)ธาตุกาเนิด คือ ปถวี อาโป วาโย เตโช
ธาตุปกติลกั ษณะ คือ วาตะ ปิ ตตะ เสมหะ วาตะปิ ตตะ วาตะเสมหะ เสมหะปิ ตตะ สันนิบาต
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ตัวแปรตาม ได้แก่ 1)โรคความดันโลหิ ตสูง
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นแบบสอบถามลักษณะธาตุเจ้าเรื อนของผูป้ ่ วย
ความดันโลหิ ตสู งซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ข้อมูลทัว่ ไป และข้อมูลธาตุเจ้าเรื อนปกติลกั ษณะ ซึ่ งพัฒนามาจาก
คัมภีร์วรโยคสาร(โรงเรี ยนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร,2504)และตารา
อายุรเวทศึกษา (ขุนนิ ทเทศสุ ขกิจ, 2516) ซึ่ งเป็ นตาราที่ใช้สาหรับการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
แบบประเมิ น ที่ พ ัฒ นาขึ้ น มี ผู ้เ ชี่ ย วชาญด้า นเวชกรรมแผนไทย สถานการแพทย์แ ผนไทยประยุก ต์ คณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล และมีประสบการณ์ดา้ นการแพทย์แผนไทยไม่น้อยกว่า 20 ปี
จานวน 3 ท่าน เป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจัยจะทาการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยให้อาสาสมัครตอบแบบสอบถามอาสาสมัคร 1 รายตอบ
แบบสอบถาม 1 ชุด ใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีในการตอบคาถาม อาสาสมัครที่อายุมาก ที่ไม่สะดวกในการอ่าน
หรื อเขียนตอบแบบสัมภาษณ์ ผูเ้ ก็บข้อมูลจะเป็ นผูอ้ ่านคาถามให้อาสาสมัครตอบ แล้วเขียนลงในแบบสอบถาม
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม SPSS โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่อ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป ธาตุกาเนิด และธาตุปกติลกั ษณะของผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสูงโดยใช้สถิติแจกแจงความถี่
ร้อยละ ค่ามัธยฐาน(mode) ค่าต่าสุด (minimum) และค่าสูงสุด (maximum)
ผูว้ จิ ยั ใช้ Heat map นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อแสดงผลการศึกษาให้ชดั เจนโดยใช้เฉดสี เป็ นตัว
บ่งชี้ ความเข้มข้นของข้อมูล ในการนาเสนอข้อมูลธาตุปกติลกั ษณะ 23 ข้อของผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูง และแสดง
ให้เห็นภาพรวมของธาตุปกติลกั ษณะได้ชดั เจน และง่ายขึ้น ว่าผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูงจะมีปกติลกั ษณะอยูใ่ นธาตุ
ใด ซึ่งจะทาให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของธาตุปกติลกั ษณะกับโรคความดันโลหิ ตสูงได้

5. ผลการวิจัย
จากการศึ กษากลุ่มประชากรผูป้ ่ วยที่ เป็ นโรคความดันโลหิ ตสู งจานวน 374 ราย ดังตารางที่ 1 พบว่า
ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน 269 ราย (ร้อยละ 79.90) มีอายุมากกว่า 60 ปี จานวน 231 ราย (ร้อยละ 61.76)
ไม่ได้ทางานจานวน 206 ราย (ร้อยละ 55.08) และมีธาตุกาเนิดเป็ น เตโชธาตุจานวน 116 ราย (ร้อยละ 31.02)
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ตารางที่ 1 ลักษณะข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสูง (n = 374)
ข้ อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
≤ 30 ปี
31– 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
มากกว่า 60 ปี
อาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ธุรกิจส่ วนตัว
ค้าขาย/รับจ้าง
เกษตรกรรม
ไม่ได้ทางาน
ธาตุกาเนิด
ปถวี
อาโป
วาโย
เตโช

จานวน (374)

ร้ อยละ (100.00)

105
269

28.10
71.90

4
10
34
95
231

1.07
2.67
9.10
25.40
61.76

125
39

33.42
10.43

4
206

1.07
55.08

85
86
87
116

22.73
22.99
23.26
31.02

ผลการศึกษาลักษณะธาตุเจ้าเรื อนของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู ง พบว่า ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสูงมี
ธาตุกาเนิดตรงกับเตโชธาตุหรื อธาตุไฟมากที่สุด จานวน 116 ราย (ร้อยละ 31) ดังภาพที่ 1 ก ส่วนธาตุเจ้าเรื อนปกติ
ลักษณะ พบว่าผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสูงมีธาตุปกติลกั ษณะตรงกับเสมหะหรื อธาตุน้ ามากที่สุดจานวน 111 ราย
(ร้อยละ 29.68) ดังภาพที่ 1 ข

ภาพที่ 1 ลักษณะธาตุเจ้าเรื อนของผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสูง (n = 374) ภาพ ก ธาตุเจ้าเรื อนประเมินจากธาตุกาเนิด
ภาพ ข ธาตุเจ้าเรื อนปกติลกั ษณะ
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เมื่อศึ กษาลักษณะธาตุเจ้าเรื อนตามการประเมินปกติ ลกั ษณะของผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสู ง พบว่า เมื่อ
ประเมินธาตุเจ้าเรื อนปกติลกั ษณะในแต่ละลักษณะ ทั้งหมด 23 ข้อ มีคะแนนปกติลกั ษณะที่ตรงกับปิ ตตะหรื อธาตุ
ไฟมากที่ สุด คือ 10 ปกติลกั ษณะ ได้แก่ รู ปร่ าง อุณหภูมิผิวหนัง เหงื่ อ อารมณ์ การตัดสิ นใจ การเรี ยนรู ้สิ่งใหม่
ความจา การนอนหลับ สภาพอากาศที่ ทนไม่ได้ และการเคลื่อนไหว เคลื่อนไหว ตรงกับเสมหะหรื อธาตุน้ า 6
ลักษณะ ข้อต่อ การพูด กลิ่นตัว การขับถ่ายอุจจาระ ลักษณะอุจจาระ ฟัน ตรงกับวาตะหรื อธาตุลม 6 ลักษณะ ได้แก่
ผิวพรรณ ผม รสของอาหารที่ ชอบ การกินอาหาร การย่อยอาหาร ความหิ วกระหาย อื่นๆ 1 ลักษณะ ได้แก่ ความ
ฝัน ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 Heat map แสดงลักษณะธาตุเจ้าเรื อนแบ่งตามการประเมินปกติลกั ษณะ 23 ข้อ ของผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสูง

6. อภิปรายผล
การศึ กษาวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาวิจยั แรกที่ แสดงถึงธาตุเจ้าเรื อนกาเนิ ดและธาตุเจ้าเรื อนปกติลกั ษณะใน
ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู ง ธาตุเจ้าเรื อนกาเนิ ดในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งตรงกับเตโชธาตุหรื อธาตุไฟมาก
ที่สุด โดยธาตุไฟในทางการแพทย์แผนไทย หมายถึง พลังความร้อนแห่งชีวติ ที่ทาให้ร่างกายอบอุ่น ความร้อนและ
การเผาไหม้ ไฟอุ่นร่ างกาย ไฟที่ทาให้เกิดความวิตก ไฟที่ทาให้แก่ และไฟย่อยอาหาร (โรงเรี ยนอายุรเวทธารงฯ,
2552) ซึ่ งลักษณะของคนที่มีธาตุไฟเป็ นเจ้าเรื อนนั้น ในภาวะปกติร่างกายจะมีความร้อนอยู่แล้วจึงอาจทาให้เกิ ด
อาการร้อนในได้ง่าย เมื่อร่ างกายเกิดความร้อนจะทาให้การไหลเวียนเลือดเพิ่มมากขึ้นและส่งผลให้ความดันโลหิ ต
ในร่ างกายสูงเพิ่มขึ้นด้วย (มูลนิธิฟ้ื นฟูส่งเสริ มการแพทย์ไทยเดิมฯ อายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ์), 2544) แต่
ในทางตรงข้าม เมื่อประเมินธาตุเจ้าเรื อนปกติลกั ษณะ พบว่าตรงกับเสมหะหรื อธาตุน้ ามากที่สุด ซึ่ งลักษณะคน
ธาตุน้ าในทางการแพทย์แผนไทย หมายถึง ของเหลวต่างๆเสมหะ และสารกึ่ งของแข็งในร่ างกาย ประกอบด้วย
เลือดดี เสมหะ หนอง เหงื่อ มัน ไขมัน น้ าตา น้ าลาย น้ าในจมูก ปั สสาวะ และน้ าไขข้อ (โรงเรี ยนอายุรเวทธารงฯ,
2552) ซึ่ งนอกจากนั้นแล้วธาตุปกติลกั ษณะเสมหะ(ธาตุน้ า) จะมีรูปร่ างท้วมใหญ่ น้ าหนักมาก อ้วน น้ าหนักตัว
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มากซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎี ก ารแพทย์แผนตะวันตกที่ ก ล่า วไว้ว่าโรคอ้วนท าให้เกิ ดความดัน โลหิ ต สู ง (พีระ
บูรณะกิจเจริ ญ, 2553) ธาตุปกติลกั ษณะที่รองลงมาคือธาตุปกติลกั ษณะปิ ตตะ(ธาตุไฟ) ซึ่ งก็มีความสอดคล้องกับ
ธาตุกาเนิ ดพี่พบมากที่สุด นอกจากนี้แล้วยังพบว่า ผูป้ ่ วยยังมีธาตุปกติลกั ษณะที่เป็ นธาตุผสม หมายถึง การมีปกติ
ลักษณะที่แสดงออกร่ วมกันทั้งสองธาตุ คือ ธาตุผสมวาตะกับปิ ตตะ(ลักษณะที่ผสมระหว่างธาตุลมกับธาตุไฟ) ซึ่ง
ทางการแพทย์แผนไทยมองว่า ธาตุลมและธาตุไฟ เป็ นธาตุที่ส่งเสริ มกันและกัน หมายความว่า เมื่อมีธาตุลมมากก็
จะทาให้ธาตุไฟมากขึ้นด้วย (ขุนนิทเทศสุขกิจ, 2516) ดังนั้น ผูป้ ่ วยที่มีปกติลกั ษณะเป็ นวาตะกับปิ ตตะ (ลมกับไฟ)
จะมีลกั ษณะคือ ปกติลกั ษณะที่เป็ นปิ ตตะ(ธาตุไฟ) ร่ างกายจะร้อนง่าย เมื่อมีปกติลกั ษณะวาตะ(ธาตุลม) เข้าผสม
มา ก็จะยิ่งทาให้ร่างกายร้อนได้ง่ายกว่าเดิ มจากที่ เคยเป็ นอยู่ ทาให้การไหลเวียนเลือดเพิ่มมากขึ้นและส่ งผลให้
ความดันโลหิ ตในร่ างกายสู งเพิ่มขึ้นด้วย (มูลนิ ธิฟ้ื นฟูส่งเสริ มการแพทย์ไทยเดิมฯ อายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมาร
ภัจจ์), 2544)
จากการศึ กษาธาตุ เ จ้าเรื อนปกติ ล ักษณะของผูป้ ่ วยความดันโลหิ ต สู ง ในแต่ ล ะลัก ษณะ ทั้ง หมด 23
ลักษณะ ผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสู ง ที่ ปกติ ลกั ษณะที่ ตรงกับปิ ตตะหรื อธาตุไฟโดยเฉพาะลักษณะของ อุณหภูมิ
ผิวหนัง ที่มกั จะตัวร้อน ฝ่ ามือ ฝ่ าเท้าร้อน, มีเหงื่อ ออกมาก ออกง่าย, ทนต่ออากาศร้อนไม่ค่อยได้ ซึ่ งหมายความ
ว่า ผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสู งกลุ่มนี้ ปกติร่างกายจะมีความร้อนอยู่แล้ว จึ งอาจทาให้เกิ ดอาการร้อนในได้ง่ายเมื่อ
ร่ างกายเกิ ดความร้อนจะทาให้การไหลเวียนเลือดเพิ่มมากขึ้นและส่ งผลให้ความดันโลหิ ตในร่ างกายสู งเพิ่มขึ้น
ดังที่กล่าวมาแล้ว ในด้านของอารมณ์ที่มกั จะมักโกรธง่าย หรื อโมโหร้าย ใจร้อน จริ งจัง ขี้อิจฉา, การตัดสิ นใจ เป็ น
คนตัดสิ นใจไว รวดเร็ วภาวะอารมณ์เหล่านี้จะส่งผลให้ หทัยวัตถุหรื อหัวใจทางานมากขึ้น ส่งผลให้ความดันโลหิต
ในร่ างกายเพิ่มขึ้น (มูลนิธิฟ้ื นฟูส่งเสริ มการแพทย์ไทยเดิมฯ อายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ์), 2544)
ผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสู งที่ ปกติลกั ษณะตรงกับวาตะหรื อธาตุลมโดยเฉพาะลักษณะรสของอาหารที่ชอบ
การกินอาหาร ผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสู งกลุ่มนี้ มักจะชอบรับประทานอาหารที่รสหวาน รสเปรี้ ยว และรสเค็ม เป็ น
หลัก ซึ่งการรับประทานอาหารรสเค็มนั้นจัดเป็ นสาเหตุที่ทาให้เกิดโรคความดันโลหิ ตสูงได้ (พีระ บูรณะกิจเจริ ญ,
2553)
ในส่ วนของผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสู งที่ มีปกติลกั ษณะกับตรงกับเสมหะหรื อธาตุน้ า ทั้ง 6 ลักษณะ ได้แก่
การมีกลิ่นตัวบ้าง, การขับถ่ายอุจจาระสม่าเสมอ, ลักษณะอุจจาระของอุจจาระที่เป็ นก้อนดี, ฟั นลักษณะฟันที่มี
ขนาดปานกลาง ขาว เรี ยบ และแข็งแรง, มีขอ้ ต่อที่แน่น แข็งแรง และมีลกั ษณะการพูดอ่อนหวาน ชัดเจน พูดช้า
และมีเสี ยงกังวาน ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็ นลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเป็ นโรคความดันโลหิ ตสูงเลย ดังนั้น ปกติ
ลักษณะทั้ง 6 ลักษณะของผูป้ ่ วยไม่มีผลกับโรคความดันโลหิ ตสูงที่ผปู ้ ่ วยกาลังเป็ นอยู่
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างธาตุเจ้าเรื อนกับผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู ง พบว่า ผูป้ ่ วยโรคความ
ดันโลหิ ตสูงไม่มีความสัมพันธ์ธาตุกาเนิด แต่มีแนวโน้มว่าผูท้ ี่เป็ นความดันโลหิ ตสูงจะมีธาตุกาเนิดเป็ นธาตุไฟ แต่
มี ความสัมพันธ์กับธาตุปกติ ลกั ษณะ เนื่ องจากธาตุปกติ ลกั ษณะมีผลมาจากพฤติ กรรมของผูป้ ่ วยเอง ธาตุปกติ
ลักษณะของแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยูก่ บั พฤติกรรมการปฏิบตั ิตวั ของผูป้ ่ วยนัน่ เอง ดังนั้น ในการ
ดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรความดันโลหิ ตสู ง จะต้องพิจารณาเรื่ องธาตุเจ้าเรื อนปกติลกั ษณะและพฤติกรรมเป็ นสาคัญ จึง
จะสามารถให้ดูแลการรักษาและให้คาแนะนาแก่ผปู ้ ่ วยความดันโลหิ ตสูงอย่างมีประสิ ทธิภาพ
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7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
ในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งนั้น แพทย์แผนไทยต้องพิจารณาธาตุเจ้าเรื อนกาเนิ ดและ
ธาตุเจ้าเรื อนปกติลกั ษณะ รวมถึงพฤติกรรมของผูป้ ่ วยเป็ นสาคัญ เนื่ องจากธาตุเจ้าเรื อนปกติลกั ษณะเปลี่ยนแปลง
ได้ตามพฤติกรรม เพื่อให้คาแนะนาและรักษาผูป้ ่ วยได้ถูกต้องและเหมาะสม
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรนารู ปแบบวิธีการศึกษานี้ใช้ศึกษากับโรคกับโรคเรื้ อรังอื่นๆ เช่น โรคเบาหวาน เป็ นต้น
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บทคัดย่อ
เนื่ องมาจากการกระจายสิ นค้าจากคลังสิ นค้าไปยังร้านค้าปลีกต่างๆในแต่ละพื้นซึ่ งมีร้านค้าปลีกจานวนมาก
และมีระยะทางห่ างไกลกันส่ งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินรถที่สูงการวิจยั ครั้งนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อ จัดกลุ่มร้านค้า
และเส้นทางการเดินรถของการจาหน่ายสิ นค้าให้กบั พนักงานขายหน่วยรถ (Van Sales) โดยกาหนดเส้นทางให้มีความ
เหมาะสมและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้มากที่สุด โดยการใช้โปรแกรม “การจัดการเส้นทางการเดินรถใน
การกระจายสิ นค้า” ที่ใช้ระบบสนับสนุนจากฐานข้อมูลของ Google Maps ในการคานวณระยะทาง โดยกลุ่มตัวอย่าง
ที่ ใ ช้ใ นการวิจ ยั ครั้ ง นี้ ได้แ ก่ ร้านค้าปลีกจานวน 500 ร้าน ผลที่ ไ ด้คือ เส้น ทางและระยะทางบนถนนจริ ง
ระหว่างร้านค้าปลีกแต่ละร้าน เพื่อให้แนะนาและ นาทางพนักงานขายหน่ วยรถเดิ นทางไปยังร้านค้านั้นๆ
คาสาคัญ: ปั ญหาการจัดเส้นทางการขนส่ง, ระบบระบุตาแหน่งบนพื้นโลก ,แผนที่ภูมิศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์,
บริ การจาก Google Maps

ABSTRACT
In product distribution process from warehouse to retail stores of each area it difficult to manage the
travelling route because of each area has many retail stores and long distance between both retail stores
effective to high cost of travelling expense. The purposes of this research was to retail stores combination
and travelling route of van sales to reduce the distance, travelling time and travelling expenseby program
“Logistics travelling route management by Google maps”. The Logistics travelling route management by
Google maps program supported by Google maps database in distance calculation.The samples consisted of
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500 retail stores. The resultof calculation was the actual distance of each retail store that can be used in route
decision by van sales
KEYWORDS: Vehicle Routing Problems,GPS (Global Positioning System), Google Maps, Google Maps API

1. ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
ผูผ้ ลิตสิ นค้าอุปโภค บริ โภค ต้องการจาหน่ ายสิ นค้า ผ่านระบบหน่ วยรถไปยังร้านค้าปลีก เพราะเป็ น
กระจายสิ น ค้า ลงสู่ ร ะบบขายย่อ ยที่ สุ ด ก่ อ นถึ ง มื อ ผู ้บ ริ โ ภค โดยทางผู ้ผ ลิ ต สิ น ค้าจะท าการส่ ง สิ น ค้า จาก
โรงงานผลิตไปเก็บไว้ยงั คลังสิ นค้าย่อย ของแต่ละจังหวัด ที่เปรี ยบเสมือน Hub โดยจานวนที่ส่งไป จะขึ้นอยูก่ บั
การตั้งเป้ าหมาย กาลังความต้องการของ ขั้นตอนการกระจายสิ นค้าจากคลังไปสู่ ร้านค้าปลีกทาโดยพนักงาน
หน่วยรถ(Van Sales) จะทาการเบิกสิ นค้าต่างๆขึ้นรถหน่วย ซึ่ งอาจจะเป็ น รถปิ คอัพ หรื อ รถหกล้อ แล้วทาการ
ตระเวนไปยังร้านค้าย่อยตามชุมชนต่างๆ เข้าไปเสนอขาย ในรายการโปรโมชัน่ ต่างๆที่บริ ษทั กาหนดมาให้ เมื่อ
ร้านค้าสนใจซื้ อสิ นค้า ก็จะทาการเปิ ดบิลขายให้กบั ลูกค้า โดยในแต่ละพื้นที่ จะมีจานวนลูกค้าอยู่จานวนมาก
ดั้งนั้นจาเป็ นที่จะต้องจัดกลุ่มลูกค้า และเส้นทางออกไปพบลูกค้า ให้มีความเหมาะสม และประหยัดค่าใช้จ่ายได้
การเดินทางให้มากที่สุด เพื่อเพิ่มผลกาไรให้ได้มากที่สุดแก่บริ ษทั

ภาพประกอบที่ 1 ร้านค้าปลีกในแต่ละจังหวัด

2.วัตถุประสงค์ งานวิจัย
1. เพื่อพัฒนาระบบจัดเส้นทางการขนส่งสิ นค้าและคานวณระยะทางในการขนส่งสิ นค้าบนระบบแผนที่
Google maps
2. เพื่อกาหนดเส้นทางเดินรถ ที่มีระยะทางที่ส้ นั ที่สุด

3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิด
ปั ญหาการเดินทางของพนักงานขาย (traveling salesman problem:TSP) เป็ นที่รู้จกั กันในนามของปั ญหา
ทีเอสพี (TSP) เป็ นหนึ่ งในปั ญหาที่เป็ นปั ญหาที่ได้รับความสนใจจากนักวิจยั อย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลายาวนาน
ในการพัฒนาวิธีการในการหาคาตอบให้ดีและเร็ ว โดยปั ญหา TSP นี้ เป็ นปั ญหาที่ทาการตัดสิ นใจหาเส้นทางการ
เดินทางเมื่อมีเมืองหรื อสถานที่ที่ตอ้ งเดินทางไปจานวน N เมืองหรื อ N สถานที่ การเดินทางจะเดินทางจากเมืองใด
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เมืองหนึ่ งในจานวน N เมือง โดยเส้นทางการเดินทางนั้นๆ จะต้องเดินทางผ่านเมืองทุกเมืองใน N และกลับมาที่
เมืองที่ทาการเริ่ มต้นในการเดินเหมือนการเดินวนรอบ เช่นพนักงานขายเดินทางไปขายสิ นค้าให้กบั ลูกค้าจานวน
10 รายได้แก่เมือง 1 ถึงเมือง 10 โดยเมืองที่ 4 เป็ นที่ต้ งั ของศูนย์กระจายสิ นค้าของพนักงานขายรายนี้พนักงานขาย
รายนี้จะเดินทางเริ่ มต้นจากเมืองที่ 4 แล้วเดินไปตามเส้นทางดังนี้ 4-1-10-2-9-3-8-7-5-6-4 ซึ่งเป็ นการเดินทางจาก
เมืองที่ 4 ต่อด้วยการเดิ นทางไปเมืองที่ 1 และ 10 ไปเรื่ อยๆ จนกระทัง่ ลูกค้าทุกรายในจานวน 10 รายได้รับการ
เยีย่ มเยียนจากพนักงานขายแล้วพนักงานขายก็ยอ้ นกลับมาที่เมืองที่ 4 เช่นเดิม โดยปั ยหา TSP นี้ แยกย่อยออกเป็ น
ปั ญหาต่างๆ อีกมากมาย โดยผูอ้ ่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ Applegate et al. (2006)

ภาพประกอบที่ 2 ของเส้นทางการเดินทางของปั ญหา TSP ที่มีจานวนจุด 15 จุด แบบที่ 1 และ แบบที่ 2
แสดงความแตกต่างของเส้นทางการเดิน 2 แบบในปั ญหา TSP ซึ่งทั้งสองแบบมีเส้นทางการเดินทางที่
แตกต่างกันซึ่งจะทาให้เกิดต้นทุนในการเดินทางแตกต่างกันเนื่องจากใช้ระยะเวลาหรื อเส้นทางที่แตกต่างกันไป
ตามลักษณะหรื อเส้นทางระหว่างเมือง
Nearest Heuristic เป็ นการจัดเส้นทางแบบง่าย โดยใช้หลักการเดิ นทางจากจุดเริ่ มต้น ไปยังจุดที่ ใกล้
ที่สุด ซึ่งการเดินทางไปยังจุดต่อไปจะพิจารณาข้อกาหนดต่างๆ คือ ความจุของยานพาหนะ และ เวลาทั้งหมดที่ใช้
เดินทาง สูตรของ Nearest Heuristic มีดงั นี้
Cij = Cip + Cpj
Cij = ค่าระยะทางจาก โหนด i ไปโหนด j
Cip = ค่าระยะทางจาก โหนด i ไปโหนดใดๆใน p
Cpj = ค่าระยะทางจาก โหนด i ไปโหนดใดๆใน p ไปยังโหนด j
วิธีการหาคาตอบที่ใกล้เคียงที่สุด เป็ นการแบ่งกลุ่มหาเส้นทางที่ใช้หลักการพยายามวิง่ ไปยังจุดที่ใกล้
ที่สุด มีข้ นั ตอนการเลือก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เริ่ มจากจุดเริ่ มต้นที่ตอ้ งการ โดยเริ่ มมีเวลาเดินทางเท่ากับศูนย์ ทุกเส้นทาง
ขั้นตอนที่ 2 เลือกเส้นทางที่มีระยะทางสั้นที่สุด
ขั้นตอนที่ 3 เลือกจุดใกล้ กับจุดปลายทาง
ขั้นตอนที่ 4 ไปยังจุดที่ใกล้ที่สุด
ขั้นตอนที่ 5 ทาตามขั้นตอนที่ 3 ถึง 4 จนกระทัง่ เลือกครบทุกจุด เลือกเส้นทางที่มีค่าต่าสุด
ขั้นตอนที่ 6 รวมระยะการเดินทางเป็ นระยะการเดินทางรวมของเส้นนั้น
ขั้นตอนที่ 7 ถ้าระยะทางไม่เหมาะสมกันให้ทาการหาเส้นทางใหม่
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4. ขอบเขตของการวิจัย
1. ศึ กษารู ปแบบ การออกแบบโครงข่ายการกระจายสิ นค้า กรณี ศึกษา ระบบหน่ วยรถ ของบริ ษทั สห
พัฒนพิบูลย์ จากัด(มหาชน)
2. สร้างระบบคานวณหาระยะทาง ระหว่างร้านค้า และ เปรี ยบเทียบระยะทาง ระหว่างร้านค้า แล้วหา
ระยะทางที่ต่ าที่ สุดในการเดินทางไปในแต่ละร้านค้า มาจัดเรี ยงเป็ นเส้นทางเดินรถประจาวัน ที่มีระยะทางรวม
น้อยที่สุด

5. ระเบียบวิธีวจิ ัย
โดยในงานวิจยั นี้ จะมีการมาวิเคราะห์ ลาดับ ของการเดิ นรถเข้าไปในแต่ละร้านค้า เพื่อให้ได้ระยะทางที่ ต่ า
ที่สุด โดยมีการแบ่งกลุ่มของร้านค้าออกตามพื้นที่ขอบเขตการขาย และนาร้านค้าที่อยูใ่ นขอบเขตนั้นๆเข้าไปทา
การจัดลาดับในการเดินรถ ออกไปจัดจาหน่ายสิ นค้าให้กบั ร้านนั้นๆต่อไป
ตารางที่ 1 แสดงระยะทางระหว่างร้านค้า
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ภาพประกอบที่ 3 Flowchart การทางานของโปรแกรมทั้งหมด
เมื่อเราได้ระยะทางกลับมาแล้ว ก็เอาไปประมวลผลในการเปรี ยบเทียมระหว่างการเดินทางไปในแต่ละ
จุด ว่าจุดใด ให้ระยะทางในการเดินทางที่ส้ นั ที่สุด เพื่อเลือกเส้นเดินทางไปยังจุดนั้น แล้วจากจุดนั้น ก็ทาการ
หาจุดเดินทางไปยังจุดต่อไป จนกระทัง่ ครบทุกจุด จากกระบวนการคิดข้างต้นสามารถแสดงได้ต้ งั นี้

ภาพประกอบที่ 4 แสดงจุดที่ต้ งั ของร้านค้าทุกร้าน และ การหาหาระยะทางจากร้าน A ไปยังร้านอื่นๆ
กาหนดร้าน A เป็ นร้านจุดเริ่ มต้น แล้วหาระยะทางจากร้าน A ไปยังร้านอื่นๆ แล้วดูวา่ ร้านใด มีระยะ
ทา’น้อยที่สุด ให้เลือกเดินทางไปร้านนั้น ในที่น้ ีได้ร้านค้าที่มีระยะทางต่าที่สุดคือ ร้าน B
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ภาพประกอบที่ 5 หาระยะทางจากร้าน B ไปยังร้านอื่นๆ และ ระยะทางจากร้าน F ไปยังร้านอื่นๆ
กาหนดร้าน B เป็ นร้านจุดเริ่ มต้น แล้วหาระยะทางจากร้าน B ไปยังร้านอื่นๆ โดยที่ยกเว้นร้านค้าที่
ผ่านมาแล้ว (ในที่น้ ีคือร้านค้า A ) แล้วดูวา่ ร้านใด มีระยะทางน้อยที่สุด ให้เลือกเดินทางไปร้านนั้นต่อไป ในที่น้ ี
ได้เป็ นร้าน F
กาหนดร้าน F เป็ นร้านจุดเริ่ มต้น แล้วหาระยะทางจากร้าน F ไปยังร้านอื่นๆ โดยที่ยกเว้นร้านค้าที่ผา่ น
มาแล้ว (ในที่น้ ีคือร้านค้า A และ B) แล้วดูวา่ ร้านใด มีระยะทางน้อยที่สุด ให้เลือกเดินทางไปร้านนั้นต้อไป ใน
ที่น้ ีได้เป็ นร้าน C

/
ภาพประกอบที่ 6 ระยะทางจากร้าน C ไปยังร้านอื่นๆ
กาหนดร้าน C เป็ นร้านจุดเริ่ มต้น แล้วหาระยะทางไปร้าน D ซึ่งเป็ นร้านลาดับสุดท้ายที่เหลืออยู่
ดังนั้นสรุ ปเส้นทางการวิง่ รถ ระยะทางที่ส้ นั ที่สุดคือ A >>> B >>> F >>>> C >>>> D
จากนั้นทาการรวมระยะทางจากแต่ละจุดเข้าด้วยกัน ก็จะได้เป็ นระยะทางรวมในการวิง่ ขายสิ นค้าวันนี้
แล้ว ทาการส่งค่าข้อมูลร้านค้า ลาดับ และ ตาแหน่ง ที่เราคานวณได้มานั้น ไปแสดงบนแผนที่ Google Maps
เป็ นเส้นทางเดินรถที่มีระยะทางสัน่ ที่สุดได้
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ภาพประกอบที่ 7 ระบบการทางานโดยรวมโปรแกรม
ส่ วนประกอบแรกที่ ได้ทาการสร้างขึ้นคือ ส่ วนของการคานวณหาระยะทางระหว่างจุด 2 จุดบนระบบ
แผนที่ Google maps โดยสร้างฟั งก์ชนั่ สาหรับรับค่า ตาแหน่ ง ละติจูต ลองติจูต ของต้นทาง และปลายทาง
แ ล้ ว ส่ ง ไ ป ยั ง Google maps API (https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/directions#
DirectionsRequests)
โดยมี การกาหนดโหมดการคานวณเส้นทางเข้าไปเป็ น driving ซึ่ งหมายถึ งการเดิ นทางด้วยรถยนต์
เมื่อส่ งตาแหน่งต้นทางและ ปลายทางไปยัง Google maps API ทาง Google maps API จะคานวนระยะทางตาม
เส้นทางบนถนนจริ งกลับมาให้

6.การวิเคราะห์ ข้อมูล
โดยหลังจากการออกแบบตัวโปรแกรม และจัดสร้างสมบูรณ์แล้ว ได้นาโปรแกรมมาทาการทดสอบจัด
เส้นทางเดินรถ โดยดึงเอากลุ่มของลูกค้า มาทาการจัดเส้นทางดูลาดับ และ ระยะทางในการเดินรถ

ภาพประกอบที่ 8 ชื่อร้าน และ ตาแหน่ง GPS ของร้านค้า
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ภาพประกอบที่ 9 การจัดลาดับการเดินทางไปยังร้านค้า

ภาพประกอบที่ 10 สรุ ปผลลาดับร้านค้าที่จะต้องเดินทางไป
หลังจากทาการจัดเส้นทางได้ลาดับของร้านค้า และระยะทางระหว่างร้าน สามารถนามาแสดงบนแผนที่
ได้ โดยมีการแสดงรู ปแบบของแผนที่ ในระบบขจัด กรณี ที่มีจานวนร้านค้ามากกว่า 10 ร้านค้า เพราะเป็ นข้อจากัด
ของทาง Google mps) แต่ถา้ จานวนร้านค้าไม่เกิ น 10 ร้านค้าสามารถแสดงค่าแผนที่ ได้อย่างอะเอียด และเป็ น
ระยะทางบนถนนจริ งได้เลย
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ภาพประกอบที่ 11 แสดงเส้นทางระหว่างร้านค้าบนถนนจริ ง
จะเห็นได้วา่ หลังการจัดเส้นทางเดินรถเสร็ จสิ้นแล้ว ก็จะได้ผลออกมาหลายอย่างอยูด่ ว้ ยกันประกอบ
ไปด้วย
1. ลาดับร้านค้าในเส้นทางเดินรถวันนั้นๆ
2. ทราบระยะทางระหว่างร้านค้า จะได้ช่วยวางแผนในการเดินทางไปยังร้านค้าได้
3. ทราบระยะทางรวมของวันนี้ ทาให้สามารถดูความต้องการของน้ ามันเชื้อเพลิงที่จะต้องเดิมไป
ล่วงหน้าได้ เนื่องจากการเข้าไปในบางพื้นที่ มีจานวนปั้ มน้ ามันน้อย หรื ออาจจะไม่มีเลย
การคานวณระยะทาง ระหว่างร้านค้า เพื่อใช้เป็ นข้อมูลแนวทางในการตัดสิ นใจของผูว้ างแผนการเดิ น
รถ พนักงานขาย หรื อ ตัวพนักงานขับ รถ และแสดงลาดับ ของร้ านค้า ระยะทางของแต่ละร้านค้า เพื่ อ ให้
พนักงานขาย หรื อ คนขับรถ คานวณระยะเวลาในการเดินทางจริ งว่า แล้วมาตัดสิ นใจในการเดินรถอีกครั้ง โดย
ในส่ วนของการวัดระยะทาง โดยใช้ Google Maps API อาจจะมีความคาดเคลื่ อนได้ เนื่ องจาก ข้อมูลที่ ทาง
Google เก็บไว้เป็ นข้อมูลที่ไม่ใช้ปัจจุบนั เช่น กรณี การ ตัดสร้างเส้นทางใหม่ หรื อ ปิ ดเส้นทางการขนส่ง ทาให้
การคานวณเส้นทางที่ได้ กับการไปเดินรถจริ ง ระยะทางที่ได้อาจจะไม่เท่ากัน
ส่วนของการใช้งานของ Google Maps API นี้ยงั มีขอ้ จากัดอยูบ่ า้ ง เช่นปริ มาณการใช้งานต่อวันได้ไม่
เกิน 2500 รายการ ซึ่ งส่ วนนี้ ที่ใช้ใช้คือ ส่ วนของการส่ งค่า ตาแหน่ ง ต้นทาง และ ปลายทาง ไปคานวณหาค่า
ระยะทางออกมานั้น เอง ถ้าเราส่ งไปจานวนมากกกว่า 2500 ครั้ งต่ อวัน ที่ Google ก็จะไม่ ส่งค่าระยะทาง
กลับมาให้เรา ทาให้เราต้องรอส่งข้อมูลสุดต่อไปในวันถัดไป หรื อถ้าจะใช้ในทาง ธุรกิจอาจจะต้องลงทุน ซื้ อ
0.50 UD$ ต่อจานวน 1000 รายการที่ ส่งไป แต่ในการใช้งานจริ งแล้วแค่การคานวณจัดเส้น ทาง จานวน 10
ร้ านค้า จะต้อ งส่ งข้อ มู ล ไปถึ ง 50 ชุ ด ซึ้ งถื อ ว่ามาก ถ้าจ านวนร้ านค้ามี ก ว่ากว่านี้ คงมี ต ้น ทุ น ที่ สู ง ขึ้ น มาก
พอสมควร
ทั้งนี้ ระบบที่ สร้ างขึ้ น นี้ จะมี ป ระโยชน์ ม าก ในกรณี ที่ ใช้พ นักงานขับ รถ หรื อ พนักงานขาย ที่ เป็ น
พนักงานใหม่ ซึ่ งไม่ทราบตาแหน่งที่ต้ งั และ เส้นทางในการเดินทางไปพบ กับลูกค้ารายนั้นๆ ระบบจะมีการ
นาท าทางไปยังร้านค้าเป้ าหมายได้ สามารถมองเห็ น บริ เวณที่ ต้ งั ร้ านค้า ก่ อนไปถึ งสถานที่ จริ งได้ ทาให้
ระยะเวลาในการหาร้านค้า ลดลงมาก
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7.ข้ อเสนอแนะ
สาหรับงานวิจยั ครั้งต่อไป การการวัดระยะทางแล้วเอาไปเปรี ยบเทียบหาค่าน้อยที่สุด ควรมีระบบการ
ถ่วงน้ าหนัก เพื่อหาต้นทุนค่าขนส่งที่แท้จริ งออกมาให้ได้ เช่น ค่าน้ ามัน ค่ายาง ค่าเสื่ อมรถ มาเกี่ยวข้องด้วย
โดยอาจจะคิดอยูใ่ นรู ป โมดูลการถ่วงน้ าหนัก
1. ถ่วงน้ าหนักหนักเชิงบวก คือคิดปริ มาทการจาหน่ายสิ นค้าให้กบั ร้านค้านั้นๆมาคูณกับระยะทางเป็ น
น้ า มาเป็ นตัวตัดสิ นใจ และ การออกแบบส่ วนการจัดเรี ยงขึ้นของออกจาหน่าย เพื่อให้เกิดความสะดวกในการ
จัดส่งสิ้นค้าด้วย โดยใช้กระบวนการ Last-in-First-Out
2. ถ่วงน้ าหนักหนักเชิงลบ คิดปริ มาทการจาหน่ายสิ นค้าให้กบั ร้านค้านั้นๆ มาลบออกจากจานวนสิ นค้า
ที่นาขึ้นมาบนรถจากคลัง มาคูณกับระยะทางเป็ นน้ า
X = ( Y - Z ) *ระยะทาง
X: ตัวค่าระยะทางที่จะเอาไปคานวณ
Y: จานวนน้ าหนักสิ้นค้าต้นทาง
Z: จานวนน้ าหนักสิ้นค้า ที่จะขายลง ณ ร้านค้าต่อไป
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บทความนี้ น าเสนอการพัฒ นาระบบการบริ หารจัดการร้ า นขายอาหารสัต ว์ใ นรู ป แบบของบริ การ
ซอฟต์แวร์ คลาวด์โดยใช้ภาษาวิชวลเบสิ กดอทเน็ตทางานร่ วมกับฐานข้อมูลไมโครซอฟท์ เอสคิวแอลเซิ ร์ฟเวอร์
ซึ่ งสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ บริ การคลาวด์รองรับการจัดการข้อมูลพื้นฐาน การขายสิ นค้า การจอง
สิ นค้า คลังสิ นค้า และการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง ความสามารถเหล่านี้ สามารถช่วยลดปั ญหาด้านการจัดการ
สามารถเพิ่มประสิ ทธิภาพของการบริ หารจัดการ กาจัดข้อผิดพลาดต่างๆ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า และ
เพิ่มความถูกต้องจากการรั บบริ การ การประเมิ นผลของบริ การคลาวด์ที่เสนอโดยให้กลุ่มตัว อย่างตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจพบว่ามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดี
คาสาคัญ: บริ การซอฟต์แวร์คลาวด์, การจัดการร้านขายอาหารสัตว์

ABSTRACT
This paper presents the development of pet food shop management system in the form of cloud software
as a service using Visual Basic dot Net and Microsoft SQL Server database that can be accessed through web
browsers. The cloud service supports basic management function, merchandising, reservation, warehouse, and
historical data checking. These functions can reduce management problems, increase the efficiency of
management, eliminate any errors that affect customer satisfaction, and improve the accuracy of the service. The
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evaluation of the proposed cloud service was by having sample respondents rated their satisfaction was found
that the satisfaction was at the level of good.
KEYWORDS: Software-as-a-Service, Pet food shop management

1. บทนา
ในปั จจุบนั การดาเนิ นธุ รกิ จเกี่ ยวกับร้านขายอาหารสัตว์เลี้ ยงมีการเจริ ญเติบโตมากขึ้น ทาให้เกิ ดการ
แข่งขันที่สูงขึ้นในด้านการให้บริ การแก่ลูกค้า ระบบการขายสิ นค้า การจัดการสิ นค้าคงคลัง และการตรวจสอบ
ข้อมูลย้อนหลัง ซึ่ งการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลของทางร้านยังใช้วธิ ี การทาด้วยมือ เป็ นต้น สิ่ งต่างๆ เหล่านี้ ทาให้เกิด
ปั ญหาด้านการจัดการ เป็ นผลให้เกิ ดความเสี ยหายทางธุ รกิ จ เกิ ดความล่าช้า หรื อข้อผิดพลาดต่างๆ ที่ ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้า เพราะเนื่องจากลูกค้าต้องการความรวดเร็ ว และความถูกต้องจากการรับบริ การ
เพื่อให้การจัดการร้านขายอาหารสัตว์ มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น จึงมีการนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
มาจัดการงานในด้านต่างๆ ของร้าน ปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในร้าน สื บเนื่องมาจากการดาเนินงานที่ยงั เป็ นระบบ
ทาด้วยมือ ซึ่ งก่อให้เกิดปั ญหาต่างๆ ดังนี้ เกิดความล่าช้าในการจัดเก็บ และการค้นหาข้อมูล เกิดความผิดพลาดใน
การดาเนิ นงาน ข้อมูลที่รับเข้ามีการซ้ ากันมากทาให้เกิดความซ้ าซ้อนของข้อมูลได้ หรื อข้อมูลอาจสู ญหายได้ เกิด
ความล่าช้าในการออกใบเสร็ จ และไม่มีการตัดยอดสิ นค้าคงเหลือทุกครั้งหลังจากที่มีการขายสิ นค้า
จากปั ญหาที่เกิดขึ้นจึงได้นาเอาคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการจัดการกับข้อมูลเพื่อให้ระบบมีการทางานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวดเร็ ว และมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึ งได้มีการพัฒนาเป็ นบริ การคลาวด์ เพื่อให้
ผูใ้ ช้งานระบบสามารถเข้าถึงได้ง่าย จัดการงานต่างๆ ได้สะดวก และสามารถรองรับการขยายกิจการของสาขาได้

2. วัตถุประสงค์ การศึกษา
เพื่อพัฒนาบริ การซอฟต์แวร์คลาวด์สาหรับการบริ หารจัดการร้านขายอาหารสัตว์อดู๊ ดี้เพ็ทช็อป สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจได้

3. แนวคิด ทฤษฎี และระบบงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
การค านวณแบบคลาวด์ (Cloud Computing) คื อ บริ ก ารที่ ครอบคลุ มถึ ง การให้ใ ช้ก าลังประมวลผล
หน่ วยจัดเก็บข้อมูล และระบบออนไลน์ต่างๆ จากผูใ้ ห้บริ การ เพื่อลดความยุ่งยากในการติดตั้ง ดูแลระบบ ช่วย
ประหยัดเวลา และลดต้นทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายเอง ประกอบด้วย 5 คุณสมบัติสาคัญ
ได้แก่ บริ การด้วยตัวเองเมื่อต้องการ (On-demand self-service) เข้าถึงทรัพยากร คอมพิวเตอร์ ได้ในวงกว้างผ่าน
เครื อ ข่ า ย (Broad network access) ทรั พ ยากรถู ก รวบรวมจากที่ ต่ า งๆ (Resource pooling) มี ค วามยึด หยุ่น และ
ปรับตัวได้รวดเร็ ว (Rapid elasticity) และการบริ การที่วดั ปริ มาณการใช้งานได้ (Measured service) มีตวั แบบการ
ให้บ ริ การคลาวด์ 3 ตัวแบบ คื อ บริ การซอฟต์แ วร์ ค ลาวด์ (Software-as-a-Service: SaaS) เป็ นการให้บ ริ ก าร
ซอฟต์แวร์ที่มีความยืดหยุน่ ต่อการเข้าถึงการใช้งานได้หลากหลาย โดยผูใ้ ช้ไม่จาเป็ นต้องบริ หารจัดการโครงสร้าง
พื้นฐานเอง บริ การแพลตฟอร์มคลาวด์ (Platform-as-a-Service: PaaS) เป็ นการให้บริ การแพลตฟอร์มและเครื่ องมือ
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เพื่อใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ แอพลิเคชัน และบริ การโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ (Infrastructure-as-a-Service:
IaaS) เป็ นการให้บริ การทรัพยากรคอมพิวเตอร์พ้นื ฐาน (IT24Hrs, 2015)
ระบบจัดการฐานข้อมูล หมายถึง กลุ่มโปรแกรมหรื อซอฟต์แวร์ ชนิ ดหนึ่ ง ที่ สร้างขึ้นมาเพื่อทาหน้าที่
บริ หารฐานข้อมูลโดยตรง ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยอานวยความสะดวกให้ผูใ้ ช้สามารถ
เข้าถึ งข้อมูลได้ โดยที่ ผูใ้ ช้ไม่จาเป็ นต้องรั บรู ้ เกี่ ยวกับรายละเอี ยดภายในโครงสร้ างฐานข้อมูล พูดง่าย ๆ ก็คือ
DBMS นี้ เป็ นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างผูใ้ ช้ และโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูล ตัวอย่าง
ของ DBMS ที่ นิยมใช้ในปั จจุบนั ได้แก่ Microsoft Access, FoxPro, SQL Server, Oracle, Informix, DB2 เป็ นต้น
(careerbless, 2015)
ในการพัฒนาฐานข้อมูลมี กระบวนการสาคัญคื อ การทาให้เป็ นบรรทัดฐาน (normalization) ซึ่ งเป็ น
วิธีการในการกาหนดแอตทริ บิวต์ให้กบั แต่ละเอนทิต้ ี เพื่อให้ได้โครงสร้างของตารางที่ดี สามารถควบคุมความ
ซ้ าซ้อนของข้อมูลหลีกเลี่ยงความผิดปกติของข้อมูลโดยทัว่ ไปผลลัพธ์ของการนอร์ มลั ไลเซชัน่ จะได้ตารางที่มี
โครงสร้างซับซ้อนน้อยลง แต่จานวนของตารางจะมากขึ้น การทาให้เป็ นบรรทัดฐาน จะประกอบด้วยรู ปแบบ
บรรทัดฐาน (Normal Form) แบบต่างๆที่มีเงื่อนไขของการทาให้อยูใ่ นรู ปของรู ปแบบบรรทัดฐานที่แตกต่างกันไป
ขึ้ นอยู่กับผูอ้ อกแบบฐานข้อมูลว่า ต้องการลดความซ้ าซ้อนในฐานข้อมูลให้อยู่ในระดับใด ถึ งแม้ว่าการนอร์
มัลไลเซชัน่ จะเป็ นสิ่ งสาคัญและจาเป็ นที่สุดสาหรับการออกแบบฐานข้อมูล แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทา
การนอร์ มลั ไลเซชัน่ จนถึงระดับรู ปแบบบรรทัดฐานที่ 5 โดยทัว่ ไปการแสดงผลข้อมูลจากตารางที่อยูใ่ นรู ปแบบ
บรรทัด ฐานที่ 5 จะมี ก ารเชื่ อ มต่ อ ตารางเป็ นจ านวนมาก ท าให้ก ารแสดงผลและการโต้ต อบระหว่า งระบบ
ฐานข้อมูลกับผูใ้ ช้กระทาได้ช้า การออกแบบฐานข้อมูลที่ ดีจึงต้องพิจารณาถึงความต้องการของผูใ้ ช้และต้อง
สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ ว เพราะฉะนั้นในบางกรณี จึงมีการลดระดับการนอร์ มลั ไลเซชัน่ ในบางส่ วน
ของการออกแบบฐานข้อมูล เพื่อให้ระบบสามารถตอบสนองได้ตามความต้องการของผูใ้ ช้ การลดระดับการทาให้
เป็ นบรรทัดฐาน (Denormalization) เป็ นวิธีการลดระดับของรู ปแบบบรรทัดฐานลงมา เช่น การแปลงจาก 3NF มา
เป็ น 2NF อย่างไรก็ตาม สิ่ งที่จะได้รับเพิ่มขึ้นมาจากการลดระดับการนอร์มลั ไลเซชัน่ นอกจากความเร็ วที่ดีข้ ึนแล้ว
ความซ้ าซ้อนของข้อมูลก็เพิ่มสูงขึ้นด้วย ซึ่งเป็ นสิ่ งที่ควรนามาพิจารณาอย่างระมัดระวัง (ชาคริ ต กุลไกรศรี , 2015)
วิชวลเบสิ กดอทเน็ต (Visual Basic.NET) คือ เครื่ องมือสาหรับพัฒนาโปรแกรมเป็ นภาษาหนึ่งในกลุ่ม
ไมโครซอฟท์วิชวลสตู ดิโอ ดอทเน็ ต (Microsoft Visual Studio .NET) เป็ นโปรแกรมที่ มีสภาพแวดล้อมแบบ
กราฟิ กสาหรับระบบปฏิบตั ิการวินโดว์ (Windows Operating System) โดยมีรากฐานภาษามาจากภาษาเบสิ ก และ
ทางานบนดอทเน็ตเฟรมเวิร์ค (Dotnet Framework) ถูกออกแบบให้มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมเชิ ง
วัตถุอย่างแท้จริ ง และรองรั บการออกแบบด้วยยูเอ็มแอล (UML = Unified Modeling Language) เวอร์ ชันใหม่
ล่าสุ ดสาหรับแพลตฟอร์ ม .NET คือ Microsoft Visual Studio.NET มีเครื่ องมือที่ ช่วยการพัฒนาซอฟต์แวร์ ต่างๆ
เป็ นไปอย่างสะดวกรวดเร็ ว รวมทั้งสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้หลายอย่างด้วยกัน ตั้งแต่โปรแกรมธรรมดาทัว่ ไป
โปรแกรมเกี่ยวกับฐานข้อมูล หรื อโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ต (สยามทูเดฟ, 2015)
ในส่วนของระบบงานที่เกี่ยวข้องมีคุณสมบัติที่เปรี ยบเทียบกับบริ การคลาวด์ที่เสนอได้ดงั ต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 แสดงการเปรี ยบเทียบระบบร้านอู๊ดดี้เพ็ทช็อปปั จจุบนั โปรแกรมบริ หารงานค้าปลีกสาเร็ จรู ป (POS)
Business Plus และบริ การซอฟต์แวร์คลาวด์ (ร้านอูด๊ ดี้เพ็ทซ็อป, บริ ษทั อี-บิซิเนส พลัส จากัด, 2016)
บริการซอฟต์แวร์ คลาวด์
รายการ
สาหรับการบริหารจัดการร้ าน
ขายอาหารสัตว์ อู๊ดดีเ้ พ็ทช็อป
วัตถุประสงค์ พัฒนาระบบนี้ข้ นึ เพื่อแก้ไข
ปั ญหาจากระบบเดิมที่ใช้
ระบบ Manual และแก้ไข
ปั ญหาเรื่ องสิ นค้าคงคลัง
รวมทั้งระบบการจัดการการ
ขายสิ นค้า
เทคโนโลยีที่ 1. ASP.NET
ใช้พฒั นา
2. MS SQL Server
3. เทคโนโลยี Cloud
ผูใ้ ช้งาน
1. เจ้าของกิจการ
ระบบ
2. พนักงาน
ความสามารถ ระบบที่พฒั นาขึ้นสามารถ
รองรับฟังก์ชนั การทางานที่
จาเป็ นสาหรับการบริ หาร
จัดการร้านได้ตรงกับความ
ต้องการ และสามารถ
ตรวจสอบสิ นค้า หรื อการ
บริ การได้ตลอดเวลา เนื่องจาก
เป็ น Web Base Application
โดยการนาเทคโนโลยี Cloud
มาใช้

การจัดการร้ านขายอาหาร
สัตว์ ทใี่ ช้ ระบบ Manual
เพื่อเก็บข้อมูลการขายสิ นค้า
และประเมินรายรับรายจ่าย

โปรแกรมบริหารงานค้ าปลีก
สาเร็จรู ป (POS) Business
Plus
พัฒนาระบบนี้สาหรับการค้า
ปลีก

1. MS Excel

1. Windows Application
2. My SQL

เจ้าของกิจการ

1. เจ้าของกิจการ
2. พนักงาน
ระบบสาเร็จรู ปเหล่านี้มกั มี
ฟังก์ชนั่ มากเกินความจาเป็ น
หรื อไม่สามารถ customize
ให้ตรงกับความต้องการของ
งานได้ครบถ้วน และอาจมี
ค่าใช้จ่ายที่สูง

โปรแกรมสามารถบันทึก
ข้อมูลการขายสิ นค้า

4. วิธีการดาเนินการศึกษา
ในการด าเนิ น การพัฒ นาบริ การคลาวด์สาหรั บ การบริ ห ารจัดการร้ านขายอาหารสัต ว์: กรณี ศึ กษา
ร้านอู๊ดดี้เพ็ทช็อป นั้น ได้นาแนวทางการปฏิบตั ิงานการบริ หารจัดการภายในร้าน ผ่านกระบวนการการวิเคราะห์
และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) รวมถึ ง การออกแบบระบบฐานข้อ มู ล (Database System)
เพื่อให้การบริ หารจัดการร้านขายอาหารสัตว์มีประสิ ทธิ ภาพ รวดเร็ ว เหมาะสม สามารถรายงาน และสรุ ปผลตาม
ความต้องการของผูใ้ ช้งาน ตามทฤษฎีระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ใช้ภาษา UML (Unified Modeling Language)
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(พนิ ดา พานิ ชกุล และ ณัฐพงษ์ วารี ประเสริ ฐ , 2552) ซึ่ งประกอบด้วยแผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram) แสดง
ขั้น ตอนการท างานที่ ส าคัญ ของระบบบุ ค คลเกี่ ย วข้อ งกับ ระบบปฏิ บัติข้ นั ตอนการท างานที่ แ ตกต่ า งกัน ดัง
ภาพประกอบ 1 แผนภาพยูสเคสของระบบ

ภาพประกอบที่ 1 แผนภาพยูสเคสของระบบ
แผนภาพคลาส (Class Diagram) แสดงองค์ป ระกอบที่ มี ใ นแต่ ล ะหน้า เว็บ เพจ ดัง ภาพประกอบ 2
แผนภาพคลาสของระบบ

ภาพประกอบที่ 2 แผนภาพคลาสของระบบ
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แผนภาพซี เ ควนซ์ (Sequence Diagram) อธิ บ ายการท างานของ Use Case เพื่ อ แสดงถึ ง ขั้น ตอนการ
ทางานและลาดับของการสื่ อสาร (Message) ระหว่าง Object ในระบบ ดังภาพประกอบ 3 (ซ้าย) แผนภาพซีเควนซ์
จัดการข้อมูลพื้นฐาน แสดงขั้นตอนและลาดับการทางานในการแสดง/เพิ่ม/แก้ไข/ลบข้อมูลพื้นฐาน ภาพประกอบ
3 (ขวา) แผนภาพซี เควนซ์ การขาย แสดงขั้นตอนและลาดับการทางานในการจัดการขาย ปรับปรุ งการขาย และ
แสดงข้อมูลการขายสิ นค้า

ภาพประกอบที่ 3 แผนภาพซีเควนซ์จดั การข้อมูลพื้นฐาน (ซ้าย) แผนภาพซีเควนซ์การขาย (ขวา)
และภาพประกอบ 4 แสดงแผนภาพซีเควนซ์การตรวจสอบคลังสินค้า แสดงขั้นตอนและลาดับการทางานในการ
แสดงผลการตรวจสอบคลังสิ นค้า

ภาพประกอบ 4 แผนภาพซีเควนซ์การตรวจสอบคลังสิ นค้า
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ผู ้ศึ ก ษาได้อ อกแบบแผนภาพอี อ าร์ (E-R Diagram) (เทพฤทธิ์ บัณ ฑิ ต วัฒ นาวงศ์ , 2554) ซึ่ งแสดง
โครงสร้างของฐานข้อมูลและความสัมพันธ์ของข้อมูล ดังภาพประกอบ 5 แสดงแผนภาพอีอาร์ ของระบบ โดย
สัญลักษณ์ขีดเส้นใต้ หมายถึงกุญแจหลัก (Primary Key) ของตารางความสัมพันธ์ หลังจากผูศ้ ึกษาได้พฒั นาระบบ
แล้วจึงนาระบบไปติดตั้งให้บริ การบนบริ การโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์
ระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์ที่พฒั นาแล้วเสร็ จถูกนาไปติดตั้งบนบริ การแพลตฟอร์ มคลาวด์
เพื่อให้ทาหน้าที่เป็ นบริ การซอฟต์แวร์คลาวด์อย่างสมบูรณ์ได้ตามวัตถุประสงค์

ภาพประกอบที่ 5 แผนภาพอีอาร์ของระบบ
ภาพประกอบ 6 แสดงฟังก์ชนั การทางานหลักของระบบ คือ งานขาย ผูใ้ ช้งาน ข้อมูลพื้นฐาน สิ นค้า และ
รายงาน
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ภาพประกอบที่ 6 หน้าหลักของระบบ
ภาพประกอบ 7 แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลสิ นค้า กรณี ที่มีการเพิ่มสิ นค้าใหม่ สามารถจัดประเภท
สิ นค้า ยีห่ อ้ สิ นค้า ผูจ้ าหน่าย ระบุจุดสัง่ ซื้อ วันหมดอายุ สถานะสิ นค้า และรายระเอียดต่างๆ ของสิ นค้า เพื่อให้ง่าย
ในการบริ หารจัดการสิ นค้าในคลัง

ภาพประกอบที่ 7 หน้าจอจัดการข้อมูลสิ นค้า
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ภาพประกอบ 8 แสดงหน้าจอการขายสิ นค้า ที่ เป็ นการขายปลีก เมื่อผูใ้ ช้ทาการกรอกรหัสสิ นค้า หรื อบาร์ โค้ด
ระบบจะแสดงชื่ อสิ นค้า ราคาขาย และเมื่ อผูใ้ ช้กรอกจานวน (ชิ้ น) สิ นค้า ระบบคานวณยอดเงิ นให้อตั โนมัติ
จากนั้นคลิกเพิ่มรายการ ระบบแสดงข้อมูลรายละเอียดการขายสิ นค้า และดาเนิ นการตัดสต็อกสิ นค้าให้อตั โนมัติ
เมื่อสิ้นสุดการขาย

ภาพประกอบที่ 8 หน้าจอการขายสิ นค้า
ภาพประกอบ 9 แสดงรายงานสิ นค้าในคลัง กรณี ที่ตอ้ งการตรวจสอบว่าสิ นค้าไหนบ้างที่ใกล้หมดอายุ
โดยสามารถระบุช่วงเวลาที่ตอ้ งการทราบ ระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดสิ นค้าตามช่วงเวลาของวันหมดอายุ

ภาพประกอบที่ 9 หน้าจอรายงานแสดงสิ นค้าในคลัง

5. ผลการศึกษา
ผลการประเมินความพึงพอใจของบริ การซอฟต์แวร์ คลาวด์สาหรับการบริ หารจัดการร้านขายอาหาร
สัตว์: กรณี ศึกษาร้านอูด๊ ดี้เพ็ทช็อป โดยได้ทาการสารวจข้อมูลจากเจ้าของกิจการ 2 คน และพนักงานในร้าน 1 คน
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เพราะระบบนี้ ออกแบบสาหรับร้านซึ่ งมีคนใช้อยูแ่ ค่ 3 คนเท่านั้น มีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดี (x̅ = 3.52,
S.D. = 3.15) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของบริ การซอฟต์แวร์ คลาวด์สาหรับการบริ หารจัดการร้านขายอาหาร
สัตว์: กรณี ศึกษาร้านอูด๊ ดี้เพ็ทช็อป
รายการประเมิน
S.D.
ระดับความพึงพอใจ
𝐱̅
มีความชัดเจนในด้านภาษาที่ใช้
4.33
0.47
ดี
ข้อมูลที่นาเสนอมีความถูกต้อง
5.00
0.00
ดีมาก
การจัดลาดับเนื้อหาเป็ นขั้นตอน

3.33

3.30

ปานกลาง

ความเหมาะสมของข้อมูล

3.67

2.92

ดี

ความถูกต้องในการทางาน

3.67

2.92

ดี

ความสามารถโดยรวมของระบบ

3.67

2.92

ดี

ความสะดวกในการใช้งานระบบ

3.67

2.92

ดี

ความรวดเร็ วในการประมวลผล

3.67

2.92

ดี

รองรับการใช้งานจากหลายแพลตฟอร์ม

5.00

0.00

ดีมาก

3.52

3.15

ดี

รวม

6. สรุ ปผลการศึกษา
บริ การซอฟต์แวร์ คลาวด์สาหรับการบริ หารจัดการร้านขายอาหารสัตว์ : กรณี ศึกษาร้านอู๊ดดี้เพ็ทช็อป
สามารถทาการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็ นระเบียบ ช่วยลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล ระบบสิ นค้าคงคลังมีความเป็ น
มาตรฐานมากขึ้ น และสามารถดาเนิ นงานได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น ทาให้ระบบมี ความน่ าเชื่ อถื อ และ
สามารถตรวจสอบได้ การจัดการและบริ หารงานอย่างเป็ นระบบมากขึ้น เกิดความสะดวก รวดเร็ ว และความถูก
ต้องกับผูใ้ ช้งานระบบ โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจโดยกลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้พบว่ามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
ดี (x̅ = 3.52, S.D. = 3.15)

7. ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึ กษาบริ การซอฟต์แวร์ คลาวด์สาหรับการบริ หารจัดการร้ านขายอาหารสัตว์ : กรณี ศึกษา
ร้านอูด๊ ดี้เพ็ทช็อปนั้น เป็ นลักษณะเว็บแอพพลิเคชัน่ สามารถรองรับการขยายสาขาของกิจการในอนาคต เพื่อความ
สะดวกและรวดเร็ วในการบริ หารการจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพของระบบมากยิ่งขึ้น ซึ่ งจากการใช้งานในปั จจุบนั
สามารถนามารวบรวมเป็ นข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบในอนาคตได้ คือ อาจจะเพิ่มเติมส่ วนของการออก
เอกสารใบเสนอราคา และใบเสร็ จรับเงิน
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บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการพัฒนาระบบเพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานสาหรับธนาคาร
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ระบบถูกพัฒนาเป็ นบริ การซอฟต์แวร์ คลาวด์ โดยใช้ภาษาวิชวลเบสิ กดอทเน็ต
ทางานร่ วมกับฐานข้อมูลไมโครซอฟท์ เอสคิวแอลเซิ ร์ฟเวอร์ เพื่อรองรับการใช้งานของพนักงานสายงานกิจการ
สาขาในธนาคารซึ่ งมีสาขาทัว่ ประเทศ ให้สามารถใช้งานได้พร้อมกันผ่านเว็บเบราว์เซอร์ บริ การที่ พฒั นาขึ้นนี้
สามารถนาข้อมูลมาใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ช่วยให้พนักงานแต่ละคนสามารถทาการตรวจสอบผลงาน
ของตนได้ ลดระยะเวลาในการส่งผลงานให้พนักงานสาขา นอกจากนี้บริ การยังสามารถช่วยลดความผิดพลาดจาก
การประมวลผลข้อมูลที่มีสาเหตุมาจากเจ้าหน้าที่จดั ทาข้อมูล
คาสาคัญ : บริ การซอฟต์แวร์คลาวด์, การติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน

ABSTRACT
This study is the development of a performance monitoring and evaluation for Land and Houses Bank,
Public Company Limited. The system has been developed in the form of cloud software-as-a-service by using
Visual Basic dot Net and Microsoft SQL Server to serve branch-network-administration-group employees in the
bank, which has several branches across the country so that they can utilize the service at the same time via web
browsers. The developed service is capable of sharing the data in an efficient manner. This helps each employee
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be able to check his/her own performance and reduce time to inform employees their performances. In addition,
the service can also help decrease any data processing mistake caused by data preparing officers.
KEYWORDS: Software-as-a-Service, Performance Monitoring and Evaluation

1. บทนา
เนื่ องจากปั จจุบนั การแข่งขันทางธุ รกิ จมีความดุเดือดเป็ นอย่างมาก ผูบ้ ริ หารของแต่ละบริ ษทั จะต้องมี
การวางแผน กาหนดกลยุทธ์และเป้ าหมาย เพื่อขับเคลื่อนบริ ษทั ให้บรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่งหากบริ ษทั มีการ
ประเมิ นผลการปฏิ บัติงานของพนักงานอย่างสม่ าเสมอ จะช่ วยให้ผูบ้ ริ หารมี ขอ้ มูลสนับสนุ นเพื่อให้ทราบถึง
ประสิ ทธิ ภาพของพนักงานแต่ละคน อีกทั้งยังสามารถนาข้อมูลมาใช้พิจารณากาหนดหรื อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การ
ทางานของพนักงานให้ดียงิ่ ขึ้น รวมถึงใช้เป็ นเครื่ องมือกระตุน้ เตือนพนักงานให้มีความกระตือรื อร้นต่อหน้าที่และ
เป้ าหมายที่ได้รับ
ขั้นตอนการทางานในปั จจุบนั ของส่ วนงานติดตามและประเมินผลสาขา ของธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์
จ ากัด (มหาชน) ใช้โ ปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิ ศ เอกเซล ในการเก็ บ ข้อ มู ล และท าการประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิงาน ยังไม่มีการพัฒนาระบบรองรับการทางานในส่วนนี้ ทั้งนี้พนักงานสาขาจะไม่สามารถตรวจสอบผลงาน
ของตนเองได้ สาหรับผูบ้ ริ หารจะสามารถตรวจสอบผลงานได้ก็ต่อเมื่อส่วนงานติดตามและประเมินผลสาขา เป็ น
ผูจ้ ดั ส่ งข้อมูลที่เป็ นแฟ้ มเอกสารเอกเซลให้ทางอีเมล์เท่านั้น จากปั ญหาของขั้นตอนการปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั ทา
ให้เกิ ดความล่าช้า ไม่ทนั ต่อความต้องการใช้ขอ้ มูลที่ มีประโยชน์ต่อผูบ้ ริ หารเป็ นอย่างยิ่ง เพื่อการนาข้อมูลมา
ประกอบการกาหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ จะขับเคลื่อนบริ ษทั ให้บรรลุเป้ าหมายได้ อีกหนึ่ งปั ญหาของขั้นตอนการ
ปฏิ บตั ิงานในปั จจุบนั คือ หากข้อมูลที่ จดั เก็บมีปริ มาณมากขึ้นเรื่ อย ๆ การทางานด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์
ออฟฟิ ศ เอกเซล จะประมวลผลล่าช้าหรื อบางฟังก์ชนั่ ไม่สามารถรองรับการทางานได้ นอกจากนี้ การทางานด้วย
การ Manual มีโอกาสที่ขอ้ มูลจะเกิดข้อผิดพลาดได้สูง
ด้ว ยเหตุ น้ ี จึ ง เป็ นที่ มาของแนวคิ ด ในการพัฒ นาบริ การคลาวด์ เพื่ อ การติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิงานสาหรับธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) เพื่อผูบ้ ริ หารจะมีขอ้ มูลสนับสนุนการบริ หารงานได้
ทันทีที่ตอ้ งการ อีกทั้งพนักงานสาขายังสามารถประเมินประสิ ทธิ ภาพและสามารถใช้ขอ้ มูลเพื่อปรับปรุ งวิธีการ
ทางานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และบรรลุเป้ าหมายของธนาคาร ทั้งนี้ เนื่ องจากธนาคารมีสาขาทัว่ ทั้งประเทศ ผู ้
ศึกษาจึงใช้แนวคิดการคานวณแบบคลาวด์มาใช้ในการพัฒนาระบบให้เป็ นบริ การซอฟต์แวร์คลาวด์ (Software-asa-Service: SaaS)

2. วัตถุประสงค์ การศึกษา
เพื่อพัฒนาบริ การคลาวด์เพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานสาหรับธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์
จากัด (มหาชน)

1490

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

3. แนวคิด ทฤษฎี และระบบงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
ตัวชี้ วดั ผลการปฏิ บัติงานหลัก (key performance index: KPI) คื อ เครื่ องมื อที่ ใช้วดั ผลการดาเนิ นงาน
หรื อประเมินผลการดาเนิ นงานในด้านต่าง ๆ ขององค์กร ซึ่ งสามารถแสดงผลของการวัดหรื อการประเมินในรู ป
ข้อมูลเชิ งประมาณเพื่อสะท้อนประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลในการปฏิ บตั ิงานขององค์กรหรื อหน่ วยงานภายใน
องค์กร หรื อแปลอีกอย่างว่า “ตัววัดความสาเร็ จที่สาคัญ เครื่ องมือที่ใช้วดั และประเมินผลการดาเนินงานในด้าน
ต่ า ง ๆ ที่ ส าคัญ ขององค์ก ร ซึ่ ง สามารถแสดงผลเป็ นข้อ มู ล ในรู ป ของตัว เลขเพื่ อ สะท้อ นประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิผลในการทางานขององค์กรหรื อหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร”
การคานวณแบบคลาวด์ (Cloud Computing) (National Institute of Standards and Technology, 2011) ได้
นิยามความหมายของการคานวณแบบคลาวด์ เป็ นตัวแบบสาหรับการเข้าถึงแหล่งรวมทรัพยากรคอมพิวเตอร์ ที่ใช้
ร่ วมกันและปรับแต่งโครงแบบได้ สามารถจัดหาและคืนได้อย่างรวดเร็ วโดยใช้ความพยายามในการจัดการ และ
การโต้ตอบกับผูใ้ ห้บริ การน้อยที่สุด ประกอบด้วย 5 คุณสมบัติสาคัญ ได้แก่ บริ การซอฟต์แวร์ คลาวด์ (Softwareas-a-Service: SaaS) เป็ นโมเดลทางด้านธุรกิจที่กาลังเป็ นที่นิยม โดยมีแนวความคิดพื้นฐานเป็ นการเอามาแทนที่
การซื้อซอฟต์แวร์แบบเก่าที่มีราคาแพง และการติดตั้งที่ยงุ่ ยาก, บริ การแพลตฟอร์มคลาวด์ (Platform-as-a-Service:
PaaS) บริ การด้านแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็ นการให้บริ การแพลตฟอร์มที่รองรับการทางานของแอพพลิเคชัน่ ผูใ้ ช้บริ การ
สามารถปรับและจัดการได้เอง, บริ การโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ (Infrastructure-as-a-Service: IaaS) บริ การด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่ งเป็ นการให้บริ การฮาร์ ดแวร์ สาหรับ เครื่ องบริ การ, หน่ วยเก็บ, เครื อข่าย และระบบรักษา
ความปลอดภัย ในรู ปแบบเวอร์ชวลไลเซชัน (Virtualization)
ระบบจัด การฐานข้อ มู ล (Database Management System : DBMS) เป็ นซอฟต์แ วร์ ร ะบบที่ ใ ช้ในการ
จัดการฐานข้อมูล (เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, 2554) ในบทความนี้ ผูศ้ ึ กษาเลือกใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลคือ
ไมโครซอฟท์เอสคิวแอลเซิ ร์ฟเวอร์ ซึ่ งเป็ นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิ งสัมพันธ์ (RDBMS: Relational Database
Management System) เป็ นโปรแกรมบริ หารจัดการข้อมูลที่ ดีที่สุด ของไมโครซอฟท์มีความสามารถจัดการกับ
ข้อมูล วิเคราะห์ สรุ ปผล ได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพ
ไมโครซอฟท์ เอเอสพีดอทเน็ต เป็ นภาษาที่ใช้ในการเขียนเว็บเพจที่จาเป็ นต้องมีการตอบสนองกับผูใ้ ช้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอเอสพีดอทเน็ตมีความสามารถในการนาข้อมูลจากฐานข้อมูล (Database) ประเภทต่าง ๆ มา
แสดงในเว็บเพจจึงเหมาะแก่การนามาใช้ทาเว็บบอร์ ด, เว็บเมล์, ไดนามิกเว็บเพจ, เว็บเซอร์ วิส ตลอดจนการสร้าง
เว็บแอพพลิเคชัน่ เพื่อใช้ภายในองค์กรที่ตอ้ งการคุณสมบัติในการเรี ยกใช้งานได้จากทุกที่โดยไม่ตอ้ งมีการติดตั้ง
ในเครื่ องผูใ้ ช้ เช่น การเรี ยกใช้แอพพลิเคชัน่ จากสาขาต่าง ๆ เป็ นต้น
ภาษาจาวาสคริ ปต์ (JavaScript) เป็ นภาษาคริ ปต์ที่อ ยู่ในเว็บไซต์ (ใช่ ร่ ว มกับ เอชที เอ็มแอล) เพื่อให้
เว็บไซต์ดูมีการเคลื่อนไหว สามารถตอบสนองผูใ้ ช้งานได้มากขึ้น ทาให้ผูใ้ ช้งานใช้เว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น รวมถึง
ดึงดูดความสนใจของผูใ้ ช้งาน
ในส่วนของระบบงานที่เกี่ยวข้องมีคุณสมบัติที่เปรี ยบเทียบกับบริ การคลาวด์ฯ ที่เสนอได้ดงั ต่อไปนี้
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4. วิธีการดาเนินการศึกษา
ผูศ้ ึ กษาได้ดาเนิ นการศึกษาตามขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Systems Development
Life Cycle: SDLC) (โอภาส เอี่ยมสิ ริวงศ์, 2555) โดยศึกษาขั้นตอนการทางานของส่วนงานติดตามและประเมินผล
สาขา, เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของผูใ้ ช้, การวิเคราะห์ และออกแบบระบบงานใหม่ตามทฤษฎี ระบบ
ฐานข้อ มู ล เชิ ง สั ม พัน ธ์ ใช้ภ าษายู เ อ็ ม แอล (Unified Modeling Language) (กิ ต ติ พ งษ์ กลมกล่ อ ม, 2552) ซึ่ ง
ประกอบด้วยแผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram) แสดงขั้น ตอนการท างานที่ ส าคัญ ของระบบ มี พ นัก งาน
เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบตั ิข้ นั ตอนการทางานที่แตกต่างกัน ดังภาพประกอบที่ 1 แผนภาพยูสเคสของระบบ

ภาพประกอบที่ 1 แผนภาพยูสเคสของระบบ
แผนภาพซี เควนซ์ (Sequence Diagram) อธิ บายการทางานของยูสเคสเพื่อแสดงขั้นตอนการทางานและ
ลาดับของการสื่ อสารระหว่างอ็อบเจกต์ในระบบ ดังภาพประกอบที่ 2 แผนภาพซี เควนซ์การตรวจสอบผลงาน
ภาพรวมสายงานกิจการสาขา แสดงขั้นตอนและลาดับการทางานในการตรวจสอบผลงานภาพรวมสายงานกิจการ
สาขา และภาพประกอบที่ 3 แผนภาพซี เควนซ์การตรวจสอบผลงานกิ จการสาขา แสดงขั้นตอนและลาดับการ
ทางานในการตรวจสอบผลงานภาพรวมรายกิจการสาขา
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ภาพประกอบที่ 2 แผนภาพซีเควนซ์การ
ตรวจสอบผลงานภาพรวมสายงานกิจการสาขา

ภาพประกอบที่ 3 แผนภาพซีเควนซ์การ
ตรวจสอบผลงานกิจการสาขา

และแผนภาพคลาส (Class Diagram) แสดงองค์ประกอบที่มีในแต่ละหน้าเว็บเพจ ดังภาพประกอบที่ 4
แผนภาพคลาสของระบบ

ภาพประกอบที่ 4 แผนภาพคลาสของระบบ
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ผู ้ศึ ก ษาได้อ อกแบบแผนภาพอี อ าร์ (E-R Diagram) (เทพฤทธิ์ บัณ ฑิ ต วัฒ นาวงศ์ , 2554) ซึ่ งแสดง
โครงสร้างของฐานข้อมูลและความสัมพันธ์ของข้อมูล ดังภาพประกอบที่ 5 แสดงแผนภาพอีอาร์ ของระบบ โดย
สัญลักษณ์ * หมายถึงกุญแจหลัก (Primary Key) ของตารางความสัมพันธ์ หลังจากผูศ้ ึกษาได้พฒั นาระบบแล้วจึง
นาระบบไปติดตั้งให้บริ การบนบริ การโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์
Acc_insurunce

Insurunce
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1
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1
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M

M
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1
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1
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1
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End_date

1

Email

has

B_Txn_date

M

M

CUSTOMER

1

P_activate

M
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1

Payroll_ID

Start_date

Emp_level

Cust_Mobile

1

Mobile

Address

Cust_Id_number

M
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1
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1

R_Txn_date

P_Create_Date

BR_Start_date

has
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RIB_ID
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BRANCH

BR_End_date

M

M
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D_Txn_date
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DEPOSIT
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BIB
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Deposit
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ภาพประกอบที่ 5 แสดงแผนภาพอีอาร์ของระบบ

5. ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่ ผูศ้ ึกษาได้พฒั นาระบบโดยใช้เทคโนโลยีบูทสแทรป ช่วย
ให้ ส ามารถสร้ า งเว็บ แอพพลิ เ คชั่น (Web Application) ได้อ ย่า งรวดเร็ ว โดยมี ส่ ว นต่ อ ประสานกับ ผู ้ใ ช้ ดัง
ภาพประกอบที่ 6 แสดงหน้าหลักของบริ การคลาวด์ฯ ซึ่ งเป็ นหน้าเว็บแอพพลิเคชัน่ ที่ให้ขอ้ มูลทัว่ ไป, ผลิตภัณฑ์,
วิสัยทัศน์และพันธกิ จ, บริ การ, ช่องทางติดต่อ และหน้า Login เข้าใช้บริ การคลาวด์ฯ เมื่อทาการเข้าสู่ บริ การได้
สาเร็ จ ระบบจะเชื่อมต่อไปยังส่วนต่อประสานกับเจ้าหน้าที่สาหรับจัดการฐานข้อมูล ดังภาพประกอบที่ 7 จากนั้น
ทาการสื บค้นข้อมูลผลงานสาขาของแต่ละผลิตภัณฑ์ ดังภาพประกอบที่ 8 และการสื บค้นข้อมูลผลงานรายบุคคล
ของแต่ละผลิตภัณฑ์ ดังภาพประกอบที่ 9

ภาพประกอบที่ 6 แสดงหน้าหลักของบริ การคลาวด์ฯ
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ภาพประกอบที่ 7 แสดงหน้าหลักของระบบ

ภาพประกอบที่ 8 แสดงผลงานสาขา

ภาพประกอบที่ 9 แสดงผลงานรายบุคคล
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ผูศ้ ึ กษาได้ท ดสอบระบบโดยเจ้าหน้าที่ ข องสายงานกิ จ การสาขา ธนาคารแลนด์แ อนด์เ ฮ้า ส์ จ ากัด
(มหาชน) จ านวน 10 คน ใช้แ บบประเมิ นความพึ งพอใจตามวิธี ของลิ เกิ ร์ ต (Likert) (ศิ ริ ชัย พงษ์วิชัย , 2555)
ประกอบด้วยมาตรอันดับ 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แบ่งออกเป็ น 6 ด้าน ดังตารางที่ 2 ผล
การประเมินความพึงพอใจของบริ การซอฟต์แวร์ คลาวด์ เพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานสาหรับ
ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) พบว่า มีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดี (x̅ = 4.24, S.D. = 0.73) เมื่อ
พิจารณารายด้านสามารถสรุ ปได้
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของบริ การซอฟต์แวร์คลาวด์เพื่อการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานสาหรับธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
รายการประเมิน
S.D.
ระดับความพึงพอใจ
𝐱̅
1. ด้านความสามารถในการทางานของระบบ
4.05
0.69
ดี
2. ด้านความถูกต้องในการทางานของระบบ
4.32
0.76
ดี
3. ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน
4.51
0.56
ดีมาก
4. ด้านความรวดเร็ วในการทางานของระบบ

3.98

0.73

ดี

5. ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ

3.93

0.79

ดี

6. สรุ ปภาพรวม

4.43

0.74

ดี

4.24

0.73

ดี

รวม

6. สรุ ปผลการศึกษา
บริ การซอฟต์แวร์คลาวด์เพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานสาหรับธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์
จากัด (มหาชน) สามารถช่ วยให้กระบวนการทางานของส่ วนงานติดตามและประเมินผลสาขา และพนักงาน
สามารถตรวจสอบผลงานการดาเนิ นงานได้ดว้ ยตนเองทุกที่ทุกเวลา ช่วยลดระยะเวลา, ทันต่อความต้องการใช้
ข้อมูล และลดข้อผิดพลาดจากการประมวลผลข้อมูลที่มีสาเหตุมาจากผูใ้ ช้ สาหรับความถูกต้องในการทางานของ
ระบบพบว่าให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องเช่นเดียวกับการประเมินค่าในการปฏิบตั ิแบบเดิม โดยมีผลการประเมินความพึง
พอใจโดยกลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้พบว่ามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดี (x̅ = 4.24, S.D. = 0.73)

7. ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาบริ การซอฟต์แวร์คลาวด์เพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานสาหรับธนาคาร
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) สามารถเป็ นต้นแบบในการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มเติมด้วยการเพิ่มฟั งก์ชนั่ การแสดงผลในรู ปแบบของ Dashboard และแสดงข้อมูลผลงาน
เปรี ยบเทียบกับเป้ าหมายของปี นั้น ๆ
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จากัด เพื่อใช้รับแจ้งปัญหาของผูใ้ ช้งานในโครงการซ่อมบารุ งดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในหน่วยงานของ
ลูกค้า ซึ่ งระบบงานเดิ มเป็ นเครื อข่ายอิ นทราเน็ตซึ่ งยากต่อการเข้าถึ ง การพัฒนาระบบขึ้นใหม่น้ ี ใช้โปรแกรม
ภาษาซี ชาร์ ป และเอสคิ วแอลเพื่ อ สร้ า งเป็ นบริ ก ารคลาวด์ ที่ ท างานตามหลัก การระบบติ ด ตามประเด็ น และ
ฐานข้อมูลโครงแบบ ผลการประเมิ นความพึง พอใจโดยผูใ้ ช้พบว่าระบบสามารถช่ ว ยให้พนักงานในบริ ษ ัท
สามารถลงบันทึกการรับแจ้งปั ญหาผ่านระบบได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สะดวก แก้ไขปั ญหาได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ ว
คาสาคัญ: ระบบติดตามประเด็น, ฐานข้อมูลโครงแบบ, บริ การซอฟต์แวร์คลาวด์

ABSTRACT
This paper presents the development of information technology supporting system for Yip In Tsoi
Limited Company to get problem reports in clients’ system maintenance. Previous system was in the form of
intranet, which was difficult to access. Our new developed system utilizes C# and SQL programming languages
to implement the system as a cloud service that operates based on the concepts of issue tracking system and
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configuration management database. User satisfaction evaluation showed that the service could help employees
to record problem reports in an efficient and convenient manner resulting in precise and faster problem solving.
KEY WORDS: Issue Tracking System, Configuration Management Database, Software-as-a-Service

1. บทนา
ปั จจุบนั องค์กรที่จะประสบความสาเร็ จ จะต้องมีระบบไอที (Information Technology) ที่มีประสิ ทธิภาพ
ซึ่ งนับได้ว่าเป็ นแรงขับเคลื่อนการติดต่อสื่ อสารเพื่อพัฒนาให้เกิ ดความได้เปรี ยบในการแข่งขัน สามารถแก้ไข
ปั ญหาได้สะดวกและรวดเร็ ว เป็ นที่พึงพอใจของลูกค้าในการให้บริ การ ดังนั้นองค์ กรที่ มีการพัฒนา ระบบการ
บริ การทางด้านไอที อย่างต่อเนื่ อง ในการสนับสนุ นการแจ้งปั ญหาของลูกค้า เพื่อดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาและ
ติดตามผลให้ลูกค้าได้ นับได้วา่ เป็ นองค์กรที่มีประสิ ทธิภาพ มาตรฐานในการให้บริ การรวมทั้งเป็ นการสร้างความ
พึงพอใจให้กบั ลูกค้า ทาให้องค์กรมีโอกาสประสบความสาเร็ จมากยิง่ ขึ้น
ด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั ยิบอินซอย จากัด จึงได้มีการนาระบบสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ใน
การรับแจ้งปั ญหาเพื่อลงบันทึกการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆเพื่อการสนับสนุนและช่วยเหลือการ
แจ้งปั ญหาของลูกค้า แต่ก็ยงั ไม่สามารถขจัดปั ญหาที่เกิดขึ้นได้เนื่องจากระบบปั จจุบนั มีขอ้ จากัดด้านเครื อข่าย ใน
การเข้าถึงระบบ เพื่อบันทึกการรับแจ้งปั ญหาเกิดความล่าช้าในการบริ การ และไม่สามารถจัดลาดับความสาคัญ
ของปั ญหาการแจ้งซ่ อมได้เนื่ องจากบางครั้งผูร้ ับแจ้งปั ญหาลืมลงบันทึกการแจ้งซ่อมลงในระบบ อีกทั้ง ยังขาด
ระบบสารสนเทศด้านการออกรายงานประจาเดือนเนื่องจากต้องนาผลการแจ้งซ่อมในระบบทั้งหมด มาสรุ ปเป็ น
รายงานประจาเดือน โดยระบบปั จจุบนั ไม่สามารถดึงข้อมูลจากในระบบได้โดยตรงทาให้มีข้ นั ตอนที่ซ้ าซ้อนและ
มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาด
ด้วยเหตุน้ ีจึงได้มีการพัฒนาระบบสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบนฐานบริ การซอฟต์แวร์คลาวด์
และฐานข้อมูลการจัดการโครงแบบในการบันทึ กการรับแจ้งปั ญหาโดยไม่มีขอ้ จากัดด้านเครื อข่ายในการเข้าถึง
ระบบ เนื่ องจากระบบถูกพัฒนาบนฐานบริ การซอฟต์แวร์ คลาวด์ ซ่ ึ งผูใ้ ช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบได้
โดยตลอดเวลา อีกทั้งมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้รองรับในส่ วนของการออกรายงานประจาเดื อน เพื่อลด
ขั้นตอนการทางานเนื่ องจากระบบเดิมไม่สามารถเรี ยกดึงข้อมูลการออกรายงานจากฐานข้อมูลได้ และลดความ
ผิดพลาดในการดาเนินงานของระบบงานในปั จจุบนั

2.วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบนฐานบริ การซอฟต์แวร์คลาวด์และฐานข้อมูล
การจัดการโครงแบบ ให้มีประสิ ทธิ ภาพในการทางานเพิ่มขึ้น และสามารถรับแจ้ง ติดตามปั ญหารวมทั้งรองรับ
การออกรายงานทุกโครงการภายในหน่วยงาน
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3. แนวคิด ทฤษฎี และระบบงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
การปฏิ บตั ิการกระบวนการจัดการโครงแบบ (Configuration Management) เป็ นกระบวนการสาหรับ
การบริ ห ารจัด การทรั พ ย์สิ น ต่ า งๆที่ ใ ช้ใ นระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ (Components of ICT Infrastructure)
รวมถึงการสร้างและปรับปรุ งฐานข้อมูลสาหรับบันทึ กข้อมูลรายละเอียดของทรัพย์สินและองค์ประกอบต่างๆ
หรื อที่ เรี ยกว่า Configuration Item หรื อ CI พร้อมทั้งกาหนดความสัมพันธ์ ระหว่าง CI และเอกสารที่ เกี่ ยวข้อง
โดยทาการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ในฐานข้อมู ลที่ เรี ยกว่า Configuration Management Database หรื อ CMDB
ประโยชน์ ข อง CMDB ในการแก้ ไข Incident และProblem คื อ 1) ให้ข ้อ มู ล ด้านเทคนิ คที่ เป็ นประโยชน์ต่อ
เจ้าหน้าที่ ข องสานักคอมพิวเตอร์ 2) ท าให้เข้าใจความสัม พัน ธ์ ระหว่าง CI และมองเห็ น ภาพรวมของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ง่ายต่อการแก้ ไขIncident และProblem 3)ให้ขอ้ มูลที่จาเป็ นสาหรับใช้วางแผนเพื่อ
เปลี่ยนแปลงระบบ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 4)ทาให้มีฐานข้อมูลกลางสาหรับจัดเก็บข้อมูล CI เพื่อให้ง่าย
ต่อการบริ หารจัดการ และปรับปรุ งข้อมูลให้มี ความทันสมัย และถูกต้องแม่นยา (สมบูรณ์ นิลฟุ้ งขจร, 2553)
ระบบติดตามประเด็น (Issue tracking system: ITS) เป็ นระบบการจัดการข้อมูล หรื อการรับแจ้งปั ญหา
ของลูกค้า ซึ่ งทาให้สะดวกในการควบคุมการดาเนิ นงานภายในองค์กรได้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น เช่น เมื่อ Agent
ได้รับ ปั ญหา สามารถทาปั ญหาจัดส่งเป็ น Ticket ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรื อ ส่ง e-mail ไปยังผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้
และยังสามารถ บริ หารวิธีการ เวลา รู ปแบบ บุคลากร ในการแก้ไขปั ญหาอย่างบูรณาการและเป็ นระบบ โดยมี
รายงานจากระบบอย่างเหมาะสม ที่จะช่วยให้บุคลากร หัวหน้างาน ผูบ้ ริ หาร ทราบถึงงานของบุคลากร รู ปแบบ
ปั ญหา และวิธีการแก้ไขปั ญหาของบุคลากรและทีมงาน (kenmoredesign, 2558)
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System analysis and Design) เป็ นการศึกษา วิเคราะห์ และแยกแยะถึงปั ญหาที่
เกิดขึ้นในระบบ พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขตามความต้องการของผูใ้ ช้งานและความเหมาะสมต่อสถานะทาง
การเงิ นขององค์กร การออกแบบระบบ (System Design) คือ การสร้างแบบพิมพ์เขี ยวของระบบใหม่ตามความ
ต้องการในเอกสารความต้องการระบบ กาหนดสิ่ งที่จาเป็ น เช่น อินพุท เอ้าท์พุท ส่ วนต่อประสานผูใ้ ช้ และการ
ประมวลผล เพื่ อ ประกัน ความน่ า เชื่ อ ถื อ ความถู ก ต้อ งแม่ น ย า การบ ารุ ง รั ก ษาได้ และความปลอดภัย ของ
ระบบ นอกจากนี้ การออกแบบระบบเป็ นวิธี ก ารออกแบบ และก าหนดคุ ณสมบัติ ท างเทคนิ ค โดยน าระบบ
คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ปัญหาที่ทาการวิเคราะห์มาแล้ว (โอภาส เอี่ยมสิ ริวงศ์, 2555)
วงจรการพัฒ นาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) เป็ น กระบวนการทางความคิ ด
(Logical Process) ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการของผู ้ ใช้ได้
โดยระบบที่ จะพัฒนานั้น อาจเริ่ มด้วยการพัฒนาระบบใหม่เลยหรื อนาระบบเดิมที่มีอยู่แล้วมาปรับเปลี่ยน ให้ดี
ยิ่ง ขึ้ น ภายในวงจรนี้ จะแบ่ งกระบวนการพัฒ นาออกเป็ นระยะ (Phases) ได้แ ก่ ระยะการวางแผน (Planning
Phase) ระยะการวิเคราะห์( Analysis Phase) ระยะการออกแบบ (Design Phase) และ ระยะการสร้างและพัฒนา
( Implementation Phase) โ ด ย แ ต่ ล ะ ร ะ ย ะ จ ะ ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ ว ย ขั้ น ต อ น ( Steps) ต่ า ง ๆ แ ต ก ต่ า ง กั น
ตาม Methodology ทาให้สามารถควบคุมระยะเวลาและงบประมาณในการปฏิบตั ิง านของโครงการพัฒนาระบบ
ได้ (ประธาน ด่านสกุลเจริ ญกิจ, 2556)
การโปรแกรมเชิงวัตถุ และยูเอ็มแอล (UML - Unified Modeling Language) เป็ นเครื่ องมือใหม่ที่ได้รับ
การยอมรับเพิ่มขึ้นตลอดเวลา เริ่ มประยุกต์ใช้กบั ระบบงานมากขึ้น เพราะเป็ นเครื่ องมือที่มีความหลากหลายในการ
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แสดงแบบซอฟต์แวร์ เป็ นโมเดลมาตรฐานที่ใช้หลักการออกแบบ OOP (Object Oriented Programming) รู ปแบบ
ของภาษามี Notation เป็ นสัญลักษณ์สาหรับสื่ อความหมาย มีกฎระเบี ยบที่ มีความหมายต่อการเขียนโปรแกรม
(Coding) ดังนั้นการใช้ UML จะต้องทราบความหมายของ Notation เช่ น generalize, association, dependency,
class และ package สิ่ งเหล่านี้ มีความจาเป็ นต่อการตี ความการออกแบบ ก่ อนนาไป Implement ระบบงานจริ ง
(กิตติ ภัคดีวฒั นะกุล, 2552)
ภาษาซี ชาร์ ป (c#) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ ประเภท object-oriented programming พัฒนโดย Microsoft
โดยมีจุดมุ่งหมายในการวมความสามารถการคานวณของ C++ ด้วยการโปรแกรมง่ายกว่าของ Visual Basic โดย
C# มีพ้นื ฐานจาก C++ และเก็บส่วนการทางานคล้ายกับ Java ซึ่ง ภาษา C# ได้รับการออกแบบให้ทางานกับ .NET
platform ของ Microsoft จุดมุ่งหมายคือ อานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนสารสนเทศและบริ การผ่านเว็บ
และทาให้ผพู ้ ฒั นาสร้างโปรแกรมประยุกต์ในขนาดกระทัดรัด (siamthblog, 2558)
ไมโครซอฟท์ เอสคิวแอลเซิ ร์ฟเวอร์ (Microsoft SQL Server) คือระบบจัดการฐานข้อมูลเชิ งสัม พัน ธ์
(relational database management system หรื อ RDBMS) ผลิ ต โดยบริ ษั ท Microsoft เป็ นระบบฐานข้ อ มู ล
แบบ Client/Server และรันอยูบ่ น Window NT ซึ่งใช้ภาษา T-SQL ในการดึงเรี ยกข้อมูล ด้วยเหตุที่ขอ้ มูลส่วนใหญ่
ทั่ว โลกเก็ บ ไว้ใ นเครื่ อ งที่ ใ ช้ Microsoft Windows เป็ น Operating System จึ ง ท า ให้ เ ป็ นการง่ า ยต่ อ Microsoft
SQL ที่จะนา ข้อมูลที่อยูใ่ นรู ป Windows Based มาเก็บและประมวลผล และ ประกอบกับการที่ราคาถูกและหาง่าย
จึงเป็ นปั จจัยหลักที่ทา ให้ Microsoft SQL จึงเป็ นระบบฐานข้อมูลที่มกั จะถูกเลือกใช้ (mindphp, 2555)

4. วิธีการดาเนินการศึกษา

U09.
U010.

<<

Ex

ten

d>

>

U02.

U01.
U04.
U03.

U05.
U06.

U08.

U07.

ภาพประกอบที่ 1 แผนภาพยูสเคสของระบบสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบนฐานบริ การ
ซอฟต์แวร์คลาวด์และฐานข้อมูลการจัดการโครงแบบ
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ในการดาเนิ นการศึ กษา ระบบสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบนฐานบริ การซอฟต์แวร์ คลาวด์
และฐานข้อมูลการจัดการโครงแบบกรณี ศึกษาบริ ษทั ยิบอินซอย จากัด มีวตั ถุประสงค์ เพื่อจัดการระบบสนับสนุน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบนฐานบริ การซอฟต์แวร์ คลาวด์และฐานข้อมูลการจัดการโครงแบบ ให้ มีแนวทางที่
ถูกต้องรวดเร็ ว ลดขั้นตอนการปฏิบตั ิงานในการออกรายงานประจาเดือน และ ข้อจากัดด้านเครื อข่ายในการเข้าถึง
ระบบ รวมถึงการออกแบบฐานข้อมูล (Database System) เพื่อรองรับการสนับสนุ นด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ
โดยใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ในการพัฒนาระบบ โดยนาความรู ้ที่ได้จากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) ช่ วยให้จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบ (เทพฤทธิ์ บัณฑิ ต
วัฒนาวงศ์, 2554) ออกแบบระบบโดยทฤษฎีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System analysis and Design) ตาม
แนวทางความต้องการของผูใ้ ช้งานระบบ (โอภาส เอี่ยมสิ ริวงศ์,2555) โดยมีการใช้ภาษา UML (Unified Modeling
Language) ซึ่ งประกอบด้วยแผนภาพ Use Case Diagram (กิ ตติ ภัคดี วฒั นะกุล,2552) แสดงขั้นตอนการทางานที่
สาคัญของระบบโดยแต่ละบุคคลจะมีข้ นั ตอนการทางานที่ แตกต่างกันดังภาพประกอบ 1 แผนภาพยูสเคสของ
ระบบ แผนภาพคลาส (Class Diagram) แสดงองค์ประกอบที่มีในแต่ละหน้าเว็บเพจ ดังภาพประกอบ 2 แผนภาพ
คลาสของระบบ

ภาพประกอบที่ 2 แผนภาพคลาสของระบบ
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แผนภาพซีเควนซ์ (Sequence Diagram) อธิบายการทางานของ Use Case ซึ่งจะแสดงขั้นตอนการทางาน
และลาดับของการสื่ อสารที่ ประกอบไปด้วย Class หรื อ Object เพื่อแสดงลาดับเวลาแสดงกิ จกรรมที่ เกิ ดขึ้นใน
ระบบดังภาพประกอบ 3 (ซ้าย) แผนภาพซี เควนซ์การจัดการข้อมูลลูกค้า แสดงขั้นตอนและลาดับการทางานใน
การเพิ่มข้อมูลลูกค้า แสดง/แก้ไขข้อมูล สถานที่หน่วยงานลูกค้า และภาพประกอบ 3 (ขวา) แผนภาพซีเควนซ์การ
รับแจ้งปั ญหา แสดงขั้นตอนและลาดับการทางาน ขั้นตอนการรับแจ้งปั ญหาโดยค้นหาข้อมูลผูแ้ จ้งปั ญหา และ
บันทึกรายละเอียดของปั ญหา

ภาพประกอบ 3 แผนภาพซีเควนซ์จดั การข้อมูลลูกค้า (ซ้าย) แผนภาพซีเควนซ์การรับแจ้งปั ญหา (ขวา)
ภาพประกอบ 4 แผนภาพซีเควนซ์การติดตามแก้ไขปั ญหา ซึ่งแสดงปั ญหาที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการ แสดง
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลรายละเอียดปั ญหา ข้อมูลผูแ้ ก้ปัญหา และวิธีการแก้ไขปั ญหา

ภาพประกอบ 4 แผนภาพซีเควนซ์การติดตามแก้ไขปั ญหา
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ผู ้ศึ ก ษาได้อ อกแบบแผนภาพอี อ าร์ (E-R Diagram) (ประธาน ด่ า นสกุ ล เจริ ญ กิ จ , 2556) ซึ่ งแสดง
โครงสร้างของฐานข้อมูลและความสัมพันธ์ของข้อมูล ประกอบด้วย เอนทิต้ ี (Entity) แอททริ บิวท์ (Attribute) และ
ความสัมพันธ์ (Relationship) ดังภาพประกอบที่ 5 แผนภาพอี อาร์ ของระบบโดยสัญลักษณ์ ขีดเส้นใต้หมายถึง
กุญแจหลัก (Primary Key) ของตารางความสัมพันธ์ หลังจากผูศ้ ึ กษาได้พฒ
ั นาระบบแล้วจึ งนาระบบไปติดตั้ง
ให้บริ การบนบริ การโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์
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ภาพประกอบที่ 5 แผนภาพอีอาร์ของระบบ
5. ผลการศึกษา
ภาพประกอบ 6 แสดงหน้าจอการรับแจ้งปั ญหา ซึ่ งสามารถค้นหาข้อมูลของลูกค้าที่แจ้งปั ญหาจาก ชื่อ
นามสกุล และรหัสลูกค้า

ภาพประกอบที่ 6 หน้าจอรับแจ้งปั ญหา
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ภาพประกอบ 7 แสดงหน้าจอปั ญหาอยูร่ ะหว่างดาเนินการ เมื่อทาการส่งต่อปั ญหาให้ผรู ้ ับผิดชอบแล้ว
ผูแ้ ก้ปัญหาจะทาการวิเคราะห์ปัญหา จากนั้นจะแจ้งสาเหตุของปั ญหา ให้กบั ผูร้ ับแจ้งปั ญหาเพื่อลงบันทึก

ภาพประกอบที่ 7 หน้าจอปั ญหาอยูร่ ะหว่างดาเนินการ
ภาพประกอบ 8 หน้าจอปั ญหาที่แจ้งว่าแล้วเสร็ จ หลังจากผูแ้ ก้ปัญหาได้แก้ปัญหาเสร็ จสิ้ น จะทาการ
แจ้งการแก้ไขปั ญหาให้กบั ผูร้ ับแจ้งปั ญหาเพื่อลงบันทึก
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ภาพประกอบที่ 8 หน้าจอปั ญหาที่แจ้งว่าแล้วเสร็ จ
ภาพประกอบ 9 หน้าจอปั ญหาที่เสร็ จสิ้ น ซึ่ งตรวจสอบการดาเนินการแก้ปัญหาทั้งหมดได้จากหน้าจอ
นี้โดยบอกถึงข้อมูลผูแ้ จ้งปั ญหา ผูร้ ับแจ้งปั ญหา รายละเอียดของปั ญหา สาเหตุของปั ญหาและ วิธีการแก้ปัญหา

ภาพประกอบที่ 9 หน้าจอปั ญหาที่เสร็ จสิ้น
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ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของระบบสนับ สนุ น ด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศบนฐานบริ การ
ซอฟต์แวร์ คลาวด์และฐานข้อมูลการจัดการโครงแบบ: กรณี ศึกษาบริ ษทั ยิบอินซอย จากัด โดยได้ทาการสารวจ
ข้อมูลจาก พนักงานบริ ษทั ยิบอินซอย ตาแหน่งงาน Help Desk จานวน 10 คน มีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดี
(x̅ = 3.51, S.D. = 2.95) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบนฐานบริ การ
ซอฟต์แวร์คลาวด์และฐานข้อมูลการจัดการโครงแบบ: กรณี ศึกษาบริ ษทั ยิบอินซอย จากัด
รายการประเมิน
S.D.
ระดับความพึงพอใจ
𝐱̅
ความง่ายต่อการใช้งานของระบบ
4.20
0.74
ดี
ความสะดวกในการใช้งานของระบบ
4.40
0.80
ดี
ความรวดเร็ วในการประมวลผลของระบบ

4.10

2.34

ดี

ความเป็ นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบ

4.40

1.49

ดี

ความสามารถของระบบในการนาไปใช้ประโยชน์

3.90

2.34

ดี

ความถูกต้องของการผลลัพธ์ในรู ปแบบรายงาน

4.60

1.15

ดีมาก

ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ

3.80

2.80

ดี

3.51

2.95

ดี

รวม

6. สรุ ปผลการศึกษา
ระบบสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบนฐานบริ การซอฟต์แวร์ คลาวด์และฐานข้อมูลการจัดการ
โครงแบบ กรณี ศึกษาบริ ษทั :ยิบอินซอย จากัด สามารถรับแจ้งและ ติดตามปั ญหาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ บริ การ
ได้สะดวก รวดเร็ ว ถูกต้องโดยมีการบริ หารจัดการด้วยฐานข้อมูล สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าทาให้องค์กรมี
ความน่ าเชื่ อถือมากขึ้น โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจโดยกลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี

7. ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึ กษาระบบสนับสนุ นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบนฐานบริ การซอฟต์แวร์ คลาวด์แ ละ
ฐานข้อมูลการจัดการโครงแบบ: กรณี ศึกษาบริ ษทั ยิบอินซอย จากัด สามารถใช้เป็ นแนวทางการพัฒนาบริ การ
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