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การขจัดผลึกกามะถันในแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด
DESULFURIZATION IN LEAD-ACID BATTERIES
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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นการนาเสนอ กระบวนการลดการสะสมของผลึกกามะถัน อันเป็นหนึ่งในสาเหตุการ
เสื่อมสภาพในแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด โดยการสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ส่งพัลส์ความถี่สูงระดับเมกะเฮิรตซ์
ในช่วงความถี่ที่ เรโซแนนซ์กับความถี่การสั่นสะเทือนตามธรรมชาติของผลึกกามะถัน พัลส์ความถี่สูงจะกระตุ้น
ให้ผลึกกามะถันเกิดการสั่นสะเทือนที่รุนแรง จนสามารถหลุดออกจากแผ่นธาตุแบตเตอรี่ได้ เป็นการลดปัญหา
การสะสมของผลึกกามะถันที่ขัดขวางกระบวนการทางเคมีและบั่นทอนอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ โดยวงจร
พัลส์ที่ออกแบบแล้วจะนามาใช้ในการทดสอบกับแบตเตอรี่ ในสภาพต่างๆ แล้วนาผลการทดลองมาวิเคราะห์สรุป
เปรียบเทียบสมรรถนะของแบตเตอรี่ที่ได้รับการขจัดผลึกกามะถัน
คาสาคัญ : ผลึกกามะถัน, แบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด, กระบวนการลดการสะสมของผลึกกามะถัน

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

บทนา
แบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรดมีอายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 2 – 5 ปีการเลือกชนิดและขนาดที่เหมาะสม
สภาพแวดล้อมที่ถูกใช้งานการดูแลรักษาที่ถูกต้อง ส่งผลโดยตรงต่ออายุการใช้งานสาเหตุโดยทั่วไปของการ
เสื่อมสภาพประกอบด้วย การแบ่งชั้นของกรด (Acid Stratification), การเกิดซัลเฟชั่น (Sulfation), การกัดกร่อน
(Corrosion), การเกิดตะกอน (Sludging) และการสูญเสียน้า (Drying Out)
1371
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การเกิดซัลเฟชั่น เกิดขึ้นได้จากการที่แบตเตอรี่สร้างพลังงานผ่านปฏิกิริยาเคมีของตะกั่วออกไซด์ (PbO2)
ตะกั่ว (Pb) และ สารละลายอิเล็กโทรไลต์กรดซัลฟิวริก (H2SO4) ผลของปฏิกิริยาเคมีเมื่อแบตเตอรี่คายประจุทาให้
เกิดตะกั่วซัลเฟต (PbSO4) เกาะอยู่ที่แผ่นธาตุทั้งขั้วบวกและขั้วลบ โดยเฉพาะที่ขั้วลบรูปแบบของตะกั่วซัลเฟตใน
ช่วงแรกจะมีสถานะเป็ นของแข็งขนาดเล็กและสามารถเปลี่ ย นรูปกลับไปสู่การเป็นอิ เล็กโทรไลต์ โดยผ่าน
กระบวนการเคมีย้อนกลับหรือการประจุไฟนั่นเองแต่ในความเป็นจริงวัฏจักรของการประจุและจ่ายกระแส
ตามปกติของแบตเตอรี่ ตะกั่วซัลเฟตที่เกิดขึ้นจะไม่คืนกลับเป็นอิเล็กโทรไลต์ได้ทั้งหมด บางส่วนจะกลายเป็น
ของเสียเกาะอยู่ที่แผ่นธาตุและจะเปลี่ยนรูปเป็นผลึกกามะถั นที่มีเสถียรภาพขึ้นเรียกว่า “ฮาร์ดซัลเฟต (Hard
Sulfate)” เมื่อเวลาผ่านไป ทาให้พื้นที่การทาปฏิกิริยาระหว่างสารละลายอิเล็กโทรไลต์กับแผ่นธาตุลดลง เป็น
สาเหตุหนึ่งที่ทาให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อสร้างวงจรขจัดผลึกกามะถันในแบตเตอรี่ชนิดกรดตะกั่ว โดยใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สร้างพัลส์ที่มี่
ความถี่เรโซแนนซ์ กับความถี่ธรรมชาติของผลึกกามะถันหรือฮาร์ดซัลเฟต เพื่อกระตุ้นให้ผลึกกามะถันเกิดการ
สั่นสะเทือนที่รุนแรงขึ้นและหลุดออกจากแผ่นธาตุ (Plate) ลดการสะสมในพื้นที่ของแผ่นธาตุที่ขัดขวางปฏิกิริยา
เคมีของแบตเตอรี่ และทดสอบประสิทธิภาพของวงจรที่สร้างกับแบตเตอรี่ด้วยการทดสอบทางการจ่ายภาระโหลด
ทางไฟฟ้า

วิธีการดาเนินวิจัย

ภาพประกอบที่ 1 โครงสร้างของระบบรวม

การออกแบบวงจร
โครงสร้างของวงจร Desulfation
จากภาพประกอบที่ 2 แสดงโครงสร้ างของวงจร ประกอบด้ วยภาคสร้ างสั ญ ญาณนาฬิ กาซึ่ ง ใช้
วงจรอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ (Astable Multivibrator ) ส่งพัลส์รูปคลื่นสี่เหลี่ยมความถี่ตามต้องการไปทาการ
สวิตช์ภาคกาเนิดพัลส์ความถี่สูงซึ่งใช้วงจร Buck Boot Converter ส่งพัลส์ความถี่ระดับเมกะเฮิรตซ์เข้าไปที่ขั้ว
แบตเตอรี่ [6]
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ภาพประกอบที่ 2 โครงสร้างหลักของวงจร Desulfation

วงจรสร้างสัญญาณนาฬิกา
ใช้วงจรอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ชนิด ไอซีเบอร์ 555 และใช้งานเป็นลักษณะต่างๆซึ่งง่ายต่อการ
ออกแบบและง่ายในการสร้างสัญญาณพัลส์ความถี่ต่างๆ
วงจรอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ (AstableMultivibrator) เป็นวงจรที่ใช้ R และ C ต่อร่วมกับไอซีเบอร์
555 ทาหน้าที่คล้ายวงจรกาเนิดความถี่ โดยตัววงจรเองสามารถทางานและหยุดทางานได้ด้วยตัวเอง การทางานจะ
สลับกันไปมาตลอดเวลา วงจรทางานไม่จาเป็นต้องมีสัญญาณป้อนเข้ามากระตุ้น

ภาพประกอบที่ 3 วงจรอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ชนิดไอซี 555

วงจรสร้างพัลส์
ดังภาพประกอบที่ 4 ใช้หลักการพื้นฐานของวงจร Buck Boost Converter ซึ่งหลักการทางานคือ เมื่อ
มอสเฟต Q1 ทางานกระแสจะไหลผ่านขดลวด L1และ C4เพื่อสะสมพลังงานในขณะที่ไดโอด D1ได้รับไบอัสกลับ
จนกระทั่งเมื่อ Q1เปิดวงจรทีข่ ดลวด L1 เกิดการยุบตัวของสนามแม่เหล็กรอบขดลวด จ่ายพลังงานที่ถูกสะสมไว้
ผ่านไดโอด D1 ซึ่งขณะนี้ได้รับไบอัสตรงเกิดกระแสไหลกลับเข้าไปที่ขั้วแบตเตอรีใ่ นลักษณะที่มขี ั้วตรงข้ามกัน
จากการทางานของวงจรจะเห็นว่าการปล่อยพลังงานระหว่าง L1และ C4 ผ่าน D1ที่เป็นชนิดความเร็วสูง (Fast
Recovery) ทาให้เกิดกระแสพัลส์แบบ Ringing Burst ออกมาเป็นความถี่สูง ระดับเมกะเฮิรตซ์ ตามการทางาน
ของ Q1
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ภาพประกอบที่ 4 วงจรสร้างพัลส์ Desulfator
โดยสัญญาณนาฬิกาที่ต้องการสวิตช์มอสเฟตที่มีความถี่เรโซแนนซ์ของ L1กับ C4หาได้จาก
แทนค่าได้

คานวณหาค่า R1 และ R2 ให้ได้ความถี่ของสัญญาณประมาณ 1 kHz., Duty Cycle เท่ากับ 95 เปอร์เซ็นต์โดยใช้ C1
ขนาด 0.0022 ไมโครฟารัด ตามภาพประกอบที่ 7 เพื่อให้ได้ t1= 950 ไมโครวินาที และ t2 = 50 ไมโครวินาที
แทนค่าได้

และ
แทนค่าได้
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V
50µs
12

t

0
950µs

ภาพประกอบที่ 5 ภาพสัญญาณที่ออกจาก IC LM555

การทดสอบระบบ
การทดสอบวงจรสร้างพัลส์ Desulfator
การนาไปใช้งานและทดสอบสัญญาณทาได้โดยต่อวงจรที่ออกแบบขนานเข้ากับขั้วของแบตเตอรี่ตะกั่วกรด ขนาด 12 โวลต์ ดังแสดงในภาพประกอบที่ 6
Ocsiloscope
CH1

GND

Desulfator
circuit

Battery 12V

ภาพประกอบที่ 6 ภาพการต่อวงจรทดสอบระบบ
เมื่อวงจรทางานจะได้สัญญาณ Burst แทรกเข้ามาเป็นพัลส์ที่มคี าบเวลาประมาณ 160×10-9วินาทีคิดเป็น
ความถี่จะได้พัลส์ที่มีความถี่ประมาณ 6.25 เมกะเฮิรตซ์ ออกไปยังขั้วแบตเตอรี่ดังภาพประกอบที่ 7

ภาพประกอบที่ 7 ภาพสัญญาณเอาท์พุทที่วัดได้จากออสซิโลสโคป
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การทดลองและอภิปรายผล
เป็ น การทดสอบ เพื่ อ เปรี ย บเที ย บคุ ณสมบั ติ เ ชิ ง สมรรถนะ ระหว่ างแบตเตอรี่ ที่ ใ ช้ ต ามปกติ กั บ
แบตเตอรี่ที่ใช้วงจรพัลส์ขจัดผลึกซัลเฟต ภายใต้เงื่อนไขที่ควบคุมอัตราการประจุและกาลังการจ่ายโหลดที่เท่ากัน
โดยใช้ค่าเวลาที่จ่ายโหลด, พลังงาน, ความถ่วงจาเพาะของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ และ CCA. เป็นเครื่องมือใน
การวัดผล
การทดลองด้วยแบตเตอรี่ที่ยังไม่ใช้งาน
ลาดับขั้นการทดลอง
1. ใช้วงจรสร้างพัลส์ต่อเข้ากับแบตเตอรี่หมายเลข 1 จากนั้นนาแบตเตอรี่หมายเลข 1 และ 2 ต่อวงจรกับ
อุปกรณ์ตามภาพประกอบที่ 8 (ก.) ปรับเครื่องชาร์จจ่ายแรงดันชาร์จ 24V
2. ปรับกระแสชาร์จระดับสูงสุดตั้งเวลาชาร์จรอบละ 3 ชั่วโมงเมื่อชาร์จเต็มแล้ว ให้ทิ้งไว้ 60 นาที
3. วัดแรงดัน Open Circuit, CCA, ความถ่วงจาเพาะ (Gravity) แล้วจดบันทึก
4. ต่อวงจรตามภาพประกอบที่ 8 (ข.) จ่ายโหลดด้วยหลอดไฟขนาด12V. 90W. ทาเป็น2 ชุด ชุดละ 3
หลอด ให้แบตเตอรี่หมายเลข 1 และ 2 ตั้งค่าแรงดัน cut-off โหลดที่แรงดัน 11.0V. จับเวลาตั้งแต่เริ่มจ่ายโหลดจน
Relay สั่ง cut-off
5. บันทึกผลค่าเวลา, kW-h, ความถ่วงจาเพาะ(Gravity) แล้วทาซ้ารอบต่อไปโดยสลับชุดโหลดระหว่าง
แบตเตอรี่ทั้ง 2 ลูก
+

Charger
24V

-

Load
DC
Power
Meter

Desulfator

+

-

+

+

-

+

-

Battery
No.2

Battery
No.1

DC
Power
Meter

-

Battery
No.1/No.2

.

.

6.

ภาพประกอบที่ 8 การต่อวงจรการทดลองด้วยแบตเตอรี่ที่ยังไม่ใช้งาน
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การทดลองด้วยแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว
+

Charger
12V

Load

DC
Power
Meter

+

-

DC
Power
Meter

+

Battery
No.3/No.4

-

Battery
No.3/No.4

.

.

ภาพประกอบที่ 9 การต่อวงจรการทดลองด้วยแบตเตอรี่ทผี่ ่านการใช้งานแล้ว (รอบที1่ -10)

+

Charger
12V

Desulfator

+

Load

DC
Power
Meter

-

+

DC
Power
Meter

-

+

Battery
No.3/No.4

-

Battery
No.3/No.4

.

.

ภาพประกอบที่ 10 การต่อวงจรการทดลองด้วยแบตเตอรีท่ ี่ผ่านการใช้งานแล้ว(รอบที1่ 1-20)

วิเคราะห์และอภิปรายผลการทดลอง
ผลจากการทดลองเปรียบเทียบระหว่างแบตเตอรี่หมายเลข 1 ที่ใช้วงจรพัลส์กับหมายเลข 2 ที่ใช้ตามปกติ
เมื่อนาค่าเวลาที่จ่ายโหลดจากผลการทดสอบมาแสดงในรูปกราฟเส้นดังภาพประกอบที่ 11 ผลของเวลาของ
แบตเตอรี่ทั้งสองตั้งแต่รอบที่ 1 ถึงรอบที่ 20 ไม่มคี วามแตกต่าง
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ภาพประกอบที่ 11 ความสัมพันธ์ของเวลาทีจ่ ่ายโหลดแบตเตอรี่หมายเลข 1,2 กับรอบทีท่ าการทดลอง
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ภาพประกอบที่ 12 ความสัมพันธ์ค่าความถ่วงจาเพาะแบตเตอรีห่ มายเลข 1,2กับรอบทีท่ าการทดลอง
เมื่อพิจารณาจากค่าที่ใช้วัดผลของการทดลองกรณีกับแบตเตอรีท่ ี่ยงั ไม่ใช้งานในบทสรุปของรอบการ
ทดลองจานวน 20 รอบยังไม่ปรากฏความแตกต่างในเชิงสมรรถนะแต่อย่างใด วิเคราะห์ได้ว่าเป็นไปตาม ทฤษฎี
การการเกิดผลึกกามะถันหรือฮาร์ดซัลเฟต ที่มักจะเกิดในลักษณะของการคายประจุเป็นระยะเวลานาน แล้วไม่ได้
รับการอัดประจุไห้เต็ม [2] ฉะนั้นหากต้องการผลการทดลองที่ชัดเจนจากแบตเตอรี่ที่ยังไม่ใช้งานจะต้องมีรอบการ
ทดลองที่มากกว่านี้
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ก
ข
ภาพประกอบที่ 13 แสดงเวลาที่จา่ ยโหลดได้ กับรอบทดลองของแบตเตอรีห่ มายเลข 3 (ก) และ 4 (ข)

(ก)

(ข)
ภาพประกอบที่ 14 แสดงค่าความถ่วงจาเพาะกับรอบกับรอบทดลองแบตเตอรี่หมายเลข 3 (ก) และ 4 (ข)

ภาพประกอบที่ 15 แสดงค่า CCA กับรอบทดลองของแบตเตอรีห่ มายเลข3 และ 4
ผลจากการทดลองแบตเตอรี่ตัวอย่างทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการใช้
วงจรพัลส์ เมื่อนาค่าเวลาที่จ่ายโหลดได้กับความถ่วงจาเพาะ ในรูปกราฟความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่จ่ายโหลดกับ
รอบทดลองในภาพประกอบที่ 13 พบว่าในช่วงรอบที่ 1–10 (ไม่ต่อวงจรพัลส์) ค่าเวลาของแบตเตอรี่ทั้งหมายเลข
3 และหมายเลข 4 จะมีแนวโน้มค่อยๆ ลดลงเล็กน้อยอย่างสม่าเสมอ แต่เมื่อผ่านการเริ่มใช้วงจรพัลส์ในรอบที่ 1120 จะเห็นว่าค่าเวลากลับค่อยๆ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในทุกรอบและค่อนข้างคงที่ไปตั้งแต่รอบที่ 18–20 และ ผลของ
กราฟแสดงความสัมพัน ธ์ ระหว่างความถ่วงจ าเพาะกับรอบการทดลองในภาพประกอบที่ 14 ยังมีลั กษณะ
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เช่นเดียวกันคือลดลงในรอบที่ 1-10 เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยตั่งแต่รอบที่ 11-20 (เริ่มใช้วงจรพัลส์) แม้จะมีการสวิงขึ้นลง
อยู่บ้างแต่ยังคงสูงกว่ารอบที่ไม่ใช้วงจรพัลส์ ซึ่งวิเคราะห์ได้ว่าแบตเตอรี่หมายเลข 3 และหมายเลข 4ที่นามา
ทดลองนี้ เ ป็ น แบตเตอรี่ ที่ ใ ช้ ง านในรถยนต์ ม าประมาณสองปี แ ล้ ว มี การเกิ ด ผลึ กซั ล เฟต สะสมมาแล้ วตาม
พฤติกรรมการใช้งาน ผลการทดลองในรอบที่ 11-20 แสดงถึงความสามารถที่แบตเตอรี่ชาร์จและคายประจุได้ดีขึ้น
อันเนื่องมาจากฮาร์ดซัลเฟตที่ลดลง

สรุปและข้อเสนอแนะ
การส่งพัลส์ที่มีความถี่เรโซแนนซ์กับผลึกกามะถันช่วยเพิ่มแอมพลิจูดให้ผลึกเกิดการสั่นสะเทือนที่
รุนแรงมากขึ้นเป็นผลให้ ผลึกกามะถัน จานวนหนึ่งหลุดออกมาจากแผ่นธาตุแบตเตอรี่ ช่วยให้แบตเตอรี่มี
ความสามารถในการทาปฏิกิริยาเคมีดีขนึ้ ประจุไฟและจ่ายกระแสได้เพิ่มขึน้ ซึ่งจะมากหรือน้อยเพียงใดขึน้ อยู่กับ
สภาพของแบตเตอรี่ และปริมาณ ผลึกกามะถัน ที่สะสมอยู่ก่อนใช้พัลส์ช่วยขจัดผลึก ดังเห็นได้จากผลการทดลอง
ของแบตเตอรีท่ ี่ผ่านการใช้งานแล้วส่วนกรณีที่ต้องการเปรียบเทียบผลการทางานของพัลส์ขจัดผลึกกับแบตเตอรี่
สภาพใหม่นั้น ในโครงงานนี้ยงั ไม่มีผลสรุปที่ชัดเจน และยังเป็นประเด็นทีน่ ่าศึกษาต่อไป โดยอาจต้องออกแบบ
การทดลอง จาลองการใช้งานแบตเตอรีใ่ นสถานการณ์ที่เอื้อต่อการเกิดผลึกกามะถัน ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการ
ทดลองที่มากขึ้น
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาอิทธิพลของชนิดใบพายและความเร็วรอบในการปั่นกวนซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในผลิตพอลี
อะลูมิเนียมคลอไรด์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบปั่นกวนขนาดขยาย 1 ลิตร เพื่อให้สารตั้งต้นที่ประกอบด้วยส่วนของ
ของแข็งและส่วนของของเหลวสามารถเกิดปฏิกิริยาต่อกันได้อย่างสมบูรณ์ จากการทดลองพบว่าชนิดของใบพาย
และความเร็วรอบส่งผลกระทบต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาของพอลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ในระดับขยายขนาด โดยใบ
พายชนิด Rushton Turbine เหมาะสมที่จะนามาใช้สังเคราะห์อะลูมิเนียมคลอไรด์ เนื่องจากเกิดอันตรกิริยาได้
ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นและคงที่ที่ความเข้ มข้น 1.917โมล/ลิตร ในนาทีที่ 20 ที่ความเร็ว 300 รอบต่อนาที สอดคล้อง
ตามผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการ ส่วนใบพายชนิด Pitched 4-Blade Turbine at 45 เหมาะสมที่จะนามาใช้
สังเคราะห์พอลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ เนื่องจากเกิดอันตรกิริยาได้ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นและคงที่ที่ ความเข้มข้น 1.002
โมล/ลิตรในนาทีที่ 55 ที่ความเร็ว 300 รอบต่อนาที โดยใช้พลังงานในการปั่นกวน 0.0352 กิโลวัตต์ และมีปริมาณ
ของแข็งที่ได้ร้อยละ 20.57 ขณะที่ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการในช่วงเวลาเดียวกันพอลีอะลูมิเนียมคลอไรด์
คงที่ที่ความเข้มข้น 0.767 โมล/ลิตร มีปริมาณของแข็งที่ได้ร้อยละ 19.98
คาสาคัญ: พอลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ ของผสมที่เป็นของเหลวกับของแข็ง ถังปฏิกรณ์ขยายขนาด พลังงานทีใ่ ช้ใน
การปั่นกวน

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

บทนา
การตกตะกอนสิ่งสกปรกในน้าเป็นกระบวนการสาคัญต่อการควบคุมคุณภาพน้า ทั้งระบบน้าดีและ
ระบบน้าทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรม สารที่ใช้ในการตกตะกอนที่ใช้งานกันโดยทั่วไปได้แก่ สารส้ม (Al2(SO4)3)
เฟอรัสซัลเฟต (FeSO4), เฟอริกคลอไรด์ (FeCl3) โซเดียมอะลูมิเนต (NaAlO2) และพอลีอะลูมิเนียมคลอไรด์
(PACl) จากการศึกษากระบวนการผลิต พอลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACl) พบว่าสารตั้งต้นที่ใช้ประกอบด้วย 2
ส่วนคือส่วนที่เป็นของเหลวและส่วนที่เป็นของแข็ง การทาให้ส่วนผสมเข้ากันและเกิดอันตรกิริยาต่อกันได้ดีจะทา
ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ดังนั้นในการพิจารณาผลิต PAClในระดับอุตสาหกรรมจึงต้องคานึงถึง การออกแบบ
ถังปฏิกรณ์และใบพายเป็นสาคัญ
Yun-HweiShen และคณะ (1998) พบว่าการปั่นกวนที่ความเร็ว 1800 รอบต่อนาทีในการสังเคราะห์พอลี
อะลูมิเนียมคลอไรด์ ปฏิกิริยาเกิดได้เร็วที่สุดและให้ผลิตภาพที่ดีกว่าที่ ความเร็ว 600,300 และ 150 รอบต่อนาที
ตามลาดับ Steven Wang และคณะ (2012) ศึกษา ผลกระทบของความเร็วรอบและชนิดของใบพายที่มีต่อ ปริมาณ
ของแข็ง พบว่า หากพิจารณาที่ปริมาณของแข็งเท่ากัน ใบพายชนิด A310 ต้องใช้ความเร็วรอบมากกว่าใบพายชนิด
Pitched Bladed Turbine(PBT) และ Ruston turbine(RT) ตามลาดับ R.Angst และ M. Kraume (2006) ศึกษา
ผลกระทบของปริมาณของแข็งที่มีต่อ Power Consumption พบว่าการหมุนของใบพายชนิด Pitched Bladed
Turbine(PBT) ในสารผสมที่มีค่า solid load 20% w/w ที่ความเร็วรอบต่าจะใช้พลังงานในการปั่นกวนต่ากว่าที่การ
หมุนที่ความเร็วรอบสูง Rouzbeh และคณะ (2012) ศึกษาผลกระทบของอัตราส่วนของใบพายต่อถังปฏิกรณ์
(C/T) ที่มีต่อค่า Solid concentrationและ Power consumption โดยเปรียบเทียบใบพาย 3 ชนิดคือ Pitched Bladed
Turbine( PBT) และ Ruston turbine(RT) และConcave Blade Turbine(CBT) ที่ความเร็วรอบ 800 รอบต่อนาที
พบว่าเมื่อปรับค่า C/T ที่ 0.33 และ Solid concentration ที่ 30 % w/w และ50% w/w พลังงานที่ใช้ในการปั่นกวน
ของใบพายชนิด Ruston Turbine (RT) มากกว่า Concave Blade Turbine(CBT) และ Pitched Bladed Turbine
( PBT) ตามลาดับ โดยมีข้อสังเกตที่ว่า Solid concentration ไม่มีอิทธิพลในแนวรัศมี
พอลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACl) ถูกพัฒนาเพื่อทดแทนการใช้สารส้ม เมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติพบว่า
สาร PAClใช้ในปริมาณน้อยกว่า 3-5 เท่า เกิดกากตะกอนจากการบาบัดน้อยกว่า เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าพีเอชของ
น้าน้อยกว่า และมีต้นทุนภาพรวมของการบาบัดถูกกว่า สารส้ม ส่งผลให้ PAClเป็นที่นิยมอย่างมาก แต่เนื่องจาก
การผลิต PAClในประเทศไทยมีน้อย จึงเกิดการนาเข้าจากต่างประเทศเป็นผลให้ต้นทุนการควบคุมคุณภาพน้าเพิ่ม
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สูงขึ้น ในงานวิจัยนี้แบ่งการศึกษาเป็น 2 ส่วนคือ ศึกษาการผลิต PAClในระดับห้องปฏิบัติการ และศึกษาผลของ
ชนิดและความเร็วรอบของใบพายต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาและพลัง งานที่ใช้ในการปั่นกวนของถังปฏิกรณ์แบบ
ปั่นกวนในระดับขยายขนาด 1 ลิตร เพื่อเป็นแนวทางการออกแบบระดับอุตสาหกรรม

กรอบแนวคิดและทฤษฎี
พอลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACl) เกิดจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซีสและกระบวนการพอลิเมอไรเซชั น
สามารถผลิตได้จากวัตถุดิบหลายชนิด กระบวนการผลิตและรูปแบบของถังปฏิกรณ์แตกต่างกันตามชนิดของ
วัตถุดิบที่ใช้ เช่นการใช้อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์และกรดไฮโดรคลอริกในถังปฏิกรณ์แบบเคลือบด้วยแก้ว การใช้
อะลูมิเนียมคลอไรด์และโซเดียมไฮดรอกไซด์ในMembrane Distillation Module เป็นต้น ในงานวิจัยนี้เลือกใช้
อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์และกรดไฮโดรคลอริกเป็นสารตั้งต้นในการผลิต PACl และแบ่งปฏิกิริยาการสังเคราะห์
ออกเป็น 2 ขั้นตอนคือ
ปฏิกิริยาที่ 1:
Al(OH)3 + 3HCl ---------->> AlCl3 + 3 H2O
(1)
ปฏิกิริยาที่ 2:
2AlCl3+6H2O+3H2SO4+3CaCO3---->>Al2(OH)3Cl3+6H2O + 3CaSO4+3CO2 + 3HCl (2)
ในระบบที่สารมีความหนืดสูง การขยายขนาดของถังปฏิกรณ์อาจทาให้ปฏิกิริยาเกิดไม่สมบูรณ์ ปัจจัย
หนึ่งที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผสมคือการกระจายพลังงานจลน์ของสาร ซึ่งขึ้นกับชนิด, ขนาด, ตาแหน่ง และ
ความเร็วรอบของใบพาย โดยการออกแบบถังปฏิกรณ์จะอ้างอิงตาม Standard Agitation System ที่บง่ บอกสัดส่วน
ของใบพายต่อขนาดของถังปฏิกรณ์ แต่ความเร็วรอบของการปั่น ขึน้ อยู่กับความหนืดของสารในระบบด้วย ดังนั้น
คุณสมบัติของสารในระบบ จึงมีผลต่อการใช้พลังงาน
การพิจารณาค่าพลังงานที่ใช้ในการปั่นกวนใช้อุปกรณ์ Open Loop Transducers เป็นตัววัดกระแส โดย
Transducer แปลงสัญญาณกระแสสลับเป็นค่าสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนา, Op amp ทาหน้าที่ขยายสัญญาณและแปลง
ค่าสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนาเป็นแรงดันไฟฟ้า , และ Digital multi meter ทาหน้าที่คานวณแรงดันไฟฟ้า (E) ให้
กลายเป็นกระแสจริง (I) จากนั้นจึงนาค่าที่ได้คานวณหาค่าพลังงานตามสมการ (3)
P = EI
(3)
เมื่อ P แทนกาลังไฟฟ้า (วัตต์), E แทนแรงดันไฟฟ้า (โวลต์), I แทนกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน (แอมแปร์)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ศึกษาผลกระทบของใบพายชนิด Pitched 4-Blade Turbine at 45 และ Rushton Turbine รวมถึงความเร็ว
รอบที่มีต่อพลังงานทีใ่ ช้ในการปัน่ กวนและอัตราการเกิดปฏิกิริยาของพอลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ในถังปฏิกรณ์แบบ
ปั่นกวนขนาด 1 ลิตร

วิธีการดาเนินวิจัย
วัตถุดิบและสารเคมี
อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ 99%w/w, กรดไฮโดรคลอริก37%w/w, กรดซัลฟูริก 98%w/w, แคลเซียม
คาร์บอเนต 90%w/w, น้ากลั่น
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เครื่องมือและอุปกรณ์
1. เครื่องผสม (mixer) ยี่ห้อ IKA IP20 2. ใบพายชนิด Pitched 4-Blade Turbine at 45 และ Rushton
Turbine
3. ถังปฏิกรณ์ขนาด 1 ลิตร
4. เทอร์โมมิเตอร์
5 .Digital multi-meter
6. บิวเรตและขวดรูปชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร
วิธีการทดลอง
1) การเตรียมพอลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ระดับห้องปฏิบตั ิการในขวดรูปชมพูข่ นาด 250 มิลลิลิตร
ละลายอะลูมิ เนียมไฮดรอกไซด์ ปริมาณ 32 กรัมด้ วยน้ากลั่น 125 กรัม ในขวดรูปชมพู่ขนาด 250
มิลลิลิตรปั่นกวนด้วย Magnetic stirrer ตลอดเวลา จากนั้นเติมกรดไฮโดรคลอริกปริมาณ 16.6 กรัม จะได้สาร
อะลูมิเนียมคลอไรด์ตามปฏิกิริยาที่ 1 เมื่อเติมกรดซัลฟูริกปริมาณ 119 กรัมและแคลเซียมคาร์บอเนตปริมาณ 25
กรัมละลายด้วยน้ากลั่น 100 กรัม ลงไปจะได้ผลิตภัณฑ์สองชนิดคือพอลีอะลูมิเนียมคลอไรด์และแคลเซียมซัลเฟต
2) การเตรียมพอลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ระดับขยาย 1 ลิตร ในถังปฏิกรณ์แบบปั่นกวนขนาด 1 ลิตร
ขั้นตอนการเตรียมเหมือนในข้อ 1) แตกต่างกันที่ปริมาณของสารที่ใช้ โดยอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์
ปริมาณ104.5 กรัม, น้ากลั่นปริมาณ408 กรัม, กรดไฮโดรคลอริกปริมาณ 55.5 กรัม, กรดซัลฟูริกปริมาณ 388 กรัม,
และสารละลายแคลเซียมคาร์บอเนตที่ละลายแคลเซียมคาร์บอเนตปริมาณ 81.5 กรัมด้วยน้ากลั่นปริมาณ 326 กรัม
3) การทดลอง
เตรียมพอลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ ตามข้อ 2)โดยใช้ใบพายชนิด Pitched 4-Blade Turbine at 45 และ
Rushton Turbineทาการปรับความเร็วรอบที่ 300,600,1200,และ 1800 รอบต่อนาทีในแต่ละการทดลอง จากนั้น
เก็บตัวอย่างและบันทึกค่ากระแสที่วัดได้ พร้อมคานวณค่าพลังงานที่ใช้ในการปั่นกวนตามสมการ (3)
4) การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ผล
เก็บตัวอย่างครัง้ ละ 1 มิลลิลิตรที่เวลา 0,1,3,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,130,140,150,160,
170,180 และ 200 นาที และวิเคราะห์ความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริกและกรดซัลฟูริกด้วยวิธีมาตรฐานการ
ไทเทรต

สรุปผลการวิจัย
1. ผลของชนิดใบพายและความเร็วรอบที่มีตอ่ ความเข้มข้นของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาที่ 1
สารตั้งต้นในปฏิกิริยาที่ 1 คืออะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์และกรดไฮโดรคลอริก การเปลี่ยนแปลงความ
เข้มข้นของอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์เมื่อใช้ใบพายชนิด Pitched 4-Blade Turbine at 45 พบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยา
ดีที่ความเร็วรอบสูง โดยอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์เกิดปฏิกิริยาหมดในนาทีที่ 20 ที่ความเร็ว1800 รอบต่อนาที
(สอดคล้องตามผลการทดลองในห้องปฏิบัติการ) ขณะที่ความเร็ว 300, 600 และ 1200 รอบต่อนาทีความเข้มข้น
ของสารมีค่าคงเหลือ 0.169, 0.075 และ 0.003 โมล/ลิตรตามลาดับ ส่วนใบพายชนิด Rushton Turbine อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาดีที่ความเร็วรอบต่า โดยอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์เกิดปฏิกิริยาหมดในนาทีที่20 ที่ความเร็ว300 รอบต่อ
นาที ขณะที่ความเร็ว 600, 1200 และ 1800 รอบต่อนาที ความเข้มข้นของสารมีค่าคงเหลือ 0.024,0.038 และ 0.073
โมล/ลิตรตามลาดับ (ภาพประกอบที่ 1) หากพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริกจะ
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พบว่าชนิดของใบพายไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง โดยความเข้มข้นมีค่าลดลงและคงที่ที่ 0.072โมล/ลิตรในนาทีที่
25 ขณะที่ผลการทดลองในห้องปฏิบัติการความเข้มข้นคงที่ที่ 0.070โมล/ลิตร ในนาทีที่ 15 (ภาพประกอบที่ 2)
อย่างไรก็ดี เมื่อพิจ ารณาผลิ ตภัณฑ์ ขั้นต้ นคื อ อะลู มิเนีย มคลอไรด์จะพบว่าเมื่อ เวลานานขึ้นปริมาณ
ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นในทุกความเร็วรอบ และมีความเข้มข้นคงที่ที่ 1.917 โมล/ลิตร ในนาทีที่25 เมื่อใช้ใบพายชนิด
Pitched 4-Blade Turbine at 45 ขณะที่ใบพายชนิด Rushton Turbine ให้ความเข้มข้นคงที่ที่ 1.917 โมล/ลิตร ใน
นาทีที่ 20 ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองในห้องปฏิบัติการ (ภาพประกอบที่ 3)

ภาพประกอบที่ 1 ผลของชนิดใบพายและความเร็วรอบ
ที่มีต่อความเข้มข้นของอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์

ภาพประกอบที่ 2 ผลของชนิดใบพายและความเร็ว
รอบที่มีต่อความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริก

ภาพประกอบที่ 3 ผลของชนิดใบพายและความเร็วรอบที่มีต่อความเข้มข้นของอะลูมิเนียมคลอไรด์
2. ผลของชนิดใบพายและความเร็วรอบที่มีตอ่ ความเข้มข้นของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาที่ 2
สารตั้งต้นของปฏิกิริยาคื ออะลูมิเนียมคลอไรด์และกรดซัลฟูริก การเปลี่ย นแปลงความเข้มข้น ของ
อะลูมิเนียมคลอไรด์เมื่อใช้ใบพายชนิด Pitched 4-Blade Turbine at 45 พบว่าอะลูมิเนียมคลอไรด์เกิดปฏิกิริยาหมด
ในนาทีที่ 55 ที่ความเร็ว 300 รอบต่อนาที ขณะที่ความเร็ว 600, 1200 และ1800 รอบต่อนาที ความเข้มข้นลดลง
และคงที่ที่ 0.093,0.130 และ 0.144 โมล/ลิตรตามลาดับ แสดงให้เห็นว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาดีที่ความเร็วรอบต่า
ส่วนใบพายชนิด Rushton Turbine อะลูมิเนียมคลอไรด์เกิดปฏิกิริยาหมดในนาทีที่ 55 ที่ความเร็ว 1800 รอบต่อ
นาที ขณะที่ความเร็ว 300,600, 1200 รอบต่อนาที ความเข้มข้นคงที่ที่ 0.068,0.049 และ 0.023โมล/ลิตรตามลาดับ
แสดงให้เห็นว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาดีที่ความเร็วรอบสูง (ภาพประกอบที่ 4) เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความ
เข้มข้นของกรดซัลฟูริกพบว่าใบพายชนิด Pitched 4-Blade Turbine at 45 และ Rushton Turbine ในทุกความเร็ว
รอบ ความเข้มข้นของสารลดลงและคงที่ในนาทีที่ 55 สอดคล้องกับผลการทดลองในห้องปฏิบัติการที่ความ
เข้มข้นลดลงและคงที่ในนาทีที่ 55 (ภาพประกอบที่ 5)
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หากพิจารณาผลิตภัณฑ์หลักพอลีอะลูมิเนียมคลอไรด์พบว่าเมื่อเวลานานขึ้นปริมาณผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น
และคงที่ในนาทีที่ 55 ในทุกความเร็วรอบ โดยที่ความเร็ว 300,600, 1200 และ 1800 รอบต่อนาที หากใช้ใบพาย
ชนิด Pitched 4-Blade Turbine at 45 ความเข้มข้นจะคงที่ที่1.002, 0.864,0.827,และ 0.814โมล/ลิตร ขณะที่ใบพาย
ชนิด Rushton Turbine ความเข้มข้นจะคงที่ที่ 0.890,0.909,0.9434 และ 0.963โมล/ลิตร ตามลาดับ สาหรับผลการ
ทดลองในห้องปฏิบัติการความเข้มข้นเพิ่มขึ้นและคงที่ที่ 0.767 โมล/ลิตร ในนาทีที่ 55 (ภาพประกอบที่ 6)

ภาพประกอบที่ 4 ผลของชนิดใบพายและความเร็วรอบ
ที่มีต่อความเข้มข้นของอะลูมิเนียมคลอไรด์

ภาพประกอบที่ 5 ผลของชนิดใบพายและความเร็ว
รอบที่มีต่อความเข้มข้นของกรดซัลฟูริก

ภาพประกอบที่ 6 ผลของชนิดใบพายและความเร็วรอบที่มีต่อความเข้มข้นของพอลีอะลูมิเนียมคลอไรด์

% Solid

3. ผลของชนิดใบพายและความเร็วรอบที่มีตอ่ ค่าร้อยละของของแข็ง
พิจารณาประสิทธิภาพของการใช้ใบพายชนิด Pitched 4-Blade Turbine at 45 และ Rushton Turbine
พบว่าปริมาณของแข็งจะแปรผันตามความเร็วรอบในการหมุนของใบพายชนิดPitched 4-Blade Turbine at 45
เนื่องจากแคลเซียมคาร์บอเนตสามารถกระจายและทาปฏิกิริยากับกรดซัลฟูริกเกิดเป็นแคลเซียมซัลเฟตได้มากขึ้น
ซึ่งตรงข้ามกับใบพายชนิด Rushton Turbine ที่ปริมาณของแข็งจะแปรผกผันกับความเร็วรอบ (ภาพประกอบที่ 7)
24
23
22
21
20
19

4-PBT
300rpm

4-PBT
600rpm

4-PBT
1200rpm

4-PBT
1800rpm

RT 300rpm

RT 600rpm

RT 1200rpm RT 1800rpm

Type of Impeller

ภาพประกอบที่ 7 ผลของชนิดใบพายและความเร็วรอบที่มีต่อปริมาณของแข็ง
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KW

4. ผลของชนิดใบพายและความเร็วรอบที่มีตอ่ พลังงานที่ใช้
พิจารณาพลังงานที่ใช้ในการปั่นกวนพบว่าเมื่อใช้ใบพายชนิด Pitched 4-Blade Turbine at 45 พลังงานที่
ใช้ในการปั่นกวนจะแปรผันตามความเร็วรอบ แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มความเร็วรอบแม้จะให้ปริมาณของแข็งมาก
ขึ้นแต่ต้องใช้พลังงานในการปั่นกวนมากขึ้นด้วย ส่วนใบพายชนิด Rushton Turbine ค่าพลังงานไม่เปลี่ยนแปลง
ตามการเพิ่มขึ้นของความเร็วรอบ (ภาพประกอบที่ 8 และ 9)
0.0385
0.0380
0.0375
0.0370
0.0365
0.0360
0.0355
0.0350
0.0345
0.0340
0.0335
4-PBT
300rpm

4-PBT
4-PBT
4-PBT
RT
600rpm 1200rpm 1800rpm 300rpm

RT
RT
RT
600rpm 1200rpm 1800rpm

Type of impeller

ภาพประกอบที่ 8 ผลของชนิดใบพายและความเร็วรอบ
ที่มีต่อพลังงานที่ใช้ในการปัน่ กวน

ภาพประกอบที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
ของแข็งและพลังงานที่ใช้ในการปั่นกวน

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การผลิตพอลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACl) ในถังปฏิกรณ์ขนาดขยาย 1 ลิตร การใช้ใบพายชนิด Rushton
Turbine ในปฏิกิริยาที่ 1 จะให้ประสิทธิภาพดีกว่าใบพายชนิด Pitched 4-Blade Turbine at 45 เนื่องจากปฏิกิริยา
สามารถเกิดได้เร็วที่ความเร็วรอบต่าและให้ผลิตภัณฑ์ขั้นต้นคืออะลูมิเนียมคลอไรด์ ที่ความเข้มข้นมากกว่า ส่วน
ในปฏิกิริยาที่ 2 การใช้ใบพายชนิด Pitched 4-Blade Turbine at 45 จะให้ประสิทธิภาพดีกว่า เนื่องจากใช้ความเร็ว
รอบต่าและให้ผลิตภัณฑ์หลักคือพอลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ที่ความเข้มข้นมากกว่าได้อย่างรวดเร็ว
หากพิจารณาปริมาณของแข็งในระบบจะเห็นว่าปริมาณของแข็งแปรผันตามความเร็วรอบเมื่อใช้ใบพาย
ชนิด Pitched 4-Blade Turbine at 45 โดยปริมาณของแข็งมากขึ้นเมื่อความเร็วรอบสูงขึ้นและพลังงานที่ใช้ในการ
ปั่นกวนก็มากขึ้นด้วย แต่หากใช้ ใบพายชนิด Rushton Turbine ปริมาณของแข็งจะแปรผกผันกับความเร็วรอบ
และความเร็วรอบไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าพลังงานที่ใช้ในการปั่นกวน อย่างไรก็ดี สภาวะทางความร้อน
ของปฏิกิริยาก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ ควรคานึงถึงในการออกแบบถังปฏิกรณ์แบบขยายขนาด ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า
ชนิดและอุปกรณ์ที่เลือกใช้เหมาะสมสามารถใช้สังเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้จริง

เอกสารอ้างอิง
Yun-Hwei Shen. 1998. “Synthesis and Speciation of Polyaluminium Chloride for Water treatment”.
Environment International, Vol 24 . 903-906.
Steven Wang , David Boger, Jie Wu . 2012. “Energy efficient solids suspension in an agitated vessel–water
slurry”. Chemical Engineering Science 74: 233–243.

1387

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจาปี 2556

วันที่ 24 ธันวาคม 2556

Roland Angst, Matthias Kraume. 2006. “Experimental investigations of stirred solid/liquid systems in three
different scale Particle distribution and power consumption”. Chemical Engineering Science 61:
2864 – 2870
Rouzbeh Jafari, Philippe Tanguy , Jamal Chaouki. 2012. “Experimental investigation on solid dispersion,
power consumption and scale-up in moderate to dense solid –liquid suspension”. Chemical
Engineer Research and Design 90: 201-212.

1388

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจาปี 2556

วันที่ 24 ธันวาคม 2556

การใช้ประโยชน์กากตะกอนจากระบบบ้าบัดน้าเสียแบบถังปฎิกรณ์ทีละเท
ของโรงงานผลิตแป้งมันส้าปะหลังดัดแปรเป็นส่วนผสมในการผลิตอิฐมอญ
THE USE OF SEQUENCING BATCH REACTOR WASTEWATER
TREATMENT SLUDGE FROM A MODIFIED STARCH FACTORY AS
A MIXTURE IN BRICK PRODUCTION
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คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
E-mail : u4108047@hotmail.com
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการใช้ประโยชน์จากกากตะกอนน้าเสียจากระบบบาบัดน้าเสีย
ของโรงงานผลิตแป้งมันสาปะหลังดัดแปรนามาใช้ในการผลิตอิฐมอญ เพื่อพัฒนาแนวทางการใช้ประโยชน์และ
เพิ่มมูลค่าของกากตะกอนจากระบบบาบัดน้าเสีย โดยกากตะกอนที่นามาใช้ในการทดลองมาจากระบบบาบัดน้า
เสียตะกอนแร่งแบบถังปฎิกรณ์ทีละเท (SBR: Sequence Bath Reactor) ซึ่งจากการศึกษาลักษณะสมบัติของกาก
ตะกอนน้าเสียเมื่อเที ยบกับมาตรฐานปริมาณสารเคมีอันตรายในของเสียที่ไม่ใช้แล้ว Total Threshold Limit
Concentration (TTLC) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.
2548 มีค่าต่ากว่ามาตรฐาน ดังนั้นกากตะกอนน้าเสียที่นามาใช้จึงไม่ใช่ของเสียอันตราย ซึ่งสามารถนามาใช้ในการ
ผลิต อิฐ มอญได้ การทดสอบคุณภาพอิ ฐมอญที่ผ ลิต ได้ จากการผสมกากตะกอนจากระบบบ าบั ดน้ าเสีย แบบ
ถังปฎิกรทีละเท อัตราส่วนที่ 0, 10, 30 และ 50 %โดยน้าหนักแห้ ง มีอัตราการซึมน้าเท่ากับ 20.03±0.78,
37.89±4.43, 41.16±1.96 และ 43.54±2.26 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ พบว่าอัตราการซึมน้าจะมากขึ้นตามอัตราส่วน
กากตะกอนที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง ทุ ก อั ต ราส่ ว น สู ง กว่ า เกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก าหนดไว้ ทั้ ง หมด (มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไม่เกิน 25 เปอร์เซ็นต์) อัตราการซึมน้าที่สูงอาจจะทาให้ปฏิกิริยาไฮเดรชั่นในการเซทตัว
ของปูนเกิดขึ้นไม่สมบรูณ์ ส่งผลให้การก่อสร้างขาดความแข็งแรง ผลการทดสอบความสามารถในการต้านแรงอัด
ของอิฐที่ผสมกากตะกอน 0, 10, 30 และ 50 %โดยน้าหนักแห้ง มีความสามารถในการต้านแรงอัดของอิฐเท่ากับ
9.466±5.701, 8.294±5.167, 5.497±2.160 และ 3.826±1.179 เมกะปาสกาล (MPa) ตามลาดับ พบว่าอิฐที่ผสมกาก
ตะกอนอัตราส่วนที่ 10 % โดยน้าหนักแห้งมีความสามารถในการต้านแรงอัดสูงสุดและผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน
(มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 3.57 เมกะปาสกาล) จากการวิจัยเห็นได้ชัดว่ากากตะกอนจากระบบ
บาบัดน้าเสียแบบถังปฎิกรทีละเทสามารถพัฒนาใช้ประโยชน์เป็นส่วนผสมในการผลิตอิฐมอญได้ในอนาคต
เนื่องจากอิฐที่ผลิตได้มีความสามารถในการต้านแรงอัด ค่อนข้างดี และน้าหนักเบาสะดวกในการขนส่ง แต่ควรมี
การศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการปรับลดอัตราการดูดซึมน้าของอิฐที่ได้
ค้าส้าคัญ : กากตะกอนน้าเสีย แป้งมันสาปะหลังดัดแปร ถังปฎิกรณ์แบบทีละเท อิฐมอญ
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ABSTRACT
The objective of this research was to study about the use of wastewater treatment sludge from a
modified starch factory as a mixture in brick production in order to develop the appropriate use and adding
value for wastewater treatment sludge. The sludge was obtained from the activated sludge wastewater treatment
system (SBR: Sequence Bath Reactor). The amount of hazardous chemicals in sludge from SBR was lower than
The Total Threshold Limit Concentration (TTLC) (The Notification of The Ministry of Industry on Disposal of
Wastes or Unusable Materials B.E. 2548 (2005)). Therefore, the sludge from SBR is not hazardous waste and
can be used to produce brick. Different ratio of SBR wastewater treatment sludge at 0, 10, 30 and 50 % of dry
weight were used to produce brick. The results showed that their water adsorption rates were 20.03±0.78,
37.89±4.43, 41.16±1.96 and 43.54±2.26 %, respectively. The results showed that the water adsorption rate will
increase according to sludge ratio increased. All sludge ratios had water adsorption rate higher than The Thai
Industrial Products Standards (TISs77 – 2517) < 25 %). The high water adsorption rate will affect to incomplete
hydration reactions resulting in unstable constrution. The brick mixed with sludge ratio of 0, 10, 30 and 50 % of
dry weight had average compression strength at 9.466±5.701, 8.294±5.167, 5.497±2.160 and 3.826±1.179 MPa,
respectively. With sludge ratio 10 % of dry weight was appropriate to produce brick which the compression
strength was highest and passes the standard (TISs77 – 2517 > 3.57 MPa). From the results showed that SBR
wastewater treatment sludge was appropriate to produce brick in the future. Because brick had high
compression strength and low weight that convenient for transportation. However, the increase of the property
of water adsorption rate should be examined in the future.
KEYWORDS: Brick, Modified starch, Sequence Bath Reactor, Wastewater Treatment Sludge

1. บทน้า
ประเทศไทย เป็นประเทศเดียวที่ใช้มันสาปะหลังมาผลิตเป็นแป้งมากที่สุด ถือได้ว่าเป็นผูผ้ ลิตแป้งมัน
สาปะหลังรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีกาลังการผลิตมากกว่า 3 ล้านตันต่อปี มีเทคโนโลยีการผลิตแป้งมันสูงที่สุด
ในบรรดาทุกๆ ประเทศ และได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสูป่ ระเทศเพื่อนบ้าน แป้งมันสาปะหลัง จึงถือได้ว่า
เป็น "แป้งไทย" เป็นแป้งที่มีคุณภาพสูงและราคาถูกที่สุด โดยมีโรงงานผลิตแป้งมันสาปะหลัง 58 โรงงาน โรงงาน
ที่มีกาลังการผลิตมากที่สุดมีกาลังการผลิตมากกว่า 200 ตันต่อวัน ซึ่งมีจานวน 2 โรงงาน นอกจากนั้นเป็นโรงงาน
ที่มีกาลังการผลิตต่ากว่า 200 ตันต่อวัน โดยมีจานวน 9 โรงงาน โดยทัง้ ประเทศสามารถผลิตแป้งดัดแปรได้
รวมกันโดยประมาณ 253,000 ตันต่อปี โดยแป้งดัดแปรกว่าร้อยละ 90 เป็นสินค้าเพื่อใช้ส่งออกนารายได้เข้า
ประเทศ (สุวลักษณ์ อัศวสันติ และคณะ, 2551) ซึ่งของเสียทีเ่ กิดขึ้นจากกระบวนการผลิตที่สาคัญคือ กากตะกอน
น้าเสียจากระบบบาบัดน้าเสียของโรงงานผลิตแป้งมันสาปะหลังดัดแปร โดยในปัจจุบันหลายโรงงานต้องจ้าง
บริษทั รับกาจัดของเสียขนไปทิง้ ซึ่งการทิ้งส่วนใหญ่พบว่านาไปกองทิ้งตามสวนผลไม้หรือพื้นที่ว่างเปล่าต่างๆ
โดยไม่ได้มีการจัดการให้เหมาะสมตามหลักสุขาภิบาลทาให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา อาทิเช่น กลิ่นเหม็นจาก
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กากตะกอน แหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนาโรค ไหลลงแหล่งน้าสาธารณะก่อปัญหามลพิษทางน้าส่งผลกระทบต่อ
สัตว์น้าต่างๆ เป็นต้น อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการกาจัดกากตะกอนน้าเสียค่อนข้างสูงประมาณ 10 – 15 บาทต่อกิโลกรัม
ขึ้นอยู่กับระยะทางในการขนส่งไปกาจัด
จากปัญหาการจัดการกากตะกอนน้าเสียจากระบบบาบัดน้าเสียของโรงงานผลิตแป้งมันสาปะหลังดัด
แปรข้างต้น และปริมาณกากตะกอนที่เกิดขึ้นปริมาณมากโดยประมาณ 1.5 – 2 ตันต่อวัน อีกทั้งลักษณะสมบัติของ
กากตะกอนที่คล้ายดินจึงเหมาะสมในการนามาใช้ในการผลิตอิฐมอญ ซึ่งใช้แทนดินซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตอิฐ
มอญ สามารถช่วยลดต้นทุนในการซึ้อดินมาผลิตอิฐได้เกือบ 50 % และช่วยลดการขุดทาลายหน้าดินเพื่อขุดขึน้ มา
ขาย จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจทีจ่ ะนากากตะกอนน้าเสียจากระบบบาบัดน้าเสียแบบทีละเทของ
โรงงานผลิตแป้งมันสาปะหลังดัดแปร มาใช้ประโยชน์ในการผลิตอิฐมอญ โดยมีการมีการศึกษาลักษณะสมบัติ
ของกากตะกอน หาสัดส่วนที่เหมาะสมในการใช้กากตะกอน ลักษณะสมบัติของอิฐมอญที่ผลิตได้ และความ
เหมาะสมในการนามาใช้จริง เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเพิ่มมูลค่าต่อไปในอนาคต

2. ขันตอนการวิจัย
2.1 วิเ คราะห์ล ัก ษณะสมบัต ิข องกากตะกอนน้ าเสีย ทั ้ง ลั ก ษณะทางกายภาพ เคมี และท าการ
เปรียบเทียบลักษณะสมบัติระหว่างกากตะกอนน้าเสียกับ ค่า Total Threshold Limit Concentration (TTLC)
โดยวิเคราะห์มาตรฐาน U.S.EPA และ AOAC ตามตารางที่ 1
2.2 การเตรียมกากตะกอนตามอัตราส่วนต่างๆ ก่อนการผลิตอิฐ
2.2.1 กากตะกอนที่นามาใช้เป็นกากตะกอนที่สูบจากก้นบ่อบาบัดน้าเสียตะกอนเร่งแบบทีละเท
ซึ่งนามาผ่านเครื่องกรองตะกอนโดยมีการเติมสารโพลีเมอร์ (Kenfloc)
ะ อ และไหลลงสูโ่ กดัง
รองรับกากตะกอน รอการเก็บขนไปกาจัด
2.2.2 นากากที่เก็บมาจากโรงงานมาตากแดดให้แห้งเป็นเวลา
2.2.3 นาเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ 100 ± 5 องศาเซลเซียส ไม่น้อยกว่า
ให้
พอละเอียด และร่อนผ่านตระแกรง นาดินมาทาเช่นเดียวกับกากตะกอนน้าเสีย
2.2.4 นาตัวอย่างกากตะกอนมาผสมกับดินเหนียวตามอัตราส่วนที่กาหนดตามภาพประกอบ 2 คือ
กากตะกอนต่อดิน อัตราส่วนที่ 100 % คือ กากตะกอน 100 กิโลกรัม : ดิน 0 กิโลกรัม โดยทาการเตรียมเตรียม
ทั้งหมด 7 อัตราส่วน คือ 100, 90, 70, 50, 30, 10 และ 0 เปอร์เซ็นต์โดยน้าหนักแห้ง เตรียมอัตราส่วนละ 100
กิโลกรัม ทาการคลุกส่วนผสมให้เข้ากัน จากนั้นนาส่วนผสมที่ได้ข้างต้นมาเติมน้า 20 กิโลกรัม
2.2.5 ทาการหมักส่วนผสมให้เข้ากันโดยตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา
จากนั้นนาส่วนผสมที่เตรียม
ได้เข้าสู่กระบวนการผลิตตัวอย่างอิฐต่อไปต่อไป
2.3 ขั้นตอนการผลิตตัวอย่างอิฐ
2.3..1 นากากตะกอนที่ผสมตามอัตราส่วนต่างๆ ไว้ข้างต้น ใส่ลงในโม้กวนผสมของเครื่องปั้นอิฐ
2.3..2 สังเกตจะมีอิฐไหลออกมาบริเวณหน้าแปลเครื่องปั้นอิฐช้า ให้ใช้มือช่วยประคองให้ไหล
ออกมาเป็นเส้นตรง และทาการโยกที่ตัดให้ตัดอิฐออกเป็นก้อนๆ
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2.3..3 ใช้มือจับประคองก้อนอิฐ ใส่ไม้แบบที่ใช้ในการตากอิฐให้แห้ง ซึ่งหนึ่งไม้ใส่ได้ประมาณ
สิบห้าก้อน วางเรียงใส่รถเข็นไปตากในที่แจ้ง ใช้เวลาในการตากประมาณ 24 ชั่วโมง อิฐที่แห้งจะมีสีขาวและ
น้าหนักเบาลง
2.3..4 นาอิฐที่ได้มาเรียงก่อเป็นแนวตามภาพประกอบ 1 เพื่อเตรียมการเผาโดยใช้แกลบที่ได้จาก
การสีข้าวเปลือกเป็นเชื้อเพลิงในการเผา อุณภูมิในการเผา 900 – 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลาประมาณ 20
ชั่วโมง สังเกตอิฐจะสุกเรียบร้อยเมื่อแกลบที่ใช้เผาเปลี่ยนเป็นสีขาวเทาๆ ปกคลุมทั่วๆ ทั้งกองในทุกมุม

ภาพประกอบ 1 ขันตอนการเผาอิฐมอญ และอิฐที่ผลิตได้
2.3..5 ทาการเปิดกองอิฐ คุ้ยขี้เถ้าแกลบออกให้หมดทิ้งไว้ให้เย็น จึงทาการเก็บตัวอย่างอิฐใส่กล่อง
ให้เรียบร้อย
2.4 ศึกษาหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของกากตะกอนที่ใช้ในการทดลองใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต
อิฐมอญ โดยใช้อัตราส่วนดังต่อไปนี้ 100, 90, 70, 50, 30, 10 และ 0 โดยน้าหนักแห้งของส่วนผสมทั้งหมด
ลักษณะสมบัติของอิฐมอญที่ผลิตได้เทียบกับมาตรฐาน โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
deviation) ในเรื่องของความหนาแน่น อัตราการซึมน้าและความสามารถในการต้านแรงอัดของอิฐมอญ ทดสอบ
ตามวิธีมาตรฐานในการทดสอบ มอก. 77 – 2517 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสาหรับอิ ฐก่อสร้างสามัญ
ประเภทที่ 1 ขนาดอิฐ 140x65x40 มิลลิเมตรการทดลองทาอิฐอัตราส่วนละ 10 ก้อน
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ตัวแปรต้น
ศึกษาลักษณะสมบัติต่างๆ
ของกากตะกอนน้าเสียจาก
ระบบบาบัดน้าเสียแบบ
ถังปฎิกรณ์ทีละเท

ทดลองหาสัดส่วนที่เหมาะสม
โดยใช้กากตะกอนเป็น
ส่วนผสม 100, 90, 70, 50,
30, 10 และ 0 เปอร์เซ็นต์โดย
น้าหนักแห้ง

วัตถุประสงค์

ตัวแปรตาม

-

เปรียบเทียบคุณภาพอิฐมอญ
อัตราการซึมน้า
ความสามารถในการต้านทาน
แรงอัด
(มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน, มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย)

ภาพประกอบ 2 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย

3. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
3.1 ลั ก ษณะสมบั ติ ข องกากตะกอนน้ า เสี ย จากระบบบ้ า บั ด น้ า เสี ย แบบ ถั ง ปฎิ ก รณ์ ที ล ะเทของ
โรงงานผลิตแป้งมันส้าปะหลังดัดแปร
การวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของกากตะกอนน้าเสียจากระบบน้าเสียแบบถังปฎิกรณ์ทีละเทพบว่าปริมาณ
ความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายต่าง ๆ ที่ตรวจพบในกากตะกอนมีปริมาณค่อนข้างต่าตามตางรางที่ 1 โดยสารที่
พบความเข้มข้นสูงที่สุดคือ เหล็ก รองลงมาเป็น แมงกานีส และสังกะสี ตามลาดับ แต่เมื่อเทียบกับมาตรฐาน Total
Threshold Limit Concentration (TTLC) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่
ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 พบว่ามีปริมาณสารเคมีอันตรายต่ากว่ามาตรฐานตามตารางที่ 1 ดังนั้น กากตะกอนน้าเสียที่
นามาใช้จึงไม่ใช่ของเสียอันตราย สามารถนามาใช้ในการผลิตอิฐมอญได้ ผลจากปริมาณสารเคมีอันตรายที่ตรวจ
พบในกากตะกอนค่อนข้างต่า สอดคล้องจากการสอบถามพบว่าแป้งมันสาปะหลังดัดแปรที่โรงงานผลิตส่วนใหญ่
ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร และในขั้นตอนการผลิตไม่มีการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายอยู่แล้ว ซึ่งในปัจจุบันทาง
โรงงานได้ทาการส่งกากตะกอนให้บริษัทรับกาจัดของเสียเข้ามาเก็บขนไปกาจัด เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการใช้
ทดแทนดินและปุ๋ยในพื้นที่สวนปาล์ม ซึ่งเมื่อดูจากปริมาณสารอาหารที่ตรวจพบในกากตะกอนมีปริมาณสูงคือ มี
ปริมาณไนโตรเจน โพแทสเซียม และฟอสฟอรัส เท่ากับ 10,015 814 และ 226
เปียก
และเมื่อเทียบกับมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2551 กาหนดปริมาณธาตุ
อาหารหลัก ไนโตรเจน โพแทสเซียม และฟอสฟอรัส ไว้ไม่น้อยกว่า 10,000 5,000 และ 5
อ
กิโลกรัม (ไม่น้อยกว่า 1, 0.5 และ 0.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้าหนัก
ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์พบว่าผ่านเกณฑ์แค่
ตัวเดียวคือ ไนโตรเจน แต่ปริมาณสารโพแทสเซียม และฟอรัสมีน้อยกว่าเกณฑ์อยู่ ซึ่งการนาไปพัฒนาใช้เป็นปุ๋ย
ในอนาคตอาจต้องมีการเติมธาตุอาหารโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสเพิ่มลงไป
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ตารางที่ 1 ลักษณะสมบัติของกากตะกอนน้าเสียจากระบบบาบัดน้าเสียแบบถังปฎิกรณ์ทีละเทของโรงงานผลิต
แป้งมันสาปะหลังดัดแปร
พารามิเตอร์

วิธีวิเคราะห์

หน่วย

1. ลักษณะ
2. พีเอช (pH)
3. ความชื้น
(Moisture)
4. สารหนู (Arsenic)

ELECTROMETRIC METHOD (U.S. EPA
2004:9045 D)
DRIED AT 103-105 0C

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

5. แคดเมียม
(Cadmium)
6. ทองแดง (Copper)

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

7. ตะกั่ว (Lead)

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

8. ปรอท (Mercury)

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

ACID DIGESTION AND COLD VAPOUR
AAS METHOD ( U.S.EPA2007:7471 B )

9. เหล็ก (Iron)

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

10. แมงกานีส
(Manganese)
11. สังกะสี (Zinc)

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

12. โพแทสเซียม
(Potassium)
13. ไนโตรเจน
(Nitrogen)
14. ฟอสฟอรัส
(Phosphorus)

ACID DIGESTION AND DIRECT AIR
ACETYLENE FLAME METHOD (26.8
U.S.EPA 1996:3050 B AND 2007:7000 B)
AOAC OFFICIAL METHOD 955.06 (2005)

AOAC OFFICIAL METHOD 955.04 (2005)

AOAC 2000,958.01

%
mg/kg
(wet weight)
mg/kg
(wet weight)
mg/kg
(wet weight)
mg/kg
(wet weight)
mg/kg
(wet weight)
mg/kg
(wet weight)
mg/kg
(wet weight)
mg/kg
(wet weight)
mg/kg
(wet weight)
mg/kg
(wet weight)
mg/kg
(wet weight)

ผลการวิเคราะห์

TTLC

Detectio
n Limit

สีดา นิ่ม มีกลิ่น
เหม็นเล็กน้อย

-

7.1

-

86.7

-

ND

500

0.100

ND

100

0.600

1.279

2,500

0.600

ND

1,000

ND

20

0.100

243

-

1.00

13.4

-

0.500

3.564

-

0.700

814

-

0.400

10,015

-

500

226

-

0.90

3.10

หมายเหตุ Total Threshold Limit Concentration (TTLC) คือ องค์ประกอบของสารอนินทรีย์อันตรายและสารอินทรีย์อันตราย ใน
หน่วยมิลลิกรัมของสารต่อหนึ่งกิโลกรัมของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (Total Concentration) เทียบกับค่า Total Threshold Limit
Concentration (TTLC) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548
ND คือ Non Detectable หมายถึง ผลการตรวจวัดที่ได้ต่าค่าที่สามารถตรวจวัดได้ หรือต่ากว่า Detection limit ของการวิเคราะห์

1394

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจาปี 2556

วันที่ 24 ธันวาคม 2556

3.2 ความหนาแน่นของอิฐมอญที่ผสมกากตะกอนน้าเสียจากระบบบ้าบัดน้าเสียแบบถังปฎิกรณ์ทีละเท
ของโรงงานผลิตแป้งมันส้าปะหลังดัดแปร
การเปรียบเทียบความแตกต่างของความหนาแน่น ระหว่างอิฐมอญก่อนเผาและหลังเผาพบว่าเมื่อเพิ่ม
อัตราส่วนของกากตะกอน จาก 0 – 50 %โดยน้าหนักแห้ง ความหนาแน่นมีช่วงของความแตกต่างกันมากขึ้น
ระหว่างอิฐก่อนเผาและหลังเผา โดยที่อัตราส่วน 0, 10, 30 และ 50 %โดยน้าหนักแห้ง มีค่าเท่ากับ 0.051, 0.279,
0.295 และ 0.353 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตรตามภาพประกอบ 3 ในขณะที่อัตราส่วนที่ผสมกากตะกอน 70, 90 และ
100 %โดยน้าหนักแห้ง ไม่สามารถขึ้นรูปอิฐได้ โดยอิฐที่ไหลออกจากแม่พิมพ์มีลักษณะแผ่ออกด้านข้าง อาจ
เนื่องมาจากลักษณะของกากตะกอนที่มีความหนืดต่า ไม่ค่อยจับตัวกับส่วนผสมอื่น และค่อนข้างที่จะร่วนแยก
ออกเป็นก้อนๆ ซึ่งแสดงเห็นได้ชัดว่าอิฐที่ผสมกากตะกอนจากระบบบาบัดน้าเสียแบถังปฎิกรณ์ทีละเทมากขึ้นมี
ความแตกต่างของความหนาแน่นอิฐก่อนเผาและหลังเผามากขึ้น ความหนาแน่นของอิฐก่อนเผาที่ลดลงอาจ
เนื่องมาจากกากตะกอนเองที่มีความหนาแน่นต่า และส่วนผสมของกากตะกอนเป็นสารโพลีเมอร์ (Kenfloc) ที่เติม
ระหว่างขั้นตอนการสร้างตะกอน และยิ่ งเห็นได้ชัดว่าความหนาแน่นของอิฐหลังเผาเสร็จมีค่าลดลงอย่างชัดเจน
อาจเนื่องมากจากสารอินทรีย์ในกากตะกอนที่หายไประหว่างกระบวนการเผา และสารโพลีเมอร์ก็เป็นสารอินทรีย์
อีกด้วย อิฐที่ผลิตได้จะมีน้าหนักเบากว่าเมื่อเทียบกับอิฐปกติที่ไม่ผสมกากตะกอนอย่างเห็นได้ชัดเจนเมื่อสัมผัส
ด้วยมือ ซึ่งถือว่าเป็นข้อดี ซึ่งช่วยให้สะดวกในการขนย้ายไปใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ

ภาพประกอบ 3

ความหนาแน่นก่อนและหลังเผาของอิฐมอญที่ผสมกากตะกอนน้าเสียจากระบบบาบัดน้าเสีย
แบบถังปฎิกรณ์ทีละเท
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3.3 อัตราการซึมน้าของอิฐมอญที่ผสมกากตะกอนน้าเสียจากระบบบ้าบัดน้าเสียแบบถังปฎิกรณ์ทีละ
เทของโรงงานผลิตแป้งมันส้าปะหลังดัดแปร
การเปรี ยบเทีย บอัต ราการซึมน้ าของอิ ฐมอญที่ ผสมกากตะกอนน้าเสีย จากระบบบ าบัด น้าเสีย แบบ
ถังปฎิกรณ์ทีละเทที่อัตราส่วนต่างๆ พบว่าอัตราการซึ มน้ามีแน่วโม้มเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มของอัตราส่วนกาก
ตะกอน เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สาหรับอิฐมอญทั่วไปกาหนดอัตราการซึม
น้าไว้ที่ไม่เกิน 30 % ส่วนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน พ.ศ. 2547 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 772517 นั้นกาหนดไว้ไม่เกิน 25 % ซึ่งเห็นได้ว่าอิฐที่ได้ในทุกอัตราส่วนที่ 10, 30 และ 50 % โดยน้าหนักแห้ง มีค่า
อัตราการซึมน้าเกินค่ามาตรฐานที่กาหนดไว้ในทั้งสามมาตรฐาน อิฐที่ได้มีอัตราซึมน้าค่อนข้างสูง ส่งผลให้เมื่อ
นาไปใช้อิฐจะดูดน้าจากปูนมากกว่าอิฐปกติ ทาให้ น้าสาหรับปฏิกิริยาไฮเดรชั่นในการเซทตัวของปูน ไม่เพียงพอ
(ชัย จาตุรพิทักษ์กุลและคณะ, 2552) และอิฐที่มีอัตราการซึมน้ามากแสดงว่าภายในอิฐมีความพรุนสูง และอิฐที่มี
ความพรุนสูงทาให้มีความเปราะและหักง่าย (ภราดร ชุไชยสงค์, 2552)

วิศวกรรมสถาน ≤ 30 %

ผลิตภัณฑ์ชุมชน, มอก ≤ 25

ภาพประกอบ 4 อัตราการซึมน้าของอิฐมอญที่ผสมกากตะกอนน้าเสียจากระบบแบบถังปฎิกรณ์ทีละเท
3.4 ความสามารถในการต้านแรงอัดของอิฐมอญที่ผสมกากตะกอนน้าเสียจากระบบบ้าบัดน้าเสีย แบบ
ถังปฎิกรณ์ทีละเทของโรงงานผลิตแป้งมันส้าปะหลังดัดแปร
การเปรียบเทียบความสามารถในการต้านแรงอัดของอิฐมอญที่ผสมกากตะกอนน้าเสียจากระบบบาบัด
น้าเสียแบบถังปฎิกรณ์ทีละเทที่อัตราส่วนต่างๆ พบว่าความสามารถในการต้านแรงอัดมีแนวโน้มลดลงตามการ
เพิ่มอัตราส่วนของกากตะกอน เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยสาหรับอิฐมอญ
ทั่วไป มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.77-2517) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน พ.ศ. 2547 กาหนดไว้ที่ไม่
น้อยกว่า 2, 3.57 และ 7 เมกะปาสกาล ตามลาดับ ซึ่งเห็นได้ว่าอิฐที่ได้จากาการผสมกากตะกอนที่อัตราส่วน 10 %
โดยน้าหนักแห้ง มีความสามารถในการรับแรงอัดผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานทั้งสามอย่าง แต่อัตราส่วนที่ 30 %โดย
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น้าหนักแห้ง เพียง อ
อ เกณฑ์มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยสาหรับอิฐมอญ
ทั่วไป มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.77-2517) และที่อัตราส่วน 50 % โดย
ที่ตาที่สุด คือ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย มาตรฐาน
จากการทดลองอิฐที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
นั้นอัตราส่วนของกากตะกอนค่อนข้างต่าคือ ไม่เกิน 30 %โดยน้าหนักแห้ง ซึ่งใกล้เคียงกับผลการทดลองของ
J.H.Tay และคณะ (2001) พบว่าอัตราส่วนที่ 30 % อ
อ
อ
อ
มีความสามารถในการต้านแรงอัดดีที่สุด ขณะที่ Fong Linl and Chih-Huang Weng (2001)
อัตราส่วนที่ 10
% อ
อ
ทาให้ได้อิฐมีความสามารถในการต้านแรงอัดได้ดีที่ สุด Chih-Huang Weng และคณะ
(2003)
อ
อ
อ
อ
10 % โดยน้าหนักแห้งทาให้อิฐมี
ความสามารถในการรั บ แรงอั ด ได้ สูด สุ ด และ B. Shathika Sulthana Begum และคณะ (2012)
อ
อ
อ น้าเสียจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ ไม่เกิน 15 % มีความสามารถในการต้านแรงอัด
ได้ดีที่สุด

ภาพประกอบ 5 ความสามารถในการต้านแรงอัดของอิฐมอญทีผ่ สมกากตะกอนน้าเสียจากระบบบาบัดน้าเสีย
แบบถังปฎิกรณ์ทีละเท

4. ข้อเสนอแนะ
จากการทดลองพบว่ า อั ต ราส่ ว นของกากตะกอนที่ ใ ช้ ผ สมลงไปใช้ ไ ด้ ดี ที่ อั ต ราส่ ว นน้ อ ยกว่ า 30
เปอร์เซ็นต์ จึงควรทาการทดลองหาอัตราส่วนของกากตะกอนที่เหมาะสมเพิ่มเติม และควรมีการศึกษาลดอัตรา
การซึ ม น้ าจากอั ต รากากตะกอนที่ เ พิ่ ม ขึ้ น โดยอาจมี การเติ ม วั สดุ อื่ น ลงไป รวมถึ ง ควรมี การศึ กษาทางด้ า น
เศรษฐศาสตร์ความคุ้มทุนในการนากากตะกอนมาใช้จริงให้ละเอียดและชัดเจน
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นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)
E-mail: pisoott@truemail.co.th
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอแนวทางเลือกสาหรับนักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ใน
ประโยชน์จากการประยุกต์สร้างแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ในงานวิจัยเชิงปริมาณจากโปรแกรมตารางสาเร็จรูป
Excel (XLS) เพื่อการถอดคาตอบด้วยคาสั่งเงื่อนไข (if-then) ภายหลังได้รับกลับจากกลุ่มตัวอย่าง การศึกษานี้
มุ่งหวังถึงประโยชน์ในด้านความสะดวก ประหยัดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่าย และการลดความผิดพลาดจาก
มนุษย์ระหว่างการป้อนข้อมูล การวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการสังเคราะห์เชิงคุณภาพโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ในชนิดต่างๆ ส่วนที่สอง การทดลองใช้แบบสอบถาม
ที่สร้างด้วยแม่แบบในรูปแบบ XLS เครื่องมือการวิจัย ใช้การนับเวลาการถอดคาตอบแบบสอบถามชนิดเดียวกันที่
มีจานวนคาถามเท่าๆ กัน กลุ่มตัวอย่างเป็นแบบสอบถามจานวนทั้งสิ้น 80 ชุด ทาการทดลองถอดคาตอบด้วยคาสั่ง
เงื่อนไข กระทาในหลายลักษณะ เริ่มจากการตรวจสอบทีละ 10 ชุด ณ ระดับปริมาณต่างๆ ได้แก่ 10, 20, 30, 40,
50, 60, 70 และ 80 ชุดตามลาดับ การนับเวลาในการคัดลอกสูตรทาการบันทึกครั้งละ 5 ชุด จนครบ 80 ชุด การย้าย
คาตอบไปสู่จุดรวมข้อมูลกลางถือเป็นการสิ้นสุดของการทดลอง ผลการวิจัยพบว่า รอบเวลารวมที่ใช้ในการ
คัดลอกสูตรจากแม่แบบสู่กลุ่มตัวอย่างรวม 80 ชุดใช้เวลารวม 10 นาที การย้ายคาตอบแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มๆละ 2
ครั้ง ในครั้งแรกข้อมูลของผู้ตอบแบบ รวมถึงส่วนที่ 2 การถอดคาตอบแบบสเกล (Likert scale) ใช้เวลารวม 17
นาที และครั้งที่สองสาหรับ ข้อมูลที่ คาตอบในส่วนที่ เหลือ โดยใช้เวลารวม 19 นาที สรุปผลการทดลองถอด
ความหมายปริมาณกลุ่มตัวอย่างรวม 80 ชุดได้จนแล้วเสร็จ ใช้เวลารวม 46 นาที คิดค่าเฉลี่ยผลลัพธ์ 1.739 ชุดต่อ
นาที ซึ่งสามารถจะพัฒนาให้รวดเร็วขึ้นได้หากทาการปรับสูตรถอดคาตอบจากแม่แบบทั้ง 2 ส่วนให้อยู่ในแนว
สดมภ์เดียวกัน จะสามารถลดเวลารวมได้ไม่น้อยกว่า 19 นาที เนื่องจากปราศจากการคัดลอกคาตอบในรอบที่ 2
ดังนั้นการคานึงถึงเรื่องรูปแบบและการออกแบบลักษณะของสอบถามและการเลือกวิธีการส่งถึงกลุ่มเป้าหมายนั้น
มีผลอย่างมาก ในรูปแบบ XLS นั้นมีประโยชน์สูงในการนาไปใช้จริง ซึ่งบรรลุเป้าหมายหลายประการ ได้แก่ (1)
สะดวกในการใช้ทรัพยากรใกล้ตัวที่มีอยู่ เนื่องจากโปรแกรม Spreadsheet มีอยู่ทั่วไป (2) ง่ายต่อการนาไปใช้งาน
เองได้ (3) ลดเวลาในการถอดความค าตอบ (4) ลดความผิ ด พลาดและเพิ่ ม ความแม่ น ย าการถอดความ (5)
สนับสนุนประวัติการย้อนรอยค้นหากลับได้ (6) ประหยัดงบประมาณ และทรัพยากรบุคคล (7) สามารถแบ่งปัน
งานไปทาตามปริมาณส่วนได้ ในกรณีมบี ุคคลากรร่วมงานวิจัยมากกว่าหนึ่งบุคคล
คาสาคัญ : การป้อนข้อมูล, การนาเข้าข้อมูล, แบบสอบถาม, เงื่อนไข, การวิเคราะห์ข้อมูล Excel
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ABSTRACT
This paper aims to propose an alternative choice in using questionnaire under XLS platform design. In
the quantitative survey, with support of If-then function bundled to interpret the respondents’ answers. The
advantages were ease of use, time and cost saving as well as eliminated human errors during data entry process.
Research was done into two folds. First, qualitative data were synthesized by contents analysis approach. The
differences of E-Questionnaires (EQ) usage were discussed as an update. Second, quantitative study part, the
research samples were the questionnaire 80 sets under XLS platform designed (same numbers of items), and
research instruments by using time counting for decoding the answers of every 10 sets of EQ by using of IfThen function. The tests were total time counted by interval input of 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 and 80 sets of
EQ respectively. After moved to the data pool sheet will be ended the testing. Finally, outcome resulted in
record as 10 minutes were spent in copying if-then formula; the data moved to the new sheet were done into 2
steps. First, the respondent’s profile part and Likert scale, second, the rest data to complete all 80 sets of EQ.
with total time counted as 46 minutes. By average, 1.739sets were accomplished per minutes. Launching out a
well designed of questionnaire platform and via email to respondents has increased a response rate. With the
decoding conditions could be performed on the same column, without double duplication more 19 minutes can
be minimized as saving time. The major finding achieved the following advantages: (1) availability and
accessible software resources (2) ease of use (3) time- saving for interpreter of the respondents’ answers (4)
avoidance from person’s error and mistake during key-in process and decoding (5) support tracking &
traceability (6) save in cost and human resources (7) task sharing ability among teamwork in case of tasks
loaded.
KEYWORDS: Input data, questionnaire, if-then, interpret, data analysis Excel

1. บทนา
โดยปกติวรรณกรรมและงานตีพิมพ์ต่างๆ ในชนิดการวิจัยเชิงปริมาณที่มีเครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม
มักมิได้กล่าวถึงขั้นตอนหรือวิธีการแปลงคาตอบในระหว่างการถอดคาตอบภายหลังที่ได้รับกลับมาจากผู้ตอบ
แบบสอบถาม เพื่อนาผลที่ได้เป็นข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์ต่อ โดยรวมมักจะแจ้งถึงวิธีการส่งแบบสอบถามไป
ยังกลุ่มตัวอย่างเสียมากกว่า เช่น การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์, ทางจดหมาย และจดหมายอิเล็กทรอนิกสิ์ (Email)
เป็นต้น จากนั้นก็จะก็นาเสนอในส่วนของการวิเคราะห์สรุปผลทันที ซึ่งในความเป็นจริงนั้น ขบวนการเตรียมนา
ข้อมูลเข้าก่อนการประมวลผล ถือเป็นขั้นตอนที่สาคัญ และเป็นภาระอย่างหนึ่งของนักวิจัย เพื่อได้มาซึ่งข้อมูลของ
คาตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน แม่นยา และรวดเร็ว ข้อผิดพลาดจึงสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายหากผู้วิจัยนั้นใช้วิธีอ่านแบบ
คาตอบจากตัวเลือกแล้วถอดคาตอบเป็นผลตัวเลขด้วยตนเองก่อนนาข้อมูลไปป้อนต่อเพื่อการวิเคราะห์ในขั้นตอน
ถัดไป บทความนี้มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรพื้นฐานที่มีอยู่ใกล้ตัว เช่น โปรแกรม Excel หรือ Spreadsheet จาก
OpenOffice.org เป็นต้น ที่สามารถเข้าถึง ได้ง่าย เพื่อการใช้ งานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย
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คาดหวังผลในเรื่องความสะดวกรวดเร็ ว ถูกต้อง ประหยัดในด้านเวลา ค่าใช้จ่าย และช่วยลดขั้นตอนที่อาจเกิด
ความผิดพลาดจากการใช้คาสั่งเงื่อนไขเข้าช่วย ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถนาไปปฏิบัติเองได้จริง โดยเฉพาะนักศึกษาที่มี
แบบสอบถามเกี่ ย วข้ อ งในการวิ จั ย ปกติ ลั ก ษณะของแบบสอบถามที่ พ บเห็ น ได้ ทั่ วไป มั ก จะส่ ง แก่ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามในรูปแบบเอกสารเป็นกระดาษ A4 (หรือผู้สารวจอาจถือไว้เองในขณะสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง) ใน
กรณีหากส่งทาง email ก็มักจะอยู่ในลักษณะไฟล์ word หรือ pdf เป็นต้น ส่วนอีกประเภทก็จะเป็นแบบสอบถาม
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Questionnaire: EQ) ที่อยู่บนเว็ปไซต์ (website) บนพื้นฐาน web base application ผู้สร้างแบบ
ต้องทาการสมัครและผู้ตอบแบบจาเป็นต้องเข้าไปยัง website ดังกล่าวเพื่อทาการตอบ ถือเป็นข้อจากัดด้านการ
ออกแบบและภาระในการเรียนรู้วิธีการใช้งาน

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่ อ น าเสนอวิ ธีการใช้ แ บบสอบถามอิ เ ล็ กทรอนิ กส์ สาหรั บ งานวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณที่ สร้ างแม่ แ บบ
แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ Spreadsheet Platform ด้วยคาสั่งเงื่อนไข
2) เพื่ อ เปรี ยบเทีย บผลทดลองการแปลผลคาตอบจากการใช้ แ บบค าถามชนิ ด XLS ในรู ปแบบ
Spreadsheet Platform ด้วยคาสั่งเงื่อนไข ที่ใช้แบบสอบถามชนิด spreadsheet ในการออกแบบ
3) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคนิคการออกแบบแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ ในการเพิ่มอัตราการตอบ
กลับ

3. ทบทวนวรรณกรรม
การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตและ E-Questionnaire (EQ) จากงานสารวจของ European Commission (2012)
พบว่า 27 ประเทศที่รวมตัวกันในทวีปยุโรปนั้ นมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือถึง ร้อยละ 63 มีการจากัดวงเงินควบคุมค่า
โทรศัพท์ไว้ล่วงหน้า โดยในด้านการใช้งานอินเตอร์เน็ตนั้นผู้บริโภคต่างมีความพอใจกับความเร็วอยู่ร้อยละ 67
ไม่เคยประสบปัญหาใดๆ จากความเร็ว และร้อยละ 62 ในจานวนผู้ใช้งานมีความประสงค์ที่จะชาระค่าบริการที่
สูงขึ้นหากได้ความเร็วเพิ่มขึ้น ดังนั้นสามารถอนุมานได้ว่า การส่งแบบสอบถามด้วยระบบอินเตอร์เน็ตนั้น น่าจะมี
การตอบรับที่ดีกว่าการสอบถามทางโทรศัพท์ หรือทางจดหมายลงทะเบียน จินตนา จักรกฤษณ์ และนลินนุช
(2543) ให้เหตุผลว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นสามารถตอบสนองความต้องการได้ในทุกด้าน อาทิ เพิ่มความ
สะดวก รวดเร็ว และประสิทธิภาพในการตอบสนอง รวมถึงช่วยลดต้นทุนการดาเนินกิจกรรม ในการถ่ายโอน
ข้อมูล (File Transfer) ระหว่างกัน เอื้ออานวยให้ธุรกรรมมีความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยา สามารถเป็นสื่อใน
บริการระหว่างกันได้ง่ายและครอบคลุมทุกแขนงทั่วโลก” ในงานวิจัยของ Hunter L. (2013) กล่าวถึงการใช้ EQ
นั้นน้อยเกินไปในการศึกษาด้านเวชภัณฑ์ ซึ่งเขายอมรับว่ามีค่าใช้จ่ายที่ ประหยัด รวดเร็ว ได้ผลดี ซึ่งการคานึงถึง
กลุ่มเป้าหมาย วิธีการส่ง และความยาวของแบบสอบถาม จะส่งผลต่อการได้รับแบบสอบถามกลับในปริมาณที่
มาก ซึ่งสอดคล้องกับ Information Associated Management (2013) ที่ระบุว่าการเติบโตของ EQ เข้าถึงจากการใช้
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) เพิ่มขึ้นและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้สะดวกรวดเร็วโดยมีค่าใช้จ่ายถูก โดย
แนะนาเพิ่มเติมให้คานึงถึงการสร้างและออกแบบแบบสอบถามเพื่อที่จะได้รับคาตอบกลับในอัตราที่สูง ในงาน
เสวนาเรื่อง New Frontiers for Statistical Data Collection ณ กรุงเจนนิวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (United
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Nation: UN, 2012) ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน ปี 2555 มีการสรุปให้นักสถิติทราบถึงมาตรฐาน
EQ ที่ได้เริ่มโครงการในประเทศแคนนาดาตั้งแต่ปี 2009 มาจนปัจจุบัน พร้อมยืนยันผลตอบแบบสอบถามกลับ57
ถึงร้อยละ 80 จากการใช้ email ในการติดตามผลแทนการใช้โทรศัพท์หรือส่งจดหมายติดแสตมป์ โครงการนี้แบ่ง
การลงทุนออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ 1. ภาคระบบการสร้างแบบสอบถาม 2. ระบบการรับคาตอบและประเมิน
แบบ 3. การด้านการลงทุนด้านอุปกรณ์ ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อ ความเร็ว สะดวก และแม่นยา พร้อมอัตราผู้ตอบแบบ
กลับ อย่างไรก็ตามเป็นการออกแบบที่ใช้งบประมาณสูงและเพื่อใช้งานภายในสังกัดของตนเท่านั้น
ข้อจากัด EQ ชนิด Web based ในกรณีของประเทศไทยที่พบโดยมากก็มักใช้ EQ ชนิด web based
เพียงเพื่อการทาสารวจความคิดเห็นเพียงภายในหน่วยงานภายในของตนเองเช่นกัน เช่น ภายในสถานศึกษา ระบบ
การประเมินความพึงพอใจใช้งานลงทะเบียนเฉพาะบัณฑิตของตนเท่านั้น ดังตัวอย่าง การนา IT มาใช้ในการ
จัดการความรู้ในหน่วย SCG Academy โดย พรเทพ จรัสศรี (2556) ได้จัดทาระบบ e-learning มีการลงทุนในการ
ทา Module ต่างๆ แต่การใช้ EQ นั้นเป็นเพียงสาหรับพนักงานภายในองค์กร และผลลัพธ์ที่วิเคราะห์ใช้เพียงเพื่อ
ผล การโหวตแบบโพลเท่านั้น ดังที่กล่าวมา EQ มักถูกออกแบบจากัด เพื่อใช้เฉพาะภายในสังกัด และเมื่อ
ตรวจสอบบริ การ EQ ชนิด เป็ น webpage ที่ใ ห้บ ริการแก่บุ คคลทั่ วไปนั้ น ยัง คงพบปั ญหาในข้ อจ ากัด อยู่
ค่อนข้างมากภายใต้บริการแบบ Webpage application base ที่จากัด เช่น ตัวอย่าง http://eQuestionnair.de เป็นต้น
มีการตั้งค่าตัวแปรหลายขั้นตอนที่ค่อนข้างละเอียดซับซ้อนและการใช้คาสั่ง (คู่มือการใช้งาน eQuestionnaire.de,
2013, p.17-18) สร้างภาระความลาบากต่อผู้ใช้ปกติและนักวิจัยทั่วไป ข้อจากัดทางด้านภาษาที่ไม่รองรับการใช้
แบบตอบถามที่เป็นภาษาไทย แม้จะมีข้อดีในการส่ง ผลลัพธ์ออกไปในรูปแบบไฟล์ csv (Equestionnaire.de,
2013,p.42) อีกตัวอย่างของผู้ให้บริการด้าน E-Survey online (http://freeonlinesurveys.com) บังคับให้ผู้วิจัยต้องทา
การสมัครสมาชิกก่อน และการสร้างแบบอยู่ภายใต้ template ที่มีลักษณะจากัดโครงสร้างประเภทชนิดคาถาม
วิธีการใช้ที่ต่างกันไปหลากหลาย ทาให้ผู้สมัครเสียเวลาในการเริ่มเรียนรู้วิธีการใช้งานใหม่ รวมถึงการประมวลผล
นั้น ไม่สามารถนาข้อมูลดิบออกมาเพื่อส่งไปสู่ระบบอื่นๆ เพื่อการวิเคราะห์ต่อไป ซึ่งจาเป็นต้องชาระค่าบริการ
สาหรับคุณสมบัติเพิ่มเติมในการส่ง export file ออกมา ในขณะที่การแข่งขันในโลกปัจจุบัน เช่น Google Drive มี
การให้สิทธิ์ในการบริการจัดเก็บข้อมูลได้ฟรี (Google.com, 2013)
ประโยชน์การใช้ XLS Platform ในการสร้างแบบสอบถาม นภาพร ชนินทร์ นภดล รุ่งโรจน์ และ ประ
ศาสตร์ (2543) กล่าวถึง การทางานที่ยังจัดทาด้วยมือ (manual system) แบบวิธีการดั้งเดิมไม่เหมาะสมกับปริมาณ
งานมาก การลงตัวเลขซ้ากันหลายครั้ง หลายๆ แบบฟอร์ม ที่เร่งเพื่อให้ทันเวลา ทาให้เกิดข้อผิดพลาด และความ
ล่าช้า รวมถึงความเสียหายตามมา ผู้วิจัยจึงเสนอการทา EQ ในรูปแบบ XLS โดยมีเงื่อนไขเพื่อลดความผิดพลาด
โดยเฉพาะการใช้ ง านส่ วนบุ ค คลซึ่ ง อาจเป็ น อี กทางเลื อ กที่ ดี ที่ สุ ด ในขณะนี้ จากบทสรุ ป ของการทบทวน
วรรณกรรมสืบค้นได้ 2 ประการคือ ให้เน้นน้าหนักในการคานึงถึงการออกแบบของรูปแบบที่จะส่งออกไปเป็นสิ่ง
สาคัญ และการใช้ email ในการส่งนั้นจะได้ผลตอบรับกลับสูง
การออกแบบงานและทฤษฎีคิดเป็นระบบ การจัดการต่างๆ ล้วนอยู่ภายใต้การออกแบบและวางแผนซึ่ง
ควรใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic thinking) ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน (2546, น.1-2) แยก 4
ขั้นตอนหลักภายใต้แบบเดียวกับ PDCA ได้แก่ คิดก่อนทา ลงมือทา ทาและตรวจสอบ และแก้ไขปรับปรุง ซึ่ง
แบ่งเป็นกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ (1) การระบุปัญหา (2) การระบุสาเหตุ (3) การ
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วางแผนการแก้ปัญหาที่สาเหตุ (4) การลงมือทาตามแผน (5) การตรวจสอบผลการทาว่าแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่
(6) การแก้ไขปรับปรุง ถ้าไม่ได้ผลตามที่ต้องการให้หาวิธีแก้ไขปัญหาหรือสาเหตุใหม่ (7) กลับมาที่ปัญหา เพื่อ
สรุปว่าปัญหาคลี่คลายหรือไม่ ซึ่งเมื่อพิจารณาดูจะสอดคล้องกับหลักการอธิบายบทความนี้ โดยใช้วิธีการสอน
เทคนิคแบบแบ่งแยกงานจากในเอกสารการสอนของ ผศ.ดร. สุราษฎร์. 2556. ระบุว่า “การวิเคราะห์ Task คือการ
แยกย่อย Task หรือ Step of Operation ในแต่ละ Task หรือแต่ละ Step ว่าต้องการความรู้และทักษะอะไรบ้าง จึงจะ
สามารถทางานได้ส าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี” โดยบทความนี้มีการแสดงขั้นตอนงานในรูปแบบง่ายที่กระชับและ
ชัดเจน ในงานวิ จัยที่เกี่ย วข้องที่ผ่ านมาโดย สุรชัย เก้าเอี้ ยน (2552) พบว่าแบบสอบถามอิ เล็กทรอนิกส์ชนิ ด
ปรับปรุงให้สั้นและมีสีสันตามหลักการออกแบบสื่อคอมพิวเตอร์กราฟิกได้รับความเต็มใจในการตอบและอัตรา
การตอบกลับมากกว่าแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปอย่างมีนัยสาคัญ ในการสืบค้นทั่วไปยังไม่พบวิธีการที่
เสนอดังกล่าวโดยตรง โดยส่วนใหญ่และงานวิจัยที่ใกล้เคียงสุดของ ยังใช้การถอดความหมายคาตอบด้วยตัวบุคคล
อยู่ ซึ่งนาเสนอโดย ทองจุล ขันขาว (2552) เป็นเพียงการวิเคราะห์ผลหลังจากได้แปลงคาตอบเป็นผลตัวเลขแล้ว

4. ขอบเขตของการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง เป็นแบบสอบถาม 2 กลุ่ม A และ B อย่างละ 40 ชุด ที่มีปริมาณจานวนคาถามชนิด
เหมือนกัน (ภาคผนวก ก.) แบ่งการทดสอบออกเป็นทีละ 5 และ 10 ชุด โดยสุ่มเพื่อจากัด จานวนผลลัพธ์ที่ระดับ
35, 40, 60 และ 80 ชุดตามลาดับ การทดสอบจัดทาหลายระดับ โดยนาเสนอผลสรุปรวม 4 ครั้ง
เครื่องมือวิจัย: โดยการจับเวลาที่ใช้ในขบวนการแปลถอดคาตอบในแบบสอบถาม มาสู่ตัวเลข จนย้าย
ข้อมูลคาตอบในแต่ละแบบสอบถามเข้าสู่หน้าผลคาตอบรวม ถือเป็นการสิ้นสุดของการทดสอบ

5. ขั้นตอนทางาน การวิเคราะห์
ขั้นตอนที่ 1 การคานึงลักษณะการเตรียมรูปแบบของแบบสอบถามและเตรียมแม่แบบเป็น XLS
ตารางที่ 1 รูปแบบของการส่งแบบสอบถามและการสร้างแม่แบบ
ช่องทาง
รูปแบบที่สร้าง
การส่งแบบ
ก่อนแปลงรูปแบบ
กายภาพ
กระดาษ A4 ตัวบุคคลหรือจดหมาย สร้างแม่แบบ ใน Excel
อิเล็กทรอนิกส์
Word / PDF เอกสารแนบใน email สร้างแม่แบบ ใน Excel
อิเล็กทรอนิกส์
Excel
เอกสารแนบใน email ไม่ต้องทาการแปลง
อิเล็กทรอนิกส์
Web-based
ออนไลน์
ไม่เกี่ยวกับการศึกษานี้
การสร้างแม่แบบ (รวมถึงการสร้างแบบชนิด Item-Objective Congruence: IOC) โดยคานึงถึงผลตอบ
กลับ ที่เกิดจากรูปแบบอื่น เช่น กระดาษ A4, pdf หรือ word file เป็นต้น จาเป็นต้องนาแม่แบบที่เป็น XLS และทา
การพิมพ์คาตอบต่างๆในแบบสอบถามที่อยู่ในรูปแบบ XLS เพื่อการเตรียมการก่อนแปลความด้วยเงื่อนไข

1403

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจาปี 2556

วันที่ 24 ธันวาคม 2556

ขั้นตอนที่ 2 การส่งแบบสอบถามและรับ การตระหนักถึงวิธีการส่งและรับกลับโดย email จะได้ผลดี
ที่สุด ซึ่งการส่ งแบบสอบถามที่ พร้อมใช้งานโดยใช้แม่แบบตัวเดียวกันในรูปแบบ XLS ส่งให้แก่ผู้ตอบแบบ
ระหว่างที่แจกแบบสอบถาม จะได้รับกลับในรูปแบบของ XLS เพื่อการพร้อมประมวลความหมาย
ขั้นตอนที่ 3 วิธีการใส่เงื่อนไข นาสาเนาแม่แบบเริ่มทาการใส่สูตร โดยเริ่มที่สดมภ์ที่ว่าง แนวตั้งด้านขวา
ของคาตอบ เป็นพื้นที่สาหรับการใส่สูตร (if-then) โดยเลือกใช้คาสั่งตามความเหมาะสมดังนี้:
3.1 คาตอบประเภทชื่อหรือประโยคอักษร (text) เป็นความเห็นหรือชื่อของผู้ตอบแบบ เช่น Profile จะใช้
คาสั่งแค่เชื่อมโยงคาตอบธรรมดา (paste link) โดยไม่เกี่ยวข้องกับคาสั่ง if-then แต่อย่างใด เช่น ณ ตาแหน่ง C1
อาจเป็นชื่อของผู้ตอบแบบ ในช่องที่ต้องการผลลัพธ์ เพียงพิมพ์คาว่า “+C1”
3.2 คาตอบประเภทการเลือก 2 ทาง เช่น การตอบแบบเพศ ชาย หรือ หญิง เท่านั้น หากต้องการค่า ชาย
=1, หญิง = 2 เช่น คาตอบ x เพศชาย อยูต่ าแหน่ง C1 และ เพศหญิง อยู่ตาแหน่ง D1 โดยกาหนดตาแหน่งที่ต้องการ
แสดงผลจากการพิมพ์ =if(c1="x", 1, 2) หากตาแหน่ง C1 หากมีพยัญชนะ x อยู่จริง จะแสดงผล 1 และหากเป็น
เท็จ จะแสดงค่า 2 สาหรับการใช้คาสั่งที่รัดกุมขึ้น จะสร้างเงื่อนไขตรวจสอบ3 จากการพิมพ์ =if(C1=”x”,1,IF
(D1=”x”,2,”err”) หมายถึง ในกรณีที่ไม่มีการเลือกหรือใช้สัญญลักษณ์อื่นใดในตาแหน่ง C1 และ D1 จะแสดงผล
คาตอบเป็น “err” (แสดงความหมายจากการตรวจเงื่อนไขว่าเกิด error ขึ้น)
3.3 ประเภทการเลือกสเกล เช่น 5 point Likert scale เป็นต้น การตอบแบบชนิดเลือกระดับต่างๆ ที่
ต้องการเพียงคาตอบเดียวนั้น เช่น การเลือกค่า 1-5 จากระดับน้อยสุดไปหามากที่สุด (ดูตาราง 2)
Cell ที่ 1 ในช่อง B3 แทนค่าคาตอบ ระดับที่ 1 (พอใจน้อยที่สุด)
Cell ที่ 2 ในช่อง C3 แทนค่าคาตอบ ระดับที่ 2 (พอใจน้อย)
Cell ที่ 3 ในช่อง D3 แทนค่าคาตอบ ระดับที่ 3 (พอใจปานกลาง)
Cell ที่ 4 ในช่อง E3 แทนค่าคาตอบ ระดับที่ 4 (พอใจมาก)
Cell ที่ 5 ในช่อง F3 แทนค่าคาตอบ ระดับที่ 5 (พอใจมากที่สุด)
ตารางที่ 2 ตัวอย่างการได้ผลคาตอบจากเงื่อนไข If-Then ใน Worksheet ชนิด XLS
A
B
C
D
E
1 Likert Scale 1-5
2
3
4
5

ระดับความพอใจ (จงใช้กากบาท X)
1.1 ท่านคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์
1.2 ท่านคิดว่าบทความนี้อ่านง่าย
1.3 ท่านคิดว่าทาด้วยตนเองได้จริง

น้อยสุด
1

H
คาตอบ
น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
(if-then)
2
3
4
5
(ชุดที่1)
X
1.1
2
ป
1.2
err
x
1.3
4
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ตัวอย่างการเขียนสูตร If-then
ขั้นตอนที่ 1 หากผู้วิจัยต้องการให้แสดงผลในช่อง H3 นาเม้าส์ไปวางที่ช่อง H3
ขั้นตอนที่ 2 กลับมาที่แม่แบบและกรอกคาสั่ง if-then ที่ตาแหน่ง H3 โดยพิมพ์ดังนี้:
=IF(B3="x",1,IF(C3="x",2,IF(D3="x",3,IF(E3="x",4,IF(F3="x",5,"err")))))
ความหมาย: ในกรณีตาแหน่ง Cell B3 มีค่าเท่ากับอักษร X ให้แสดงผลที่ตาแหน่ง H3 เป็นเลข 1
หากผลเป็นเท็จให้ทาเงื่อนไขถัดไป คือ ตาแหน่ง Cell C3 มีค่าเท่ากับอักษร X ให้แสดงผลเป็นเลข 2
หากผลเป็นเท็จให้ทาเงื่อนไขถัดไป คือ ตาแหน่ง Cell D3 มีค่าเท่ากับอักษร X ให้แสดงผลเป็นเลข 3
หากผลเป็นเท็จให้ทาเงื่อนไขถัดไป คือ ตาแหน่ง Cell E3 มีค่าเท่ากับอักษร X ให้แสดงผลเป็นเลข 4
หากผลเป็นเท็จให้ทาเงื่อนไขถัดไป คือ ตาแหน่ง Cell F3 มีค่าเท่ากับอักษร X ให้แสดงผลเป็นเลข 5
ในกรณีไม่มีเครื่องหมายหรือพยัญชนะใดจะแสดงคาว่า "err” (โดยอาจจะใช้ค่าตัวเลข 99 แทนได้)
ข้อสาคัญ : การปิด เครื่องหมายนขลิขิตตามจานวนเสมอ จึงต้องมีจานวนปิดเท่ากับจานวนเปิด รวม 5
เงื่อนไข
ขั้นตอนที่ 4 การคัดลอกสูตร การตั้งสูตรได้ทาครบทั้งสดมภ์แนวตั้งทุกข้อคาถาม สามารถนาคัดลอก
จากแม่แบบไปยังแบบคาตอบที่ได้รับกลับทีละชุด (ตาแหน่ง G ที่แสดงเป็นการเตือนลาดับข้อคาถาม)
ขั้นตอนที่ 5 การคัดผลลัพธ์ คาตอบจากสดมภ์แนวตั้ง (ดังตัวอย่าง สดมถ์ H ในตารางที่ 2) กาหนดลาดับ
ชื่อชุดของแบบที่ตอบ (H2 ตารางที่ 2) โดยเลือกทั้งสดมภ์แถว H ทั้งแถวและสั่งคัดลอกคาสั่ง copy ปกติ เพื่อการ
คัดลอกข้อมูลคาตอบทุกชุดของแบบสอบถามมายัง sheet ใหม่ และใช้คาสั่งการวางพิเศษ (paste special) เลือก
“value” เพื่อการลอกผลลัพธ์ที่จะแสดงค่าของข้อมูลเท่านั้น
ขั้นตอนที่ 6 การจัดเรียงข้อมูลเพื่อการนาเข้า การนาค่า (Value) เข้ามายัง sheet ใหม่ พบว่ามีการข้าม
บรรทัดในระดับแนวนอน เนื่องจากการเว้นช่วงว่างสาหรับข้อคาถาม สามารถแก้ไขด้วยการ Delete เพื่อลบ
แนวนอนที่ว่าง ในขั้นตอนสุดท้ายทาการคัดลอกและวางแบบพิเศษ (paste special) โดยเลือกคาสั่ง transpose เพื่อ
การสลับข้อมูลระดับแนวตั้งและแนวนอน ที่พร้อมในการนาเข้าสูโ่ ปรแกรมอื่นๆ ต่อไป เช่น SPSS เป็นต้น

6. การทดลอง
ก่อ นการทดลอง ท าการตรวจความพร้ อ มของแบบ พบปั ญ หาในบางกลุ่ ม ตัวอย่ างที่ ใ ช้ อั กษรหรื อ
สัญญลักษณ์อื่นในการตอบ (ตารางที่ 3) เวลาในการแก้ไขเฉลี่ย 10 ชุดต่อ 1 นาที สาเหตุที่ผิดโดยมากมักเกิดจาก
ผู้ตอบแบบใช้สัญญลักษณ์ “/”แทนเครื่องหมาย “x” ในคาตอบ สามารถแก้ไขด้วยคาสั่ง find “/” และ replace
(ตารางที่ 4 และ 5) การคั ด ลอกแบ่ ง ขั้ น ตอนเป็ น 4 ขั้ น ตอน ได้ แ ก่ ขั้ น ตอนที่ 1 คั ด ลอกสู ต รจากแม่ แ บบสู่
แบบสอบถามทีละ 10 ชุด จากชุดที่ 1 ถึงชุดที่ 80 (ตารางที่ 6) ขั้นตอนที่ 2 คัดลอกคาตอบในสดมภ์ส่วนแรกไปยัง
tab-sheet รวมข้อมูล (ตารางที่ 7) ขั้นตอนที่3 คัดลอกในสมดภ์ส่วนที่เหลือ (ตารางที่ 8) ขั้นตอนที่ 4 คือการกลับ
แนวตั้งสู่แนวนอนด้วยคาสั่ง transpose เพื่อพร้อมเข้าสู่โปรแกรมวิเคราะห์อื่นๆ
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ขั้นตอนการทดลอง แบ่งออกเป็น 4 ขัน้ ตอน ดังแสดงในตารางต่อไปนี:้ ขั้นที่ 1: การตรวจสอบแบบสอบถามที่มีปัญหาบกพร่องในการตอบ
ตารางที่ 3. บันทึกเวลาการตรวจครั้งละ 10 ชุด รวม 80 ชุด
ชุดกลุ่มตัวอย่าง A
10
20
30
เวลาเริ่ม 11:39
11:40
11:41
11:42
ลาดับชุดที่ 1-40
1,5,9
11-13,15-16 21, 23-24, 27
จานวน (17)
(3)
(5)
(4)
เวลาเริ่ม 11:47
11:48
11:49
11:50
ลาดับชุดที่ 1-40
1, 4
13, 16, 20
21-25, 27, 30
จานวน (14)
(2)
(3)
(7)
ชุดกลุ่มตัวอย่าง B
50
60
70
เวลาเริ่ม 13:01
13:02
13:03
13:04
ลาดับชุดที่ 1-40
1, 2, 6, 10
21, 30
จานวน (9)
(4)
(0)
(2)
เวลาเริ่ม 13:05
13:06
13:07
13:08
ลาดับชุดที่ 1-40
3,4,5-9
15
21, 25, 27-28
จานวน (14)
(7)
(1)
(4)
ขั้นที่ 2: การแก้ไข ในแบบที่มปี ัญหาบกพร่อง (บันทึกเวลาครั้งละ 10 ชุด)
ตารางที่ 4. การแก้ไขอักษร "/" เป็น "x" (search = Ctrl+F1; replace)
กลุ่ม A (1-40)
10
20
30
ลาดับชุดที่ 1-40
1,5,9
11-13,15-16
21,23,24, 27
จานวนชุดที่แก้ (17)
3
5
4
เวลาเริ่ม 13:14
13:15
13:17
13:18
กลุ่ม B (1-40)
50
60
70
ลาดับชุดที่ 1-40 1, 2, 6, 10
21, 30
จานวนชุดที่แก้ (9)
4
0
2
เวลาเริ่ม 13:29
13:30
13:30
13:30
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40
11:43
32, 34-36, 40
(5)
11:51
31, 38
(2)
80
13:05
32, 35, 39
(3)
13:09
31, 34
(2)

40
32, 34-36, 40
5
13:19
80
32, 35, 39
3
13:31

ความบกพร่อง

ใส่อักษรผิด

ผิดตาแหน่ง
ความบกพร่อง

ใส่อักษรผิด

ผิดตาแหน่ง
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ตารางที่ 5. การแก้ไขตาแหน่งคาตอบ "อาชีพที่สนใจ" (cut --> paste)
กลุ่ม A (1-40)
1, 4
13, 16, 20
21-25, 27, 30
จานวน (14)
2
3
7
เวลาเริ่ม 13:22
13:23
13:24
13:25
กลุ่ม B (1-40)
3-4,5-9
15
21, 25, 27-28
จานวน (14)
7
1
4
เวลาเริ่ม 13:33
13:34
13:34
13:35
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31, 38
2
13:26
31, 34
2
13:36

ตารางที่ 6. การคัดลอกสูตร
ขั้นที3่ A: การคัดลอกสูตร (กลุ่ม A ชุดที่ 1-40 ครั้งละ 5 ชุด) paste special -> value
กลุ่มที่ 1 (1-40)
5
10
15
20
25
30
เวลาเริ่ม 13:48 (5)
13:49 13:50 13:50 13:51 13:51 13:52
ขั้นที3่ B: การคัดลอกสูตร (กลุม่ B ชุดที่ 41-80 ครั้งละ 5 ชุด) paste special -> value
กลุ่มที่ B (41-80)
45
50
55
60
65
70
เวลาเริ่ม 15:00 (5)
15:01 15:01 15:02 15:02 15:03 15:03

35
13:52

40
13:53

75
15:04

80
15:05

ตารางที่ 7. การคัดลอกคาตอบสดมภ์แนวตั้ง AA
ขั้นที่ 3A1: การคัดลอกคาตอบสดมภ์ AA (ชุดที่ 1-40 ครั้งละ 5 ชุด) paste special -> value
เวลาเริ่ม 13:54 (10)
13:56 13:57 13:59 14:00 14:01 14:02 14:03
ขั้นที่ 3B1: การคัดลอกคาตอบสดมภ์ AA (ชุดที่ 41-80 ครั้งละ 5 ชุด) paste special -> value
เวลาเริ่ม 15:06 (7)
15:06 15:07 15:08 15:09 15:10 15:11 15:12

14:04

ตารางที่ 8. การคัดลอกคาตอบสถมภ์ AC
ขั้นที่ 3A2: การคัดลอกคาตอบสดมภ์ AC (ชุดที่ 1-40 ครั้งละ 5 ชุด) paste special -> value
เวลาเริ่ม 14:16 (9)
14:17 14:18 14:19 14:21 14:22 14:23 14:24
ขั้นที่ 3B2: การคัดลอกคาตอบสดมภ์ AC (ชุดที่ 41-80 ครั้งละ 5 ชุด) paste special -> value
เวลาเริ่ม 15:18 (10)
15:19 15:21 15:22 15:23 15:24 15:26 15:27

14:25

15:13

15:28

ขั้นตอนที่ 4 การ Transpose คาตอบ (ทาการวางคาตอบ 1-80 ชุด โดยคาสั่ง Paste special - Transpose)
ในการทดลองนี้ใช้เวลาสารวจตรวจแบบที่บกพร่อง พบการตอบผิดสัญญลักษณ์รวมสูงสุด 17 ชุดใช้
เวลาตรวจสอบรวม 4 นาที (เวลาเริ่ม 11:39-11:43) และการผิดตาแหน่งจานวน 14 ชุด ใช้เวลารวม 4 นาที (11:4711:51) ผลจากการใช้เวลาปรับแก้ในเรื่องสัญญลักษณ์รวม 17 ชุด ใช้เวลารวมทั้งสิ้น 5 นาที (13:14-13:19) การ
แก้ไขข้อบกพร่องด้านตาแหน่งความสนใจในอาชีพ 14 ชุด รวม 4 นาที (13:22-13:26) เวลาทาที่ใช้ในการคัดลอก
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วางสูตร ชุดที่ 1-10 (เวลาเริ่ม: 16.27-16.28)ชุดที่ 11-20 (16:29-16:30) ชุดที่ 21-30 (16:30-16:31) ชุดที่ 31-40 (เริ่ม
16:32-16:33) เฉลี่ยเวลาคัดลอก 10 ชุด ภายใน 1 นาที (รวม 40 ชุด ใช้เวลา 4 นาที) จากนั้นทาขั้นตอนการคัดลอก
คาตอบด้วย paste value ไปยัง sheet tab ใหม่เพื่อเป็นศูนย์กลางคาตอบ (รวมการคัดลอกคาตอบ 40 ชุดที่ 10 นาที
เริ่มจาก 16:36-16:46) รวมใช้เวลาทั้งสิ้น 14 นาที สาหรับลาดับที่ 41-80 ผลสามารถยืนยันได้ว่า ในการกระทา
เริ่มต้นเป็นการฝึกหัดทา และเมื่อ เริ่มเกิดความชานาญ จะสามารถจะประหยัด เวลาได้มากขึ้น ทั้งนี้ผู้ออกแบบจึง
ควรต้องชึ้แจงให้ผู้ตอบแบบเลือกใช้อักษร “X” ตามที่กาหนดเท่านั้น เพื่อลดปัญหาการแก้ไขสัญญลักษณ์ในการ
ตอบและสามารถส่งผลให้ประหยัดเวลาเพิ่มขึ้น

7. อภิปรายผล
ผลการนับเวลารวมการแปลแบบสอบถามรวม 80 ชุด เริ่มจากการตรวจสอบทั่วไปครั้งละ 10 ชุด รวม 8
ครั้งนั้น ใช้เวลาเพียง 1 นาทีต่อ 10 ชุด ในการบันทึกข้อมูล เริ่มนับจากการคัดลอกสูตรแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่ม A และ B ในจานวนกลุ่มละ 40 ตัวอย่างเท่ากัน โดยพบว่า การคัดลอกสูตรนั้นอยู่ในอัตราเฉลี่ย 0.30-1.00
นาทีต่อทุก 5 ชุดแบบสอบถาม จากการสรุปผลเปรียบเทียบ 2 กลุ่ม (ตารางที่ 9) พบว่า การทาการคัดลอกสูตร ณ
ระดับปริมาณ 40 ชุด ใช้เวลารวมไม่เกิน 5 นาที ซึ่งสามารถประยุกต์ในการทา Pilot test (Pre-test) เพื่อเตรียมการ
หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ที่จาเป็นต้องมีกลุ่มตัวอย่าง อย่างน้อย 30 ชุดขึ้นไป ในส่วนขั้นตอนการคัดลอก
คาตอบจากแบบสอบถามในกลุ่ม A ใช้เวลา 10 นาที เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม B ใช้เวลาเพียง 7 นาที เป็นการเกิด
จากความชานาญเพิ่มขึ้น สรุปเวลารวมทั้งสิ้นจากผลการทดลองกลุ่ม B (ลาดับชุดที่ 41-80) มีความรวดเร็วกว่าชุด
กลุ่ม A (ลาดับ 1-40) รวมทั้งสิ้น 1.60 นาที (ตารางที่ 9)
ตารางที่ 9 สรุปผลเปรียบเทียบจากการทดลอง
ลาดับ
การ การคัด การคัด รวม ลาดับ
จานวน คัดลอก คาตอบ คาตอบ เวลา จานวน
(ชุด)
สูตร กลุ่มA ที่เหลือ ทั้งสิ้น (ชุด)
A
(นาที) (นาที) (นาที) (นาที)
B
5
1
2
1
4.00
45
10
0.30
1
1
2.30
50
15
0.30
2
1
3.30
55
20
0.30
1
2
3.30
60
25
0.30
1
1
2.30
65
30
0.30
1
1
2.30
70
35
0.30
1
1
2.30
75
40
1
1
1
3.00
80
รวม
5.00
10.00 9.00 22.80 รวม
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การ
คัดลอก
สูตร
(นาที)
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
1
1
5.00

การคัด การคัด รวม
คาตอบ คาตอบ เวลา ผลต่าง
กลุ่มB ทีเ่ หลือ ทั้งสิ้น B-A
(นาที) (นาที) (นาที)
0.30
1
2.00 (-2.00)
0.30
2
3.00 +0.30
1
1
2.30 (-1.00)
1
1
2.30 (-1.00)
1
1
2.30 0.00
1
2
3.30 +1.00
1
1
3.00 +0.30
1
1
3.00 0.00
7.00
10.00 21.20 (-1.60)
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จากผลข้างต้น พบความสามารถที่จะพัฒนาให้รวดเร็วกว่านี้ขึ้นอยูก่ ับทักษะด้านความชานาญของผู้ทา
การคัดลอก คาตอบนั้น หากในขั้นแรกได้ออกแบบการคัดลอกสูตรเงื่อนไขที่สามารถแสดงผลในแถวสดมถ์
เดียวกัน จะสามารถประหยัดเวลาได้เพิ่มขึ้นอีก 19 นาที เนื่องจากไม่มีความจาเป็นในการคัดลอกคาตอบในส่วนที่
เหลือจาก 2 กลุ่ม

8. ข้อจากัดและการนาไปใช้
การนาเสนอแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ในรุปแบบ XLS เหมาะกับแบบสอบถามเชิงปริมาณ (Interval,
Ordinal, Number, Scale) ข้อจากัดชั้นต้น ผู้ตอบแบบสอบถามอาจไม่สะดวกเมื่อเทียบกับการใช้แบบกระดาษหรือ
ออนไลน์ EQ จึงเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างของประชากรในกรณีที่สามารถติดต่อสื่อสารด้วย email เป็นอย่างมาก
เช่น ประชากรที่เป็น นักเรียนในชั้น หรือ กลุ่มคู่ค้าในอุตสาหกรรม เป็นต้น ในด้านข้อจากัดของการกาหนดสูตร
สาหรับรูปแบบ XLS เองนั้นมีการจากัดจานวนอักขระในเรื่องความยาวของ Parameter ที่ใช้เขียนเงื่อนไข if-then
ต่อ 1 cell (สดมภ์) โดยความยาวของเงื่อนไขสาหรับสเกลนั้น สามารถบรรจุโดยประมาณไม่เกิน 8 ชุดเงื่อนไขใน
Excel version 2003 และจานวน 10 ระดับเงื่อนไข ใน Excel version 2007 เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แนวทางแก้ไข
จาเป็นต้องทาการแยกแบ่งตอนของเงื่อนไขออกเพื่อแยกการประมวลเป็น 2 ส่วนย่อย คือทาสเกลที่ 1-4 ด้วยคาสั่ง
1 ชุด และสเกล 8-16 อีก 1 ชุด จึงนาประมวลด้วยเงื่อนไข if-then อีกชุดที่สดมภ์ใหม่ ผลลัพธ์ที่ได้มีความพร้อมจะ
นาเข้าไปสู่โปรแกรมสาเร็จรูปอื่น เช่น SPSS, LISREL, AMOS เป็นต้น ได้ทันที

9. ข้อเสนอแนะ
ประโยชน์ในการนาไปใช้นั้น ถือเป็นทางเลือก ให้นักวิจัย นักศึกษา ผู้สนใจทาวิจัย มีการใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่ให้ได้ประโยชน์ จากวิธีการจัดการข้อมูลเอกสารเข้าสู่ข้อมูลก่อนประมวลได้ด้วยความแม่นยาสู ง ตรวจสอบ
ย้ อ นกลั บ ได้ ง่ าย และประหยั ด เวลา ในกรณี ที่ มี บุ ค คลากรร่ วมงาน สามารถจะแบ่ ง งานในปริ ม าณจ านวน
แบบสอบถาม ด้วยการคัดลอกสูตรจากแม่แบบ ทาให้เกิดความรวดเร็วมากเพิ่มขึ้น การถอดข้อมูลแปลสามารถลด
ข้อผิดพลาดและเป็นในทิศทางเดียวกัน สาหรับผู้ที่ไม่มีโปรแกรมชนิด XLS สามารถจะ download ฟรีโปรแกรม
เช่น Spreadsheet จาก OpenOffice.org มาใช้ได้เช่นกัน ซึ่งต่างกันเฉพาะการใช้อักขระในการสร้างเงื่อนไข โดย
โปรแกรม XLS นั้นจะใช้การคั่นคาสั่งเงื่อนไขด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) แต่ในโปรแกรม Spreadsheet ของ
OpenOffice นั้นจะใช้เครื่องหมายอัฒภาค (;) แทน ผู้วิจัยทาการป้อนเงื่อนไขและทดลองการคัดลอก พบว่าไม่มี
ความแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ใดระหว่ า งการใช้ Excel หรื อ OpenOffice โดยข้ อ จ ากั ด ที่ ส าคั ญ ของ
OpenOffice.org นั้นมีเพียงไม่สามารถเรียกใช้งานมาโคร (macro - ชุดคาสั่ง) ที่ฝังอยู่ในเอกสารได้ อย่างไรก็ตาม
มาโครเหล่านั้นจะยังถูกเก็บไว้ สาหรับที่ต้องการแก้ไขเอกสารด้วย MS Office ในภายหลัง ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษานี้แต่อย่างใด เมื่อเปรียบเทียบกับความสะดวกการออกแบบสอบถามชนิดออนไลน์ พบข้อแตกต่างกัน
หลายประเด็น เช่น การสมัครสมาชิก การจากัดรูปแบบคาถาม การเรียนรู้เครื่องมือต่างๆ ก่อนการออกแบบ และ
การอนุญาตนาผลข้อมูลออก ล้วนส่งผลต่อการใช้เวลารวม และผลของปริมาณผู้ตอบแบบกลับอาจมีน้อยกว่า
เนื่องจากปัจจัยเหตุขึ้นอยู่กับความสนใจที่ผู้ตอบแบบจะยินดีเอื้อเฟื้อไปตามเว็ปไซด์ที่กาหนดเพื่อทาการให้คาตอบ
ออนไลน์ จึงมีความแตกต่างจากการใช้เอกสารแนบไปทาง email เพราะเป็นการระบุถึงตัวผู้รับ email โดยตรงที่มี
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ผลต่อความสะดวกในการติดตามและการย้าเตือนผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยแนะนาให้ผู้สนใจสามารถทดลองได้
เองโดยเริ่มจากการทาแบบสอบถามอย่างง่ายๆ เช่น ชนิดแบบประเมินคุณภาพแบบสอบถาม (IOC) ให้อยู่ใน
รูปแบบ XLS โดยใช้คาสั่งเงื่อนไขภายหลัง สาหรับระดับ การใช้งานที่สูงขึ้น สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากตารา
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Excel

9. รายการอ้างอิง
จินตนา บุญบงการ, จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา และนลินนุช สว่างโสภากุล. (2543). “การใช้พาณิชย์อินเตอร์เน็ตใน
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ภาคผนวก (ข)
ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
Reliability
Item-Total Statistics
ข้อ Scale Mean if Item Scale Variance if Item Corrected Item-Total
คาถาม
Deleted
Deleted
Correlation
a1
106.70
81.941
.110
a2
107.03
79.757
.230
a3
106.93
81.513
.130
a4
106.77
84.599
-.046
a5
106.53
84.395
.002
a6
106.87
83.706
.016
b1
106.60
87.421
-.274
b2
106.90
86.990
-.210
b3
106.23
80.668
.250
b4
106.30
77.941
.359
b5
106.40
75.214
.464
c1
106.57
79.013
.281
c2
106.90
79.886
.308
c3
106.77
75.082
.669
c4
107.13
75.499
.565
d1
106.80
78.028
.389
d2
107.27
77.099
.539
d3
107.27
73.926
.556
d4
106.30
76.838
.582
e1
106.37
80.240
.338
e2
106.17
83.868
.052
e3
106.33
83.195
.204
e4
106.37
80.930
.310
e5
106.53
85.361
-.092
e6
106.33
83.885
.033
f1
106.13
76.809
.448
f2
106.23
76.254
.492
f3
106.30
73.803
.576
f4
106.30
74.907
.530
f5
106.40
72.800
.608
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Cronbach's Alpha if Item
Deleted
.789
.783
.788
.797
.789
.793
.799
.799
.781
.776
.770
.780
.779
.763
.766
.775
.769
.765
.768
.778
.788
.784
.780
.793
.789
.772
.770
.764
.767
.761
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Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

.785

30

1. ด้านภาพลักษณ์ ชื่อเสียง

a1-a6

2. ด้านอัตราค่าจ้าง

b1-b5

3. ด้านทรัพยากร

c1-c6

4. ด้านความปลอดภัย

d1-d4

5. ด้านความรับผิดชอบหน้าที่ของตนต่องาน

e1-a6

6. ด้านโลจิสติกส์ สาขาขนส่งระหว่างประเทศ

f1-f5
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิ EWMA กรณีแปลงและไม่แปลงข้อมูล
A COMPARISON EFFICIENCY OF EWMA CHARTS FOR
TRANSFORMATION AND NON TRANSFORMATION.
สวรรยา บุญญา
นักศึกษา ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
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รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
E-mail : wsc_kmutnb@hotmail.com
บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่ อนที่ถ่วง
น้าหนักเอ็กซ์โปเนนเชียล (Exponentially Weighted Average: EWMA) ระหว่างข้อมูลที่มีการแจกแจงปัวส์ซอง
(Poisson Distribution) และกรณีการแปลงข้อมูล (Transformation) เป็นการแจกแจงแบบปกติ เปรียบเทียบโดยใช้
การตรวจจับการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยในกระบวนการ ( ) เมื่อกาหนด  = 1.05, 1.5, 2.0, 2.5 และ 3.0 ด้วย
วิธีการคานวณค่าความยาววิ่งเฉลี่ย (Average Run Length: ARL) 2 วิธี ได้แก่ วิธีการจาลองมอนติคาร์โล (Monte
Carlo Simulation) และวิธีลูกโซ่มาร์คอฟ (Markov Chain Approach) เมื่อกระบวนการอยู่ภายใต้การควบคุม
(in-control state) แทนด้วยสัญลักษณ์ ARL0 และเมื่อกระบวนการอยู่นอกเหนือการควบคุม (out-of-control state)
แทนด้วยสัญลักษณ์ ARL1 และแปลงข้อมูลจากการแจกแจงปัวส์ซองเป็นการแจกแจงแบบปกติด้วยรูปแบบ
x '  x  3 / 8 พบว่า ประสิทธิภาพของการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยในกระบวนการเมื่อข้อมูลมีการ
แจกแจงแบบปัวส์ซองมีประสิทธิภาพ ดีกว่า กรณีการแปลงข้อมูล (Transformation) เป็นการแจกแจงแบบปกติ
คาสาคัญ : ความยาววิ่งเฉลี่ย วิธีการจาลองมอนติคาร์โล วิธีลูกโซ่มาร์คอฟ การแปลงข้อมูล

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

1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (Statistical Quality Control) เป็นเครื่องมือสาคัญในการรักษาระดับคุณภาพ
ของสินค้า และบริการในกระบวนการผลิตให้ตรงตามมาตรฐานที่ผู้ผลิต และผู้บริโภคต้องการ โดยวิธีการเชิงสถิติ
ที่ใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิ ต คือแผนภูมิควบคุม ซึ่งแผนภูมิควบคุมสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท
คือ แผนภูมิควบคุมเชิงผันแปร (Control Chart for Variables) และแผนภูมิควบคุมเชิงคุณลักษณะ (Control Chart
for Attributes) (ธิดาเดียว (2546)) การเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยในกระบวนการผลิตมีขนาดใหญ่แผนภูมิควบคุม
Shewhart เป็นแผนภูมิควบคุมที่มีความสามารถในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยในกระบวนการผลิตได้
ดีกว่าแผนภูมิอื่นๆ (Lucas & Saccucci (1990); Gan (1998); Borror (1999); Knoth (2006)) กรณีที่กระบวนการมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแผนภูมิที่เหมาะสมคือแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้าหนักด้วยเอ็กซ์โพเนนเชียล
(Exponentially Weighted Moving Average Control Chart: EWMA) ซึ่งนาเสนอโดย Roberts (1959)
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากกระบวนการผลิตอาจจะมีการแจกแจงแบบไม่ป กติ (non-Normal Distribution)
เมื่อค่าสังเกตที่เก็บรวบรวมมานั้นเป็นจานวนรอยตาหนิ เช่น รอยขีดข่วน การแจกแจงที่เหมาะสม คือ การแจก
แจงปัวส์ซอง (Poisson Distribution) เป็นต้น Borror C.M. (1998) ได้นาเสนอแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วง
น้าหนักด้วยเอกโฟเนนเชียล สาหรับข้อมูลที่มีการแจกแจงแบบปัวส์ซอง (Poisson EWMA Control Charts) โดย
ทาการเปรียบเทียบกับแผนภูมิชิวฮาร์ตซี (Shewhart c chart) ผลที่ได้พบว่า แผนภูมิ EWMA มีประสิทธิภาพใน
การตรวจจับการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยในกระบวนการมากกว่าแผนภูมิชิวฮาร์ซี ต่อมา อุมา รัตนเทพี (2010) ได้ทา
การหาคู่พารามิเตอร์ที่เหมาะสมกับแผนภูมิ EWMA สาหรับข้อมูลที่แจกแจงปัวส์ซอง ( Poisson Ditributions) โดย
ใช้วิธีการจาลองมอนติคาร์โล (Monte Carlo Simulation: MC ) และวิธีลูกโซ่มาร์คอฟ (Markov Chain Approach:
MCA) ซึ่งจากการศึกษาพบว่าทั้งสองวิธีนั้นให้ค่า ARL ใกล้เคียงกัน แต่วิธี MCA นั้นใช้เวลาในการประมวลผล
น้อยกว่าวิธี MC ซึ่งจะทาการเลือกคู่พารามิเตอร์ ( , H ) ที่ให้ค่า ARL1 ที่ต่าที่สุดในแต่ละระดับค่าเฉลี่ย และผล
วิจัยพบว่าเมื่อค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ค่าพารามิเตอร์ ( , H ) นั้นมีค่ามากขึ้นเช่นเดียวกัน และ อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล
และ ลี่ลี อิงศรีสว่าง (2010) ได้ทาการศึกษาตัวแบบการถดถอยสาหรับข้อมูลปัวส์ซอง โดยเปรียบเทียบระหว่าง
การสร้างตัวแบบถดถอยเชิงเส้นด้วยวิธีการแปลงข้อมูลเพื่อให้ได้ความแปรปรวนคงที่ 4 รูปแบบ ดังนี้
Y '  Y 3/8
Y '  Y  1  Y , Y '  ln(Y  1) และ Y '  Y  3 / 8 พบว่า การแปลงข้อมูลด้วยรูปแบบ
Y' Y
เหมาะสมที่จะเป็นตัวแบบการถดถอยสาหรับข้อมูลปัวส์ซองมากที่สุด
โดยปกติแล้วแผนภูมิควบคุม EWMA ใช้สาหรับข้อมูลที่มีการแจกแจงแบบปกติ จากการศึกษาแผนภูมิ
ควบคุม EWMA สาหรับข้อมูลที่มีการแจกแจงปัวส์ซอง พบว่า ยังมีข้อผิดพลาดอยู่ ดังนั้นจึงแปลงข้อมูลจากการ
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แจกแจงปัวส์ซอง ให้เป็นการแจกแจกแบบปกติ เพื่อทดสอบว่าแผนภูมิควบคุม EWMA สาหรับข้อมูลที่มีการ
แจกแจงแบบปัวส์ซอง ยังมีประสิทธิภาพดีกว่าอยู่หรือไม่
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิ ควบคุม EWMA เมื่อข้อมูลมีการแจกแจง
แบบปัวส์ซอง กับ กรณีแปลงข้อมูล ด้วยวิธี Y '  Y  3 / 8 พิจารณาขนาดของการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยของ
กระบวนการที่มีขนาดเล็ก โดยวัดประสิทธิภาพของแผนภูมิ ด้วยค่า ARL เมื่อกระบวนการอยู่ภายใต้การควบคุม
(in-control state) แทนด้วยสัญลักษณ์ ARL0 และเมื่อกระบวนการอยู่นอกเหนือการควบคุม (out-of-control state)
แทนด้วยสัญลักษณ์ ARL1ซึ่งโดยปกติแล้วเมื่อกระบวนการอยู่ภายใต้การควบคุมค่า ARL0 ควรมีค่าสูงแต่ถ้า
กระบวนการอยู่นอกเหนือการควบคุมค่า ARL1 ควรจะมีค่าต่ากว่า หากกรณีใดให้ค่า ARL1 ต่ากว่าจะถือว่ากรณี
นั้นมีประสิทธิภาพดีกว่า ในแต่ละระดับการเปลี่ยนแปลง ค่าเฉลี่ยของกระบวนการโดยใช้วิธีการจาลองมอนติคาร์
โล (Monte Carlo Simulation) และวิธีลูกโซ่มาร์คอฟ (Markov Chain Approach)

2. กรอบแนวคิดและทฤษฎี
ในปี ค.ศ. 1998 Borrow C.M. ได้เสนอแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้าหนักเอ็กซ์โปเนนเชียล
สาหรับข้อมูลที่มีการแจกแจงแบบปัวส์ซอง (Poisson EWMA Control Charts) ดังสมการต่อไปนี้
, t 1
(1)
Zt   X t  (1   )Zt 1
กาหนดให้ xt คือค่าสังเกตจากกระบวนการที่มีการแจกแจงปัวส์ซอง และ  คือ ค่าพารามิเตอร์ของตัว
สถิติ EWMA โดย (0    1) กระบวนการออกนอกเหนือการควบคุมเมือ่ Zt  LCL และ Zt  UCL โดยใน
งานวิจัยนี้กาหนดค่าเริ่มต้นของตัวสถิติ EWMA คือ
(2)
Z0  E (Z )   0

และ
  
VAR ( Z )   0 
1  (1   ) 2t
 2   





(3)

เมื่อ t   และกระบวนการยังอยู่ในเขตควบคุม จะสามารถประมาณค่า Var (Z t ) ได้ดังนี้
Var ( Z t ) 

 0
 Var ( Z )
2

(4)

โดยมีขีดจากัดควบคุมดังนี้
UCL   0  A

 0

2

(6)

CL   0

LCL   0  A

เมื่อ

(5)

 0
2

(7)

A คือ สัมประสิทธิค์ วามกว้างของขีดจากัดควบคุม

ในงานวิจัยนี้ใช้ค่าความยาววิ่งเฉลี่ย (Average Run Length: ARL) ในการวัดประสิทธิภาพแผนภูมิ
ควบคุม EWMA โดยค่า ARL คือ จานวนค่าสังเกต โดยเฉลี่ยที่ต้องการตรวจสอบจนกระทั่งพบค่าสังเกตที่อยู่
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นอกเหนือการควบคุม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 สถานะ ดังนี้ กาหนดให้ ARL0 แทนกระบวนการอยู่ภายใต้การควบคุม
(in-control state) ARL1 แทนกระบวนการอยู่นอกเหนือการควบคุม (out-of-control state) ซึ่งในงานวิจัยนี้ใช้
วิธีการประมาณค่า ARL 2 วิธี คือ วิธีการจาลองมอนติคาร์โล (Monte Carlo Simulation: MC) และ วิธีลูกโซ่
มาร์คอฟ (Markov Chain Approach: MCA) ซึ่งวิธีการประมาณค่า ARL ด้วยวิธีการจาลองมอนติคาร์โลเป็นวิธี
การศึกษาทดลองเพื่อหาคาตอบของปัญหาที่ต้องการศึกษา โดยทาการทดลองปัญหาดังกล่าวซ้าๆ กันหลายครั้ง
ซึ่งสามารถคานวณได้ดังนี้
n

ARL 

 RL

(8)

t

t 1

n

เมื่อ n คือ จานวนครั้งของการทดสอบในแต่ละสถานการณ์ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ กาหนดให้ n  10, 000
RLt คือ จานวนตัวอย่างที่ถูกตรวจสอบจนกระทั่งพบว่ามีกระบวนการออกนอกการควบคุม ในการจาลอง
ข้อมูลครั้งที่ t โดยมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดังนี้
n

SARL 

 ( RL  ARL)

(9)

t

t 1

(n  1)

และประมาณค่า ARL ด้วยวิธี MCA โดยการกาหนดจานวนสถานะ xj, j = 0, 1, 2,…,n , n+1 แล้วเปลี่ยนสถานะ
หนึ่งไปยังสถานะอื่นๆโดยที่
(10)
pij  PX t 1  x j X t  xi 
เมื่อกระบวนการอยู่ภายใต้การควบคุม แทนด้วย xj เมื่อ j = 0, 1, 2,…,n และ เมื่อกระบวนการอยู่นอก
เขตการควบคุม แทนด้วย xn+1 และสามารถแทนได้ด้วยเมทริกซ์ความน่าจะเป็น P และสมาชิกของเมทริกซ์ pij
ดังต่อไปนี้
p1n
 p11


P   pn1
pnn










 0
0

p1, n 1 
  R
|
 
| pn ,n 1       

|
|      0

|
1 
|
|

 I  R  1


 

1
 n 1 n 1

(11)
เมื่อ

R
คือ เมทริกซ์ย่อย ขนาด n  n สมาชิก p ij สถานะ 1,...,n
I
คือ เมทริกซ์เอกลักษณ์ (Identity Matrix) ขนาด n  n
1
คือ เวกเตอร์หลัก (Column Vector) ขนาด n 1 สมาชิกทุกตัวมีค่าเท่ากับ1
0
คือ เวกเตอร์ศูนย์ ขนาด 1 n
1
คือ สเกลาร์ที่มีค่าเท่ากับ 1
ดังนั้น การคานวณค่า ARL หาได้ดังนี้


ARL   jP  RL  j 
i 1

เมื่อแทนค่า P  RL  j   pT  R j 1  R j  1 จะได้
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ARL(t )   jpT R j 1  R j 1
i 1



 pT I  R j



1

(13)

1

เมื่อ P T คือ เวคเตอร์ความน่าจะเป็นเริ่มต้น โดย P T มีค่าเป็น 1 และ 0
การคานวณค่า ARL ด้วยวิธีลูกโซ่มาร์คอฟ กาหนดให้ขีดจากัดควบคุม (0 , H ] แบ่งเป็นช่วงย่อยออกเป็น N ช่วง
โดยที่ขีดจากัดควบคุมล่าง (Lj) จุดกึ่งกลาง (Mi) และขีดจากัดควบคุมบน (Uj) ของแต่ละช่วงย่อยกาหนดังสมการ
ต่อไปนี้ตามลาดับ
 j  1 (UCL  LCL)
(14)
L j  LCL 
N

Mi

 2i  1 (UCL  LCL)
 LCL 

(15)

2N

U j  LCL 

j (UCL  LCL)
N

(16)

ดังนั้นความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลง pij สามารถเขียนรูปสมการได้ดังนี้
pij  P  L j  Zt  U j Zt 1  M i 

แทน Z t

 X t  1   Z t 1

โดยที่

X t ~Poisson  

(17)

ในสมการจะได้สมการการเปลี่ยนแปลง pij ดังนี้

(UCL  LCL)


 LCL 
 2  j  1  1    2i  1   X t 
2N 
Pij  P 

  LCL  (UCL  LCL)  2 j  1    2i  1 





2N 



(18)

โดยส่ ว นใหญ่ ข้ อ มู ล ที่ เ ก็ บ รวบรวมจากกระบวนการผลิ ต มั ก มี ก ารแจกแจงแบบปกติ (Normal
Distribution) แต่ในความเป็นจริงแล้วมีกระบวนการผลิตหลายกระบวนการนั้นค่าสังเกตอาจมีลักษณะเป็นการ
แจกแจงแบบไม่ ป กติ และความแปรปรวนไม่ ค งที่ ซึ่ ง วิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาเหล่ า นี้ คื อ การแปลงข้ อ มู ล
(Transformation ) ซึ่งการแปลงข้อมูล จะเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพื่อช่วยให้ข้อมูลที่ไม่มีการแจกแจงปกติมี
ลักษณะเข้าใกล้การแจกแจงปกติ และช่วยลดขนาดของความแปรปรวนให้มีความใกล้เคียงกัน ซึ่งวิธีการแปลง
ข้อมูลนั้น มีนักวิจัยหลายท่านได้ทาการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาอยู่หลายวิธีด้วยกัน ซึ่ง ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้
ทาการศึกษาวิธีแปลงข้อมูลด้วยรูปแบบ Y '  Y  3 / 8

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้าหนักเอ็กซ์โปเนนเชียล กรณี
การแปลงข้อมูลการแจกแบบปกติ โดยใช้วิธีการจาลองมอนติคาร์โลและวิธีลูกโซ่มาร์คอฟ

4. วิธีการดาเนินงานวิจัย
การด าเนิ น การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้ แ บ่ ง การวิ จั ย ออกเป็ น 2 ส่ ว นคื อ การหาค่ า ARL1 แต่ ล ะระดั บ การ
เปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยในกระบวนการเมื่อข้อมูลมีการแจกแจงปัวส์ซอง และกรณีการแปลงข้อมูล
1. การหาค่า ARL1 แต่ละระดับการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยในกระบวนการเมื่อข้อมูลมีการแจกแจงปัวส์ซอง
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1.1 กาหนดข้อมูลมีการแจกแจงปัวส์ซอง กาหนดค่าพารามิเตอร์  0

วันที่ 24 ธันวาคม 2556

 1 เมื่อกระบวนการอยู่ภายใต้การ

ควบคุม
1.2 กาหนดระดับ ARL0 = 300 และ 500 และ คานวณขีดจากัดควบคุมของแผนภูมิควบคุม EWMA
1.3 กาหนดระดับการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ย  = 1.05, 1.5, 2.0, 2.5, และ 3.0 และ กาหนดค่าสถิติ
EWMA (  ) = 0.01, 0.04, 0.1, 0.15 และ 0.2 และคานวณค่า ARL ในแต่ละระดับ
1.4 เก็บค่า ARL1 ในแต่ละระดับ 
2. การหาค่า ARL1 แต่ละระดับการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยในกระบวนการในกรณีแปลงข้อมูลเป็นการแจกแจงปกติ
2.1 กาหนดข้อมูลมีการแจกแจงปัวส์ซอง และทาการแปลงข้อมูลด้วยรูปแบบ Y '  Y  3 / 8 และทาการ
ดาเนินการเช่นเดียวกับ ส่วนที่ 1
2.2 เปรียบเทียบค่า ARL1 ในแต่ละระดับ 
2.3 สรุปผลการวิจัย
1

5. สรุปผลและอภิปราย
จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุม EWMA เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงปัวส์ซอง และ
กรณีแปลงข้อมูล เป็นการแจกแจงปกติ ด้วยค่า ARL ด้วยวิธีการจาลองมอนติคาร์โล (MC) และวิธีลูกโซ่มาร์คอฟ
(MCA) การนาเสนอผลการวิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
5.1 การแสดงขอบเขตควบคุมของแผนภูมิควบคุม EWMA
ตารางแสดงค่า H ของแผนภูมิควบคุม EWMA เมื่อกระบวนการอยู่ภายใต้การควบคุมในแต่ละ ระดับ 
เมื่อ ARL0 = 300 และ 500 แสดงดังตารางที่ 1 ดังนี้
จากตารางที่ 1 พบว่าเมื่อค่าของแผนภูมิควบคุม EWMA มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นค่าขอบเขตควบคุม
บน (H) มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน
ตารางที่ 1 ค่า H แผนภูมิควบคุม EWMA เมื่อกระบวนการอยู่ภายใต้การควบคุม ในแต่ละระดับค่า  เมื่อ
ARL0 = 300 และ 500
H
Poisson (  )
Transformation

0.01
0.04
0.1
0.15
0.2

ARL0  300

ARL0  500

ARL0  300

ARL0  500

1.08254
1.289
1.5828
1.784
1.9646

1.1059
1.3325
1.6465
1.8598
2.0534

1.2217
1.441
1.7
1.866
2.017

1.2595
1.4829
1.7527
1.9259
2.0871
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5.2 การเปรียบเทียบค่า ARL1
คานวณค่า ARL1 ด้วยด้วยวิธีการจาลองมอนติคาร์โล กาหนดจานวนรอบ 10,000 รอบ และวิธีลูกโซ่
มาร์คอฟ กาหนดจานวนโหนด 1,000 โหนด ดังตารางที่ 2 และ 3
ตารางที่ 2 ค่า ARL1 แผนภูมิควบคุม EWMA ที่ได้จากการคานวณด้วยวิธีจาลองมอนติคาร์โล (Monte Carlo
Simulation) ในแต่ละระดับ  เมื่อ ARL0 = 300 และ 500
ARL1  SD.



0.01

0.04

Poisson (  )



1.05
1.5
2
2.5
3
1.05
1.5
2
2.5
3

Transformation

ARL0  300

ARL0  500

ARL0  300

ARL0  500

154.884  1.569
19.591  0.112
9.739  0.044
6.5928  0.028
5.103  0.018
174.416  1.695
20.466  0.132
9.372  0.048
6.2026  0.027
4.679  0.0193

223.679  2.109
25.214  0.131
12.379  0.051
8.1331  0.031
6.1284  0.021
264.569  2.601
24.658  0.154
11.018  0.054
7.039  0.030
5.274  0.021

245.378  1.620
87.941  0.368
53.318  0.165
39.103  0.106
31.660  0.076
223.123  1.994
69.334  0.469
35.749  0.186
24.491  0.103
18.885  0.069

377.125  2.721
111.817  0.468
65.034  0.200
47.452  0.121
37.830  0.086
337.678  3.143
88.876  0.641
42.104  0.220
28.105  0.118
21.371  0.078

ตารางที่ 3 ค่า ARL1 แผนภูมิควบคุม EWMA ที่ได้จากการคานวณด้วยวิธีลูกโซ่มาร์คอฟ ในแต่ละระดับ  เมื่อ
ARL0 = 300 และ 500
ARL1



0.01

0.04

Poisson (  )



1.05
1.5
2
2.5
3
1.05
1.5
2
2.5
3

Transformation

ARL0  300

ARL0  500

ARL0  300

ARL0  500

151.138
19.5486
9.7815
6.64453
5.0935
174.401
20.5413
9.44756
6.18663
4.66108

229.552
25.2299
12.2706
8.1512
6.15152
268.75
24.7566
10.9706
7.08848
5.2816

242.805
87.6462
53.0241
39.1038
31.5388
242
68.7201
35.7008
24.4742
18.9537

381.288
112.678
65.2621
47.3635
37.8838
387.046
88.6989
42.4587
28.2045
21.5078
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จากตารางที่ 2 และ 3 เป็นกรณีที่กระบวนการอยู่ภายใต้การควบคุม เมื่อค่า ARL0 = 300 และ 500 พบว่า
การคานวณค่า ARL1 ด้วยวิธี MCA ได้ผลลัพธ์เทียบเท่ากับวิธี MC และเมื่อพิจารณา ค่า ARL1 ระหว่าง ข้อมูลที่มี
การแจกแจงปัวส์ซอง และข้อมูลที่ถูกแปลงแล้ว พบว่า ค่า ARL1 ข้อมูลที่มีการแจกแจงปัวส์ซอง ให้ค่า ARL1ต่า
กว่า กรณีแปลงข้อมูล เป็นการแจกแจงแบบปกติ ในทุกระดับการเปลี่ยนแปลง
ดังนั้นสรุปได้ว่า เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงปัวส์ซอง เหมาะสมกับ แผนภูมิควบคุม EWMA สาหรับข้อมูล
ปัวส์ซอง มากกว่า กรณีแปลงข้อมูล เป็นการแจกแจงแบบปกติ
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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพของตั ว ประมาณค่ า พารามิ เ ตอร์ ใ น
การวิเคราะห์การถดถอยพหุนามกรณีเกิดความคลาดเคลื่อนในตัวแปรอิสระ โดยใช้วิธีการประมาณค่า 3 วิธี ได้แก่
วิธีกาลังสองน้อยที่สุด (OLS) วิธีผลรวมกาลังสองน้อยสุด (TLS) และ วิธีกาลังสองน้อยสุดร่วม (JLS) โดยใช้การ
จาลองข้อมูลด้วยเทคนิคมอนติคาร์โล ทาซ้า 10,000 ครั้งในแต่ละกรณี ใช้ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกาลังสอง
(AMSE) เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
เงื่อนไขการเปรียบเทียบคือตัวแปรอิสระที่ปราศจากค่าคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบปกติ แบบที และ
แบบแกมมา ตัวแบบถดถอยพหุนามกาลังสูงสุดของตัวแปรอิสระเท่ากับ 2 และ 3 ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 15 30 50
และ 100 ค่าความคลาดเคลื่อนสุ่มของตัวแปรอิสระแจกแจงปกติมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.1 0.3 0.5 0.7 และ 0.9 ค่าความคลาดเคลื่อนสุ่มของตัวแปรตามแจกแจงปกติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.1 0.3 0.5 0.7 และ 0.9
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ตัวแปรอิสระแฝงมีการแจกแจงแบบปกติ แบบทีและแบบแกมมา วิธี JLS มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดเกือบทุกกรณี ยกเว้นเมื่อตัวแปรอิสระแฝงมีการแจกแจงแกมมากรณีขนาดตัวอย่างเท่ากับ
15 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรอิสระมากกว่า 0.7 วิธี TLS จะมีประสิทธิภาพ สรุปได้ว่าปัจจัยที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพของวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ทั้ง 3 วิธี คือ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคลาดเคลื่อน
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ในตัวแปรอิสระ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคลาดเคลื่อนในตัวแปรตาม กาลังสูงสุดของตัวแปรอิสระ
และขนาดตัวอย่าง
คาสาคัญ : การวิเคราะห์การถดถอยพหุนาม ความคลาดเคลื่อนจากการวัด วิธีกาลังสองน้อยที่สุด วิธีผลรวมกาลัง
สองน้อยสุด วิธีกาลังสองน้อยสุดร่วม

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

1. บทนา
สถิตินับว่าเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการทาวิจัย การเลือกใช้สถิติขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้ กรณีที่
ต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เทคนิคการหารูปแบบความสัมพันธ์ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายคือ
การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) ซึ่งเป็นวิธีการทางสถิติหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญในการนาไป
ประยุกต์ใช้กับงานวิจัยสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิศวกรรม อุตสาหกรรม สังคมศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์
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การวิเคราะห์การถดถอยเป็นการวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ลักษณะ คือ
ตัวแปรสาเหตุเรียกว่า ตัวแปรอิสระ (Independent Variable :X) ซึ่งถ้าค่าของตัวแปรเปลี่ยนแปลงจะส่งผลกระทบ
กับอีกตัวแปรหนึ่งซึ่งเรียกว่า ตัวแปรตาม (Dependent Variable :Y)
ในการวิเคราะห์การถดถอยถ้าพิจารณาตามจานวนตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อค่าของตัวแปรตาม จะเรียก
การวิเคราะห์การถดถอยที่มีตัวแปรอิสระเพียง 1 ตัวว่า การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression)
และถ้ามีตัวแปรอิสระมากกว่า 1 ตัว จะเรียกการวิเคราะห์การถดถอยนั้นว่า การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
(Multiple Regression) แต่ถ้าพิจารณาตามรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่า งตัวแปรอิสระและตัวแปรตามจะแยกเป็น
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรง (Linear Regression) และเชิงเส้นโค้ง (Curvi Linear Regression)
ในกรณีที่มีตัวแปรอิสระเพียง 1 ตัวที่ส่งผลต่อค่าของตัวแปรตาม โดยที่รูปแบบของความสัมพันธ์
ระหว่าง X และ Y อาจเป็นไปในรูปเชิงเส้นหรือเชิงเส้นโค้ง วิธีทางสถิติที่นามาใช้ในการพยากรณ์คือการวิเคราะห์
ถดถอยพหุนาม (Polynomial Regression) และวิธีการถดถอยพหุนามเป็นวิธีการที่ใช้แนวความคิดวิธีการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงเส้น โดยแต่ละพจน์พหุนามเป็นตัวแปรอิสระตัวหนึ่ง ดังนั้นการวิเคราะห์ถดถอยพหุนามจึงเป็นกรณี
พิเศษของการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น
การประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบถดถอยวิธีที่นิยมใช้มากที่สุดคือ วิธีกาลังสองน้อยที่สุด (OLS)
ซึ่งเป็นวิธีที่ให้ตัวประมาณที่มีคุณสมบัติไม่เอนเอียงเชิงเส้นที่ดีที่สุด แต่วิธีกาลังสองน้อยที่สุด มีข้อสมมติเบื้องต้น
ของตัวแบบกล่าวคือ ค่าความคลาดเคลื่อนต้องมีการแจกแจงปกติ เป็นอิสระต่อกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับศูนย์ ความ
แปรปรวนคงที่และตัวแปรอิสระจะต้องวัดโดยไม่มีความคลาดเคลื่อน หากมีข้อสมมติใดไม่เป็นไปตามข้อกาหนด
ข้างต้น จะทาให้วิธีการประมาณขาดคุณสมบัติของตัวประมาณที่ดีและมีผลต่อการประมาณค่าพารามิเตอร์ ซึ่ง
ในทางปฏิบัติพบว่าบ่อยครั้งที่ข้อมูลที่ผู้วิจัยทั่วไปนามาวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามข้อสมมติเบื้องต้นดังกล่าว เช่น การ
เก็บข้อมูลจากการวัดหรือการทดลองอาจเกิดความคลาดเคลื่อนจากการสังเกตค่าของทั้งในตัวแปรตามและตัวแปร
อิสระ ความคลาดเคลื่อนนี้จะมีผลต่อการประมาณค่าพารามิเตอร์เมื่อใช้วิธี OLS
อย่างไรก็ตามมีนักสถิติได้เสนอ วิธีการประมาณพารามิเตอร์ของตัวแบบถดถอย เมื่อมีความคลาดเคลื่อน
จากการวัดในตัวแปรอิสระดังนี้ Huffel and Vandewalle (1991) ได้นาเสนอวิธีผลรวมกาลังสองน้อยสุด (TLS)
และ Quirino Paris (2004) ได้เสนอวิธีกาลังสองน้อยสุดร่วม (JLS) โดยที่ทั้ง 2 วิธี เป็นวิธีการที่ตัวแปรอิสระแฝงมี
การแจกแจงแบบปกติ
มณฑิรา ดวงสาพล (2550) ได้ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณโดย
เปรียบเทียบ 4 วิธี คือ วิธีกาลังสองน้อยสุด (OLS) วิธีผลรวมกาลังสองน้อยสุด (TLS) วิธีการสร้างจากโมเมนต์
(MR) และวิธีกาลังสองน้อยสุดร่วม (JLS) มีเงื่อนไขการเปรียบเทียบคือความคลาดเคลื่อนสุ่มในตัวแปรอิสระมี
การแจกแจงปกติ พบว่าเมื่อค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงขนาดตัวอย่างน้อยวิธี TLS จะมีประสิทธิภาพ ถ้าขนาด
ตัวอย่างมากวิธี JLS จะมีประสิทธิภาพ
จากการวิจัยที่มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับการประมาณค่าพารามิเตอร์ในสมการถดถอยเมื่อมีความคลาดเคลื่อนใน
ตัวแปรอิสระดังกล่าวข้างต้น ศึกษาเฉพาะกรณีที่ ตัวแปรอิสระแฝงมีการแจกแจงแบบปกติ ซึ่งในความเป็นจริง
ตัวแปรอิสระอาจมีรูปแบบอื่น ผู้วิจัยจึงสนใจจะทาการศึกษาวิธีการประมาณในตัวแบบถดถอยพหุนามเมื่อเกิด
ความคลาดเคลื่อนในรูปแบบการแจกแจงอื่น
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2. กรอบแนวคิดและทฤษฎี
2.1 การวิเคราะห์การถดถอยพหุนาม (Polynomial Regression Analysis)
ตัวแบบและข้อตกลงเบื้องต้นที่นามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คื อ ตัวแบบการถดถอยพหุนามกรณีตัวแปร
อิสระ 1 ตัว ซึ่งมีรูปแบบทั่วไปดังนี้
yi   0  1 xi   2 xi2 ...   k xik   i ; i  1,2,..., n
(1)
การวิจัยครั้งนีเ้ ราจะพิจารณาตัวแปรอิสระที่มคี วามคลาดเคลื่อน ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระที่
ไม่มีความคลาดเคลื่อน โดยมีรูปแบบดังนี้
(2)
xi  xi*   i
เมื่อ
่ ราศจากความคลาดเคลื่อน)
x i* เป็นตัวแปรแฝงในตัวแปรอิสระ (ตัวแปรอิสระทีป
 i เป็นความคลาดเคลื่อนในตัวแปรอิสระ
 j เป็นพารามิเตอร์ไม่ทราบค่าของพจน์พหุนามที่ j ; j  1,2,..., k
2.2 การประมาณค่าพารามิเตอร์โดยวิธีกาลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares method (OLS))
เสนอโดย คาร์ล เฟรดริก เกาส์ (Carl Friedrich Gauss) ในปี ค.ศ 1777-1855 และอังเดร แอนดรีวิ ช
มาร์คอฟ (Andrei Andreevich Markov) ในปี ค.ศ. 1855-1922 โดยมีหลักในการประมาณค่าพารามิเตอร์คือ ทา
ให้ผลรวมกาลังสองของความคลาดเคลื่อน(Sum of Squares Error (SSE)) มีค่าน้อยที่สุด
ดังนั้น การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยโดยวิธี OLS ตัวประมาณที่ได้จากวิธีนี้คานวณจาก
̂
 ( X X ) 1 X y
(3)
~ OLS

2.3

การประมาณค่าพารามิเตอร์โดยวิธีผลรวมกาลังสองน้อยสุด (Total Least Squares method

(TLS))
เสนอโดยซาบิน แวน ฮัฟเฟลและจูส แวนเดอร์วอล (Sabine Van Huffel and Joos Vandewalle) ในปี
ค.ศ. 1991 เป็นวิธีที่พัฒนาจากวิธี OLS โดยวิธีนี้พิจารณาถึงความคลาดเคลื่อนในตัวแปรทุกตัวโดยใช้วิธี SVD เข้า
มาช่วย
ดังนั้น การประมาณสัมประสิทธิ์การถดถอยโดยวิธี TLS ตัวประมาณที่ได้จากวิธีนี้ คานวณจาก
ˆ
 V12V221
(4)
~ 1TLS

เมื่อ V12 และ V22 หาได้จากเมตริกซ์แต่งเติม [ X 1  y ]
~

และ ˆ
~ 0TLS

สามารถหาได้จาก

ˆ

 y  [ x1 , x 2 ,..., x p ] ˆ

~ 0TLS

(5)

~ 1TLS

เมื่อ x i เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิต (arithmetic means) ของ x i และ y ตามลาดับ
2.4 การประมาณค่าพารามิเตอร์โดยวิธีกาลังสองน้อยสุดร่วม (Joint Least Squares method (JLS))
เสนอโดย คิวริโน ปารีส (Quirino Paris) ในปี ค.ศ. 2004 โดยวิธีนี้จะหาค่าประมาณพารามิเตอร์จากการ
ทาให้ผ ลรวมความคลาดเคลื่อ นกาลั งสองของตั วแปรตามและตั วแปรอิสระที่ป รับ ด้วยอั ตราส่ วนของความ
แปรปรวนของความคลาดเคลื่อ นในตั วแปรอิสระ (  2 ) และความแปรปรวนของความคลาดเคลื่ อ นของ
ตัวแปรตาม (  2 ) ให้มีค่าต่าสุดโดยมีรูปแบบดังสมการ 7
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min JLS  min




~1

~1

1
j 1

โดย

j 


, j  1,2,..., p
 2
2

~

2
j

~

~1

~

(6)

~1

และ W *  X 1*  E ( X 1* )

z  y  E ( y)
~

( z  W  )( z  W  )

p

1  j
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~

และ ˆ 0 สามารถหาได้จาก
ˆ0  E ( y)  E ( X 1 ) ˆ

(7)

~1

~

2.5 เกณฑ์เปรียบเทียบคือค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกาลังสอง (Average Mean Squares Error (AMSE))
MSEl 
AMSE 

เมื่อ

1 k 1
 ( j  ˆlj ) 2
k  1 j 1
1
10000

10000

 MSE
l 1

l

(8)
(9)

j

แทนสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณที่ j
แทนตัวประมาณสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณตัวที่ j จากการประมาณครั้งที่ l
̂lj
MSEl แทนค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกาลังสองของสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณรอบที่ l
AMSE แทนค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกาลังสองของสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณซ้า 10000 รอบ

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
3.1 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวประมาณค่าพารามิเตอร์ในการวิเคราะห์การถดถอยพหุนาม
กรณีเกิดความคลาดเคลื่อนในตัวแปรอิสระ โดยตัวประมาณที่ศึกษามี 3 วิธี ได้แก่ วิธีกาลังสองน้อยที่สุด (OLS)
วิธีผลรวมกาลังสองน้อยสุด (TLS) และวิธีกาลังสองน้อยสุดร่วม (JLS)
3.2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของตัวประมาณค่าพารามิเตอร์ทงั้ 3 วิธี

4. วิธีการดาเนินงานวิจัย
4.1 กาหนดขนาดตัวอย่าง ( n ) เท่ากับ 15 30 50 และ 100
4.2 กาหนดสัมประสิทธิ์การถดถอย   (1,1,...,1)
4.3 สร้างข้อมูลตัวแปรอิสระแฝง ( x i* ) ที่ไม่มีความคลาดเคลื่อน จากการแจกแจง xi* ~ N (0,1)
xi* ~ t (2) และ xi* ~ gamma (2,3)
4.4 สร้างค่าความคลาดเคลื่อนสุ่มของตัวแปรตาม (  i* ) จากการแจกแจง N (0,  2 ) โดยกาหนดให้
  = 0.1 0.3 0.5 0.7 และ 0.9
4.5 สร้างค่าความคลาดเคลื่อนสุ่มของตัวแปรอิสระที่เกิดจากการวัด (  i* ) จากการแจกแจง N (0,  2 )
โดยกาหนดให้   = 0.1 0.3 0.5 0.7 และ 0.9
4.6 สร้ างข้ อ มู ล ตั วแปรอิ สระ ( xi ) จากตั วแปรแฝงและความคลาดเคลื่ อ นในตั วแปรอิ สระจาก
xi  xi*   i* และยกกาลังตัวแปรอิสระ (MB) เท่ากับ 2 และ 3
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4.7 สร้างข้อมูลตัวแปรตาม ( y ) จากตัวแปรแฝงและความคลาดเคลื่อนสุ่มของตัวแปรตาม โดยให้
ตัวแปรตามมีความสัมพันธ์เชิงเส้นในพารามิเตอร์กับตัวแปรอิสระ
4.8 การประมาณค่าพารามิเตอร์ทั้ง 3 วิธี ได้แก่ วิธีกาลังสองน้อยที่สุด (OLS), วิธีผลรวมกาลังสอง
น้อยสุด (TLS) และวิธีกาลังสองน้อยสุดร่วม (JLS)
4.9 คานวณค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกาลังสอง (AMSE) ของแต่ละวิธี
4.10 สรุปผลงานวิจัย

5. สรุปผลและอภิปราย
ตารางที่ 1 วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดระหว่างวิธีกาลังสองน้อยที่สุด (OLS) วิธีผลรวมกาลังสอง
น้อยสุด (TLS) และวิธีกาลังสองน้อยสุดร่วม (JLS) กรณีเมื่อตัวแปรแฝงมีการแจกแจงแบบปกติ
n=15
n=30
n=50
n=100
 
MB=2
MB=3
MB=2 MB=3 MB=2 MB=3 MB=2 MB=3

0.1

0.3

0.5

0.7

0.9

0.1
0.3
0.5
0.7
0.9
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9

OLS
OLS
OLS
JLS
JLS
JLS
JLS
OLS
OLS
OLS
OLS
JLS
OLS
OLS
OLS
OLS,JLS
JLS
OLS
OLS
OLS
OLS
JLS
OLS
OLS
OLS

JLS
JLS
JLS
OLS,JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
OLS
OLS
JLS
JLS
OLS
OLS
OLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
OLS
OLS

JLS
JLS
JLS
JLS
OLS,JLS
OLS,JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
OLS,JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
OLS,JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
OLS,JLS
JLS
JLS
JLS
JLS

JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
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JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
OLS,JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
OLS,JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
OLS,JLS
JLS
JLS
JLS
JLS

JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS

JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
OLS,JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
OLS,JLS
JLS
JLS
JLS
JLS

TLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
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จากตารางที่ 1 วิธี JLS จะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีอื่นในการประมาณค่าพารามิเตอร์เกือบทุก
กรณี ยกเว้นกรณีขนาดตัวอย่างเท่ากับ 15 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรอิสระสูงวิธี OLS จะมี
ประสิทธิภาพ และในทุกขนาดตัวอย่างที่ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรอิสระเท่ากับ 0.1 วิธี OLS และวิธี
JLS จะมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน
ตารางที่ 2 วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดระหว่างวิธีกาลังสองน้อยที่สุด (OLS) วิธีผลรวมกาลังสอง
น้อยสุด (TLS) และวิธีกาลังสองน้อยสุดร่วม (JLS) กรณีเมื่อตัวแปรแฝงมีการแจกแจงแบบที
n=15
n=30
n=50
n=100
 
MB=2
MB=3
MB=2
MB=3
MB=2
MB=3
MB=2
MB=3
0.1 OLS,JLS OLS,JLS
JLS
TLS
JLS
TLS OLS,JLS TLS
0.3 OLS,JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
0.1 0.5 OLS,JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
0.7
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
0.9 OLS,JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
0.1 OLS,JLS
JLS
OLS,JLS
JLS
OLS,JLS
JLS
OLS,JLS TLS
0.3
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
0.3 0.5
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
0.7
OLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
0.9
OLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
0.1 OLS,JLS
JLS
OLS,JLS
JLS
OLS,JLS
JLS
OLS,JLS
JLS
0.3
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
0.5 0.5
OLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
0.7
OLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
0.9
OLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
0.1 OLS,JLS
JLS
OLS,JLS
JLS
OLS,JLS
JLS
OLS,JLS
JLS
0.3
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
0.7 0.5
OLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
0.7
OLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
0.9
OLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
0.1 OLS,JLS
JLS
OLS,JLS
JLS
OLS,JLS
JLS
OLS,JLS
JLS
0.3
JLS
JLS
JLS
JLS
OLS,JLS
JLS
JLS
JLS
0.9 0.5
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
0.7
OLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
0.9
OLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
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จากตารางที่ 2 วิธี JLS จะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีอื่นในการประมาณค่าพารามิเตอร์เกือบทุก
กรณี ยกเว้นกรณีขนาดตัวอย่างเท่ากับ 15 กาลังสูงสุดตัวแปรอิสระเท่ากับ 2 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัว
แปรอิสระสูงวิธี OLS จะมีประสิทธิภาพ และในทุกขนาดตัวอย่างที่ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรอิสระ
เท่ากับ 0.1 วิธี OLS และวิธี JLS จะมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน
ตารางที่ 3 วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดระหว่างวิธีกาลังสองน้อยที่สุด (OLS) วิธีผลรวมกาลังสอง
น้อยสุด (TLS) และวิธีกาลังสองน้อยสุดร่วม (JLS) กรณี เมื่อตัวแปรแฝงมีการแจกแจงแบบแกมมา
n=15
n=30
n=50
n=100
 
MB=2
MB=3
MB=2
MB=3
MB=2
MB=3
MB=2
MB=3
0.1
JLS
JLS
OLS,JLS
JLS
OLS,JLS
JLS
JLS
JLS
0.3
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
0.1 0.5
OLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
0.7
TLS
TLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
0.9
TLS
TLS
TLS
TLS
JLS
JLS
JLS
JLS
0.1
JLS
JLS
OLS,JLS
JLS
OLS,JLS
JLS
OLS,JLS
JLS
0.3
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
0.3 0.5
OLS
TLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
0.7
TLS
TLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
0.9
TLS
TLS
TLS
TLS
JLS
JLS
JLS
JLS
0.1
JLS
JLS
OLS,JLS
JLS
OLS,JLS
JLS
OLS,JLS
JLS
0.3
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
0.5 0.5
JLS
TLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
0.7
TLS
TLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
0.9
TLS
TLS
TLS
TLS
JLS
JLS
JLS
JLS
0.1
JLS
JLS
OLS,JLS
JLS
OLS,JLS
JLS
OLS,JLS
JLS
0.3
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
0.7 0.5
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
0.7
TLS
TLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
0.9
TLS
TLS
TLS
TLS
JLS
JLS
JLS
JLS
0.1
JLS
JLS
OLS,JLS
JLS
OLS,JLS
JLS
OLS,JLS
JLS
0.3
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLS
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จากตารางที่ 3 วิธี JLS จะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีอื่นในการประมาณค่าพารามิเตอร์เกือบทุก
กรณี ยกเว้นกรณีขนาดตัวอย่างเท่ากับ 15 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรอิสระมากกว่า 0.7 วิธี TLS จะ
มีประสิทธิภาพ และในทุกขนาดตัวอย่างที่ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรอิสระเท่ากับ 0.1 วิธี OLS และวิธี
JLS จะมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน
และสามารถสรุปได้ว่าเมื่อระดับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคลาดเคลื่อนในตัวแปรอิสระ และ
ค่าค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคลาดเคลื่อนในตัวแปรตาม มีความแตกต่างกัน โดยที่ตัวแปรแฝงมีการแจก
แจงแบบปกติ แบบทีและแบบแกมมา พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ทั้ง 3
วิธี คือ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคลาดเคลื่อนในตัวแปรอิ สระ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ
คลาดเคลื่อนในตัวแปรตาม กาลังสูงสุดของตัวแปรอิสระและขนาดตัวอย่าง

6. ข้อเสนอแนะ
6.1 การประมาณค่าพารามิเตอร์ดว้ ยวิธี JLS นั้นต้องทราบค่าพารามิเตอร์  j ก่อน ดังนัน้ ควรจะหาวิธีใน
การประมาณค่าพารามิเตอร์  j ให้ใกล้เคียงกับค่าจริงมากที่สุดเพื่อทาให้การประมาณถูกต้องมากยิ่งขึ้น
6.2 ทาการศึกษาการวิเคราะห์การถดถอยโดยใช้ตัวแบบการถดถอยพหุนาม เมื่อตัวแปรอิสระมากกว่า 1
ตัวกรณีเกิดความคลาดเคลื่อนในตัวแปรอิสระ
6.3 วิธี JLS สามารถทาการประมาณได้เมื่อความคลาดเคลื่อนทีเ่ กิดขึ้นในตัวแปรอิสระแต่ละตัวอาจมี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เท่ากัน
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การพัฒนาการผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียการผลิตยางพาราแผ่น
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลหัวดอน อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
DEVELOPING BIOGAS PROCESSES FROM RUBBER SHEET WASTE
IN HUA DON SAO AREA, KHUEANG NAI DISTRICT,
UBON RATCHATHANI PROVINCE
ธนัสนี สมบูรณ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
E-mail : zomaru@hotmail.com
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซมีเทนชีวภาพจากของเสียการผลิต
ยางพาราแผ่น โดยเตรียมของเสียให้อยู่ในสภาวะไร้ออกซิเจน และนาไปใช้เป็นหัวเชื้อเริ่มต้นในการศึกษาหาสภาวะที่
เหมาะสมในการผลิตก๊าซมีเทนชีวภาพด้วยวิธีการหมักแบบกะด้วยแบบจาลองระดับห้องปฏิบัติการ ของเสียตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้สุ่มเก็บมาจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลหัวดอน อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ขั้นเตรียมการโดยเตรียมหัวเชื้อเริ่มต้นของเสียการผลิตยางพาราแผ่นมาหมัก 2 ขั้น โดยมีการเติมของเสียการผลิต
ยางพาราแผ่นเพื่อเป็นแหล่งคาร์บอนและเติมแร่ธาตุที่จาเป็นต่อ การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ดาเนินการทดลองโดย
นาหัวเชื้อเริ่มต้นผสมกับของเสียการผลิตยางพาราแผ่นที่ควบคุมให้มีค่าซีโอดีเท่ากับ 10,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ทาการ
ผสมอัตราส่วนระหว่างหัวเชื้อและของเสีย 6 ระดับ คือ 1:0, 1:1, 1:2, 1:3 1:4 และ 0:1 ขวดแก้วขนาด 100 มิลลิลิตร
และวั ดปริ มาณก๊าซที่เกิดขึ้น ผลการทดลองพบว่า สภาวะที่เหมาะสมในการผลิ ตก๊าซมีเทนชี วภาพจากการผลิ ต
ยางพาราแผ่น คือ อัตราส่วนระหว่างหัวเชื้อและของเสีย 1:2 ผลิตก๊าซสูงที่สุด คือ 1.12 ลิตรต่อของเสีย 1 ลิตร มี
สัดส่วนของก๊าซมีเทนเท่ากับร้อยละ 53 และมีประสิทธิภาพในการกาจัดซีโอดีและบีโอดีสูงสุด เท่ากับร้อยละ 76.08
และ 75.76 ตามลาดับ
คาสาคัญ : ก๊าซชีวภาพ, การผลิตยางพาราแผ่น, หมัก, แบบกะ, ก๊าซมีเทน, พลังงานหมุนเวียน

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

บทนา
จากวิกฤตด้านพลังงานและวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของโลกในปัจจุบัน ทาให้เกิดความตื่นตัวและ
ให้ความสนใจเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกเพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล และหนึ่งในพลังงานทางเลือกที่
น่าสนใจคือ พลังงานชีวมวล (Biomass Energy) ในด้านอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งกาเนิดมลพิษขนาดใหญ่ จาเป็นที่
จะต้องมีระบบบาบัดของเสียให้อยู่ในมาตรฐานก่อนที่จะปล่อยออกสู่ธรรมชาติ (เกื้ออนันต์, 2543) ซึ่งก๊าซชีวภาพ
ที่เกิดขึ้น จากกระบวนการบ าบั ดของเสี ย แบบไร้อ อกซิ เจนถือ ว่าเป็น พลัง งานชีวมวลอย่ างหนึ่ ง ส่วนในด้าน
เกษตรกรรม เกษตรกรยังไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการกาจัดของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการการเก็บ
เกี่ยวหรือการผลิตของตน ดังนั้นของเสียจากการเกษตรหลายประเภทยังไม่ได้มีการกาจัดอย่างถูกวิธีและถูกทิ้งไป
อย่างไร้ประโยชน์
ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางพาราประมาณ 12 ล้านไร่ กระจายอยู่ในทั่วทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะ
พื้นที่ภาคใต้ยางพารานับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ(วิกานดา, 2553)โดยมีการนาน้ายางดิบมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
หลายรูปแบบ เกษตรกรชาวสวนยางส่วนใหญ่จะนาน้ายางดิบมาแปรรูปเป็นยางแผ่นผึ่งแห้ง ซึ่งมีต้นทุนการผลิตต่า
กว่าการแปรรูปชนิดอื่นๆ และสามารถผลิตได้เองในครอบครัว แต่ของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตยางพารา
แผ่นมีปริมาณมากซึ่งก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกรเอง(Live-rubber, 2551) ดังนั้นการนาของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นนี้มาใช้ในการ
ผลิตพลังงาน นอกจากจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยแล้ว ยังก่อให้เกิดการผลิตแก๊ส
ชีวภาพซึ่งเป็นพลังงานทดแทนอย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถนาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในกิจกรรมต่างๆ ได้
ในระหว่างปี 2544-2549 จังหวัดอุบลราชธานีมีปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียนเพียง 2 ประเภท คือ
ถ่านไม้และฟืน ในปี 2549 จังหวัดอุบลราชธานีมีการใช้พลังงานประเภทพลังงานเชิงพาณิชย์มากที่สุด คิดเป็น
89.40 % ของการใช้พลังงานทั้งจังหวัด ส่วนการใช้พลังงานประเภทพลังงานหมุนเวียน คิดเป็น 10.60% ของการ
ใช้พลังงานทั้งจังหวัด จากที่กล่าวมาจังหวัดอุบลราชธานี ยังไม่มีการใช้เริ่มพลังงานจากแก๊สชีวภาพในการดาเนิน
กิจกรรม (กระทรวงพลังงาน, 2549)
จากเหตุผลข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความจาเป็นในการเร่งศึกษาในด้านการพัฒนาการผลิต ก๊าซ
ชีวภาพจากของเสียทางการเกษตร จึงได้ทาการสารวจพื้นที่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหาชุมชนหรือองค์กรที่
มีความต้องการให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียทางการเกษตร จากการสารวจพบว่า
ผู้นาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวดอน อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี มีความต้องการให้คณะผู้วิจัยศึกษาและ
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พัฒนาการผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียจากของจากการผลิตยางพาราแผ่นซึ่งเป็นการเกษตรหลักในพื้นที่ของตน
เพื่อเป็นแนวทางในการนาลงสู่ประชาชนในพื้นที่ตาบลหัวดอน อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ใกล้เคียง
และพื้นที่อื่น ๆ ที่มีความต้องการ คณะผู้วิจัยจึงเลือกพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหัวดอน อาเภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพื้นที่ศึกษาที่ใช้ในการศึกษา เพื่อมุ่งศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตก๊าซชีวภาพจากการ
ผลิตยางพาราแผ่น

กรอบแนวคิดและทฤษฎี
งานวิจัยนี้จะศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการผลิ ตก๊าซชีวภาพในรูปของมีเทน จากของเสียจากการผลิต
ยางพาราแผ่น โดยกลุ่มจุลินทรีย์แบบไร้อากาศในกระบวนการหมักแบบกะโดยเริ่มจากการศึกษาองค์ประกอบ
ของของเสียจากการผลิตยางพาราแผ่น โดยในงานวิจัยนี้จะใช้ของเสียจากการผลิตยางพาราแผ่นจากพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลหัวดอน อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการหมัก และสภาวะที่เหมาะสมสาหรับกระบวนการหมักในการผลิต
มีเทน ดาเนินการทดลองในกระบวนการหมักแบบกะเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตมีเทน โดยแปรผันค่า
ความเข้มข้น COD เริ่มต้นของเสียจากการผลิตยางพาราแผ่นที่ใช้ในการหมัก ค่าพีเอชเริ่มต้นของสับเสตรท และ
ผลของการเติม NaHCO3 ที่อัตราส่วนต่างๆ เพื่อควบคุมระดับพีเอชในการหมัก

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสีย จากการผลิต
ยางพาราแผ่นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลหัวดอน อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยจะศึกษาเพื่อหา
สภาวะที่เหมาะสมสาหรั บการผลิตก๊าซชีวภาพในรูปของมีเทนจากของเสียจากการผลิตยางพาราแผ่น ให้ได้
ปริมาณมากที่สุด โดยกลุ่มจุลินทรีย์แบบไร้อากาศในกระบวนการหมักแบบกะ

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ขั้นเตรียมการก่อนทดลอง
1.1 ศึกษาองค์ประกอบของของเสียการผลิตยางพาราแผ่น ตามพารามิเตอร์ คือ พีเอช, ซีโอดี ,
บีโอดี, กรดไขมันระเหยและของแข็งแขวนลอย (อรทัย, 2545)
1.2 ปรับสภาพกลุ่ม จุลินทรีย์ใ นของเสีย การผลิต ยางพาราแผ่น ให้เป็ นจุลิ นทรี ย์ประเภทไม่ใ ช้
ออกซิเจน เพื่อใช้เป็นหัวเชื้อในการผลิตก๊าซมีเทน ทาโดยหมักของเสียการผลิตยางพาราแผ่น ในขวดแก้วขนาด
1,000 มิลลิลิตร เป็นเวลา 7 วัน แล้วนาเอาตะกอนบริเวณก้นขวดปริมาณ 40 มิลลิลิตร มาเป็นหัวเชื้อเริ่มต้น
1.3 การปรั บสภาพหัวเชื้อ เริ่มต้ นของเสี ยการผลิ ตยางพาราแผ่น น าเอาตะกอนบริเ วณก้นขวด
ปริมาณ 40 มิลลิลิตร จากขั้นเตรียมการทดลองมาทาการเพาะเลี้ยงด้วยวิธีการหมักแบบกะ(เกรียงศักดิ์, 2547) ที่
ระยะเวลากักเก็บ (hydraulic retention time : HRT) เท่ากับ 10 วัน โดยเติมของเสียการผลิตยางพาราแผ่น เพื่อใช้
เป็นแหล่งคาร์บอนเข้าสู่ถังหมักจาลอง (fill) ขนาด 500 มิลลิลิตร ให้มีปริมาตรทาการ 400 มิลลิลิตรเป็นเวลา 5
นาที ขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยา (react) 9 วัน 20 ชั่วโมง (ใช้ magnetic stirrer ในการกวนผสม โดยทุกๆ 4 ชั่วโมง จะ
1436

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจาปี 2556

วันที่ 24 ธันวาคม 2556

หยุดกวน 4 ชั่วโมง) ตกตะกอน (settle) 3.5 ชั่วโมง และขั้นตอนการดึงน้าหมักออกจากถังหมักจาลอง (decant)
300 มิลลิลิตร 5 นาที และเริ่มต้นเติมของเสียเข้าสู่ reactor (fill) เพื่อทาการเพาะเลี้ยงหัวเชื้อรอบต่อไป
ตารางที่ 1 แสดงขั้นตอนการดาเนินการเพาะเลี้ยงหัวเชื้อด้วยวิธีการหมักแบบกะ
ระยะเวลากักเก็บ
240 h
ปริมาตรทาปฏิกิริยา
400 ml
ปริมาตรน้าเสียเข้าต่อรอบการทางาน
300 ml
ปริมาตรน้าทิ้งออกต่อรอบการทางาน
300 ml
ระยะเวลาป้อนน้าเสียเข้าต่อรอบการทางาน
5 min
ระยะเวลาการกวน ; ใช้เวลากวน 4 ชั่วโมง จานวน 29 รอบ
116 h*
ระยะเวลาการหยุดกวน ; ใช้เวลาหยุดกวน 4 ชั่วโมง จานวน 29 รอบ
116 h*
ระยะเวลาการกวน
4h
ระยะเวลาตกตะกอน
3 h 50 min
ระยะเวลาระบายน้าทิ้งต่อรอบการทางาน
5 min
หมายเหตุ *ค่าระยะเวลาการกวนรอบละ 4 ชั่วโมง จานวน 29 รอบสลับกับระยะเวลาการหยุดกวนรอบละ
4 ชั่วโมงจานวน 29 รอบ
1.4 ดาเนิ นระบบการเพาะเลี้ ยงจนกระทั่ ง ปริ ม าณการผลิต ก๊าซชีวภาพในแต่ ละรอบมีค่ าคงที่
(ปริมาตรก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ในแต่ละรอบมีความแตกต่างกันไม่เกิน 10%) แสดงว่าหัวเชื้อถูกปรับสภาพจนมี
ความสามารถในการย่อยสารสลายอินทรีย์ได้คงที่ จึงนาหัวเชื้อไปใช้ในการทดลอง
2. ขั้นดาเนินการทดลอง
2.1 ใช้หัวเชื้อ ของเสียจากขั้นเตรี ยมการก่อ นทดลองผสมกับ ของเสียการผลิตยางพาราแผ่น ที่
ควบคุมให้ค่าซีโอดีเริ่มต้นเท่ากันประมาณ 10,000 มิลลิกรัมซีโอดีต่อลิตร ปรับค่าพีเอชให้อยู่ในช่วง 6.5-8.5 ลงใน
ขวดซีรั่มขนาด 100 มิลลิลิตร ให้มีปริมาตรทาการ 70 มิลลิลิตร ตามอัตราส่วนระหว่างหัวเชื้อและของเสีย 6 ระดับ
คือ 1:0, 1:1, 1:2, 1:3 1:4 และ 0:1 โดยวิเคราะห์ของเสียก่อนการทดลอง ตามพารามิเตอร์ คือ ค่าพีเอช, ซีโอดี, บีโอ
ดี, กรดไขมันระเหยและของแข็งแขวนลอย
2.2 วัด และบั นทึ กปริ มาณก๊าซชีวภาพที่เ กิด ขึ้น ทุ กวั น จนกว่า ก๊าซจะหมด และหาปริ มาณก๊าซ
ชีวภาพสะสมของแต่ละอัตราส่วน โดยที่ให้อัตราส่วน 1:0 และ 0:1 เป็นตัวควบคุม และวิเคราะห์ของเสียหลังการ
ทดลอง ตามพารามิเตอร์ คือ ค่าพีเอช, ซีโอดี, บีโอดี, กรดไขมันระเหยและของแข็งแขวนลอย
2.3 เลือกอัตราส่วนที่มีความสามารถผลิตก๊าซสูงที่สุด นาก๊าซที่เกิดขึ้นจากการทดลอง บรรจุในถุง
เก็บก๊าซขนาด 50 มิลลิลิตร เพื่อนาไปวิเคราะห์หาชนิดและองค์ประกอบของก๊าซ
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาองค์ประกอบของเสียการผลิตยางพาราแผ่นตามพารามิเตอร์ คือ ค่าพีเอชเท่ากับ 6.67, ซี
โอดีเท่ากับ 10,740 มิลลิกรัมต่อลิตร, บีโอดีเท่ากับ 6,850 มิลลิกรัมต่อลิตร, กรดไขมันระเหยเท่ากับ 734 มิลลิกรัม
ต่อลิตร และของแข็งแขวนลอยเท่ากับ 830 มิลลิกรัมต่อลิตร
ตารางที่ 2 ผลการวัดและวิเคราะห์ลักษณะสมบัตขิ องเสียการผลิตยางพาราแผ่น
พารามิเตอร์
หน่วย
ค่าเฉลี่ยของการวัดและวิเคราะห์ของเสียการผลิตยางพาราแผ่น
pH
6.67
Temperature
ºC
30
COD
mg/L
10,740
BOD
mg/L
6,850
VFA
mg/L
734
SS
mg/L
830
2. ผลการปรับสภาพหัวเชื้อด้วยวิธีการหมักแบบกะจากของเสียจากการผลิตยางพาราแผ่น เมื่อเอา
ตะกอนบริเวณก้นขวดปริมาณ 40 มิลลิลิตร จากการปรับสภาพกลุ่มจุลินทรีย์มาทาการเพาะเลี้ยงด้วยวิธีการหมัก
แบบกะในสภาวะไร้อากาศ ที่ระยะเวลากักเก็บ เท่ากับ 10 วัน พบว่า เมื่อทาการเพาะเลี้ยงเชื้อ เป็นเวลา 5 รอบ
ระยะเวลากักเก็บ (รวมทั้งหมด 50 วัน) การดาเนินระบบการเพาะเลี้ยงในรอบที่ 3, 4 และ 5 ปริมาณการผลิตก๊าซ
ชีวภาพในแต่ละรอบมีค่าใกล้เคียงกันมาก (ปริมาตรก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ในแต่ละรอบมีความแตกต่างกันไม่เกิน
10%) แสดงว่าหัวเชื้อถูกปรับสภาพจนมีความสามารถในการย่อยสารสลายอินทรีย์ได้คงที่ จึงนาไปใช้ในการ
ทดลองได้
ตารางที่ 3 แสดงผลการวัดและวิเคราะห์การเพาะเลี้ยงเชื้อจากของเสียจากการผลิตยางพาราแผ่น
ปริมาณก๊าซสะสม
COD Inf.
COD Eff.
VFA Inf.
(ml)
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)
รอบที่ 1
261.9
10,160
6,220
846
รอบที่ 2
274.3
10,720
5,730
729
รอบที่ 3
311.4
10,630
3,560
640
รอบที่ 4
306.7
10,580
3,710
771
รอบที่ 5
316.8
10,590
3,240
793
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VFA Eff.
(mg/L)
937
943
926
992
984
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ตารางแสดงปริมาณแก๊สชีวภาพของเสียจากการผลิตยางพาราแผ่น
วันที่
อัตราส่วน
1:0
1:1
1:2
1:3
1:4
0:1

1

2

0.5 0.4
3.2 2.1
12.3 8.3
13.1 7.8
12.4 7.3
15.2 10.3

3

4

5

6

7

8

9

10

0.2
0.8
4.1
3.8
5.8
5.5

0.0
0.4
1.2
1.1
2.3
2.6

0.0
0.1
0.3
0.5
1.0
1.0

0.0
0.0
0.1
0.2
0.9
0.3

0.0
0.0
0.0
0.1
0.4
0.1

0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

ปริมาณ
ทั้งหมด (ml)
1.1
6.6
26.3
26.6
30.2
35.1

ร้อยละการ
ผลิต (%)
1.6
37.6
112.3
101.0
107.5
100.0

ปริมาณแก๊สในแต่ละวัน (มล.)

30.0
25.0
1:0
1:1
1:2
1:3
1:4
0:1

20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

วันที่

ภาพที่ 1 กราฟแสดงปริมาณแก๊สชีวภาพจากหัวเชื้อของเสียจากการผลิตยางพาราแผ่น
3. ขั้นตอนการทดลอง จากการใช้หัวเชื้อผสมกับ ของเสียจากการผลิตยางพาราแผ่น ที่อัตราส่วน
ระหว่างหัวเชื้อและของเสีย 1:0, 1:1, 1:2, 1:3 1:4 และ 0:1 พบว่า อัตราส่วน 1:3 มีเปอร์เซ็นต์ในการผลิตก๊าซสูง
ที่สุด คือ ของเสียจากการผลิตยางพาราแผ่น 1 ลิตร สามารถผลิต ก๊าซชีวภาพได้ 1.12 ลิตร ให้มีสัดส่วนของก๊าซ
มีเทนเท่ากับร้อยละ 53 และมีประสิทธิภาพในการกาจัดซีโอดีและบีโอดี สูงสุดเช่นกัน คือ ร้อยละ 76.08 และร้อย
ละ 75.76 ตามลาดับ อุณหภูมิตลอดการทดลองจะอยู่ในช่วง 25.0-37.0 °C และอุณหภูมิโดยเฉลี่ยเท่ากับ 30.0 °C
ซึ่งอุณหภูมิดังกล่าวอยู่ในช่วงการทางานของ Mesophilic Rang ค่าพีเอชก่อนการทดลองมีค่าพีเอชอยู่ในช่วงที่
เหมาะสม (อยู่ในช่วง 6.5-7.8) และค่าพีเอชหลังการทดลองมีค่าต่ากว่า 6.5 ซึ่งอาจเป็นผลมาจากค่ากรดไขมัน
ระเหยหลังการทดลองที่มีค่าสูงขึ้น แต่เมื่อเทียบกับพีเอชก่อนการทดลองแล้วมีความแตกต่างไปจากเดิมไม่มากนัก
ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าคุณสมบัติของของเสียจากการผลิตยางพาราแผ่นมีสารอินทรีย์โมเลกุลใหญ่น้อยมาก และมี
ความเป็นกรดอินทรีย์น้าหนักโมเลกุลต่าอยู่แล้ว ดังนั้นการย่อยสลายสารอินทรีย์ในของเสียจากการผลิตยางพารา
แผ่นไม่ได้เพิ่มความเป็นกรดมากนัก
4. การประยุกต์ใช้ค่าสัดส่วนมีเทนต่อสารอินทรีย์ที่ถูกกาจัดจากของเสียจากการผลิตยางพาราแผ่น
สัดส่วนแก๊สมีเทนต่อสารอินทรียท์ ี่ถูกกาจัดสามารถใช้ในการออกแบบและคานวณปริมาณก๊าซมีเทนที่
เกิดขึ้นไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้
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การให้พลังงานของของเสียจากการผลิตยางพาราแผ่น
และจาก 1 ลบ.ม. มีเทน
ให้ค่าความร้อน
1. ลบ.ม. มีเทน
ให้กระแสไฟฟ้า
ปริมาณแก๊สมีเทน
ดังนั้น แก๊สมีเทน

1000
1

ลิตร
ลิตร

35,000
9.7

ให้ค่าความร้อน
จะให้ค่าความร้อน

วันที่ 24 ธันวาคม 2556

กิโลจูล
กิโลวัตต์ชั่วโมง
35,000 กิโลจูล
35
กิโลจูล

ของเสีย
1
ลิตร
จุลินทรีย์สามารถผลิตแก๊สทั้งหมดได้ประมาณ 1.12 ลิตร
และอัตราส่วนหัวเชื้อกับของเสียที่ 1:2
มีปริมาณแก๊สมีเทนทีเ่ กิดขึน้ ร้อยละ 53
ดังนั้นของเสีย 1
ลิตร
จุลินทรีย์สามารถผลิตแก๊สมีเทนได้ประมาณ 0.59 ลิตร
ฉะนั้นจะได้ค่าความร้อน
=
0.59 ลิตร x 35 กิโลจูล
=
20.65 กิโลจูลต่อของเสีย 1 ลิตร
ปริมาณก๊าซมีเทน
1000 ลิตร ผลิตกระแสไฟฟ้าได้
9.7
กิโลวัตต์ชั่วโมง
ดังนั้น ก๊าซมีเทน
1
ลิตร จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้
0.0097 กิโลวัตต์ชั่วโมง
ของเสีย
1
ลิตร จุลินทรีย์สามารถผลิตแก๊สมีเทนได้ประมาณ 0.59
ฉะนั้นจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้
=
0.59 ลิตร x 0.0097 กิโลวัตต์ชั่วโมง
=
0.0057 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อของเสีย 1 ลิตร

ลิตร

อภิปรายผล
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลหัวดอน อาเภอเขื่อง ในจังหวัดอุบลราชธานี มีการปลูกยางพารา
และยังมีการผลิตยางแผ่นในระดับครัวเรือน ซึ่งของเสียจากชุมชนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากสองประเด็นนี้
จะเห็ น ได้ ว่ า การน าของเสี ย ของครอบครั ว หรื อ ชุ ม ชนเข้ า สู่ ก ระบวนการบ าบั ด เพื่ อ ลดมลพิ ษ ที่ จ ะปล่ อ ยสู่
สิ่งแวดล้อมแล้ว ผลผลิตของกระบวนการบาบัดแบบไร้ออกซิ เจนซึ่งก็คือ แก๊สชีวภาพ ยังสามารถนาไปใช้เป็น
พลังงานหมุนเวียนไว้ใช้ในครอบครัวได้
เมื่อศึกษาถึงสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซชีวภาพในรูปของมีเทนจากของเสียการผลิตยางพารา
แผ่น โดยกลุ่มจุลินทรีย์แบบไร้อากาศในกระบวนการหมักแบบกะ โดยใช้แบบจาลองระดับห้องปฏิบัติการแล้ ว
พบว่า กระบวนการหมักที่ออกแบบในการวิจัยนี้มีประสิทธิภาพในการกาจัดมลพิษในของเสียได้ พร้อมกับ
สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนประเภทหนึ่ง ซึ่งสามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้
ในการสารวจเขตพื้นที่ศึกษา ผู้ศึกษาได้ทราบว่าชาวสวนยางพารายังไม่มีวิธีการจัดการของเสียดังกล่าว
เนื่องจากปัจจัยในด้านงบประมาณและความรู้ ดังนั้นที่ผู้ศึกษาได้ออกแบบการวิจัยให้มีการใช้สารเคมีน้อยที่สุด
แต่อย่างไรก็ตามควรจะมีการได้ดาเนินการศึกษาสร้างระบบหมักแบบกะชุดต้นแบบในพื้นที่จริง เพื่อศึกษาในด้าน
การเริ่มต้นของระบบ (Start Up) งบประมาณและด้านการควบคุมระบบบ่อหมักของชาวสวน
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เพื่อเป็นการผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลาปาล์มน้ามันซึ่งเป็นส่วนที่เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม
ผลิตน้ามันปาล์ม การวิเคราะห์องค์ประกอบในกะลาปาล์มด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุ (CHN) พบว่ามีธาตุคาร์บอน
เป็นองค์ประกอบประมาณร้อยละ 44.3 โดยน้าหนัก กระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์ประกอบด้วยการเพิ่มสัดส่วน
คาร์บอนในโครงสร้าง (Carbonization) ที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส โดยไม่มีการใช้ออกซิเจนหรือใน
บรรยากาศของแก๊สเฉื่อยเพื่อกลั่นสลายสารประกอบอินทรีย์ ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการกระตุ้น (Activation) ซึ่งเป็น
การออกซิไดซ์คาร์บอนให้เป็นถ่านกัมมันต์ด้วยไอน้า ตัวแปรที่ทาการศึกษา คือ เวลาที่ใช้สาหรับกระบวนการเพิ่ม
สัดส่วนของคาร์บอนในโครงสร้าง เวลาและอุณหภูมิสาหรับกระบวนการกระตุ้น ผลการศึกษาพบว่าสภาวะที่ดี
ที่สุดสาหรับใช้ผลิตถ่านกัมมันต์ คือ การเพิ่มสัดส่วนของคาร์บอนในโครงสร้าง 1 ชั่วโมง แล้วกระตุ้นด้วยไอน้าที่
อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส ซึ่งให้ปริมาณถ่านกัมมันต์ร้อยละ 14.79 โดยน้าหนักของกะลาปาล์มดิบ เลขไอโอดีน
686.53 มิลลิกรัมต่อกรัม ควบคุมความดันที่ 0.4 เมตรน้า เวลาในการเพิ่มสัดส่วนคาร์บอนในโครงสร้างมากกว่า 1
ชั่วโมง ไม่ทาให้เลขไอโอดีนของถ่านกัมมันต์มีค่าสูงขึ้น การกระตุ้นด้วยไอน้าเกิน 3 ชั่วโมงทาให้เลขไอโอดีน
เพิ่มขึ้นจนถึงจุดหนึ่งแล้วเกิดการยุบตัวของโครงสร้างทาให้เลขไอโอดีนของถ่านกัมมันต์มีค่าลดลงตามระยะเวลา
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ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของเลขไอโอดีนสอดคล้องกับข้อมูลที่ ได้จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่อง
กราด
คาสาคัญ : กะลาปาล์ม กระตุ้นทางกายภาพ เพิ่มสัดส่วนคาร์บอน ถ่านกัมมันต์

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

1. บทนา
การพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในรอบ 10 ปีที่
ผ่านมา ก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอันเป็นผลจากการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและบริการอย่าง
มาก อย่างไรก็ตามการขยายตัวดังกล่าวก็ส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้ นอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน เพื่อเป็น
การช่วยลดปัญ หาสิ่งแวดล้อ มรัฐบาลจึงได้กาหนดนโยบายส่งเสริม การใช้พลังงานทดแทนเพิ่ มมากขึ้น เช่ น
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานจากชีวมวล เป็นต้น ปาล์มน้ามันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญอย่างหนึ่ง
ของประเทศไทย นิยมปลูกกันมากในภาคใต้ และขยายตัวตามเขตติดกับแม่น้าโขง พื้นที่ปลูกปาล์มน้ามันใน
ประเทศไทยประมาณ 3.8 ล้านไร่ ให้ผลผลิตประมาณ 8.2 ล้านตันต่อปี ปาล์มน้ามันพันธุ์เทเนอร่า (Tenera) เป็นที่
นิยมเพาะปลูกกันในเชิงเศรษฐกิจเพื่อนามาสกัดน้ามันปาล์มและนามาใช้ประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ
เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสบู่ และอุตสาหกรรมเครื่องสาอาง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถนาน้ามัน
ปาล์มมาผลิตเป็นไบโอดีเซลซึ่งเป็นแหล่งพลังงานทดแทนเพื่อลดปริมาณการใช้น้ามันดีเซล ดังนั้น ปีหนึ่งๆ จึงมี
กะลาปาล์มที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการสกัดน้ามันปาล์มเกิดขึ้นเป็นจานวนมาก โดยทั่วไปแล้ว โรงงาน
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แปรรูปปาล์มเป็นน้ามันใช้กะลาปาล์มเป็นเชื้อเพลิงเพื่อการผลิตไอน้าแต่ก็ยังมีกะลาปาล์มเหลือใช้เป็นจานวนมาก
ในแต่ละปี ดังนั้น กะลาปาล์มซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ามันจึงมีศักยภาพที่จะนามาใช้เป็น
วัตถุดิบสาหรับผลิตเป็นถ่านกัมมันต์ [1]
ถ่านกัมมันต์ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า แอคทิฟคาร์บอน (active carbon) หรือ แอกทิเวตเทต คาร์บอน
(activated carbon) หมายถึง ถ่านที่มีสมบัติดูดซับสี กลิ่น รส บางชนิดได้เป็นอย่างดี ถ่านชนิดนี้มีโครงสร้างเป็นรู
พรุน ผลิตได้จากถ่านหิน ถ่านไม้ ถ่านกะลามะพร้าวหรือถ่านกระดูก ด้วยกรรมวิธีก่อกัมมันต์ [2]

2. กรอบแนวคิดและทฤษฎี
การผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลาปาล์มด้วยปฏิกรณ์ไพโรไลเซอร์แบบสกรูแนวตั้ง เพื่อหาสภาวะที่ดีที่สุด
ในการทดลองเพื่อได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการเผาวัตถุดิบให้เป็นถ่าน โดยทั่วไป
มักใช้วิธีเผาในที่ไม่มีอากาศ (Pyrolysis or Carbonization) เพื่อไม่ให้วัตถุดิบกลายเป็นเถ้าในกระบวนการเผากะลา
ปาล์มให้เป็นถ่านจะได้น้ามันชีวภาพเป็นผลิตภัณฑ์รอง [3] และขั้นตอนการนาถ่านไปเพิ่มคุณภาพ หรือ “กระตุ้น”
(Activation) ให้เป็นถ่านกัมมันต์ คือ การกระตุ้นทางกายภาพใช้แก๊สที่เป็นตัวออกซิไดซ์ (Oxidizing gas) เช่น ไอ
น้า อากาศหรือคาร์บอนไดออกไซด์ [4] และนาถ่านกัมมันต์ที่ได้มาวิเคราะห์

3. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาการผลิตถ่านกัมมันต์โดยกระบวนการไพโรไลซิสแบบสกรูแนวตั้งจากกะลาปาล์ม
2. เพื่อศึกษาสมบัตทิ างกายภาพและสมบัติทางเคมีของถ่านกัมมันต์ ที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซิส

4. ขอบเขตงานวิจัย
1. ออกแบบและจัดสร้างเครื่องปฏิกรณ์ไพโรไลซิสแบบสกรูแนวตั้งเพื่อผลิตถ่านกัมมันต์โดยใช้กะลา
ปาล์มเป็นวัตถุดิบ
2. ศึกษาตัวแปรที่สาคัญที่มีผลในการผลิตถ่านกัมมันต์
3. ศึกษาสมบัติทางกายภาพและเคมีของถ่านกัมมันต์

5. อุปกรณ์และวิธีดาเนินการวิจัย
5.1 อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การดาเนินโครงการวิจัยนี้ใช้อุปกรณ์ประกอบการทดลองซึ่งพัฒนาโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ซึ่ง แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนของปฏิกรณ์ไพโรไลซิสแบบสกรูแนวตั้ง ที่
ผลิตถ่าน (Carbonization) ผลิตถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) และส่วนของเครื่องทาความเย็น เครื่องผลิตไอน้า
อิ่มตัว ถังควบคุมความดัน แสดงดังภาพประกอบ 1
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ภาพประกอบ 1 การติดตั้งปฏิกรณ์ผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลาปาล์มด้วยวิธีไพโรไลซิสแบบสกรูแนวตั้ง
5.2 วิธีการดาเนินวิจัย
1. นาวัตถุดิบไปวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุ
2. นากะลาปาล์มผ่านการบดขนาด 4-6 มิลลิเมตร ปริมาณที่ใช้ 200 กรัม บรรจุเข้าเตาปฏิกรณ์
3. ทดลองเพิ่มโครงสร้างคาร์บอนของกะลาปาล์ม ที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส และรักษาอุณหภูมินี้ไว้
จนไม่มีสารระเหยออกจากปฏิกรณ์ระยะเวลา 1, 2 และ 3 ชั่วโมง ทาการทดลอง 3 ครั้งแล้วนาผลมาวิเคราะห์หา
สภาวะที่เหมาะสมก่อนทาการกระตุ้นทางกายภาพ
4. ทดลองกระตุ้นทางกายภาพโดยการป้อนไอน้าอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ที่ผลิตจากเครือ่ ง
ผลิตไอน้าเข้าไปในปฏิกรณ์ที่มีอณ
ุ หภูมิ 700 - 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 2 และ 3 ชั่วโมง ทดลองเพิ่มความ
ดันในปฏิกรณ์ด้วยระบบปิด ที่ 0.2, 0.4 และ 0.6 เมตรน้า เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสม
5. นาถ่านกัมมันต์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทดลองไปวิเคราะห์หาค่าการดูดซับไอโอดีน ลักษณะ
ของรูพรุนจากกล้องอิเล็กตรอนไมโครสโคปชนิดส่องกราด

ภาพประกอบ 2 ขั้นตอนการผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลาปาล์ม
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6. สรุปผลการวิจัย
ผลวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุของกะลาปาล์มดิบ โครงสร้างถูกศึกษาด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ธาตุ (CHN)
มีองค์ประกอบคาร์บอนสูงถึงร้อยละ 44.4 เหมาะที่จะนามาเป็นผลิตภัณฑ์ถ่านกัมมันต์ [5] ดังตาราง 1
ตารางที่ 1 ผลวิเคราะห์องค์ประกอบแบบแยกธาตุ (Ultimate Analysis) ของกะลาปาล์ม
องค์ประกอบธาตุ
ไฮโดรเจน
คาร์บอน
ไนโตรเจน
ออกซิเจน

ทดลองครั้งที่ 1
6.13
44.3
0.29517
49.27

ทดลองครั้งที่ 2
6.24
44.4
0.26617
49.09

ทดลองครั้งที่ 3
6.14
44.4
0.28413
49.18

เฉลี่ย
6.17
44.3
0.28182
49.18

การทดลองเพิ่ ม สั ด ส่ วนคาร์ บ อนในโครงสร้ างกะลาปาล์ ม ให้ กลายเป็ น ผลิ ต ภั ณฑ์ ใ นรู ป ของแข็ ง
ของเหลว และแก๊สเชื้อเพลิง ที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เวลา 1, 2 และ 3 ชั่วโมง เลขไอโอดีนจากกระบวนการ
เพิ่มสัดส่วนคาร์บอน (Carbonization) ใกล้เคียงกันโดยเวลาเพิ่มสัดส่วนคาร์บอนในโครงสร้างแตกต่างกัน พบว่า
ระหว่างเกิดการเปลี่ยนแปลงของรูพรุนกลับมีปริมาณของถ่านค่อนข้างคงที่หรือไม่มีการสลายตัวของโครงสร้าง
ในระหว่างนี้ การเปลี่ยนแปลงของรูพรุนอาจเกิดจากการเปลี่ยนรูปแบบการจัดตัวของโครงสร้าง ดังตางราง 2
ตารางที่ 2 ผลการเพิ่มสัดส่วนคาร์บอนที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 1, 2 และ 3 ชั่วโมง
อุณหภูมิ
เวลา
ไอโอดีน
หน่วยไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์
(องศาเซลเซียส)
(ชั่วโมง)
(มิลลิกรัมต่อกรัม) (กิโลวัตต์ตอ่ ชั่วโมง)
(กรัม)
500
1
178.4644
5.8
36.142
500
2
224.1178
8.5
36.751
500
3
201.6152
11.3
37.559
ผลการทดลองเพิ่มสัดส่วนคาร์บอนในโครงสร้าง (Carbonization) ที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เวลา 1
ชั่วโมง กระตุ้นที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส เวลา 1, 2 และ 3 ชั่วโมง เลขไอโอดีน คือ 302.2922, 400.4517 และ
422.6826 มิลลิกรัมต่อกรัม และทดลอง ควบคุมความดันที่ 0.02, 0.04 และ 0.06 บาร์ จากความลึกของระดับน้า
เลขไอโอดีน คือ 411.5331, 527.6911 และ 577.1767 มิลลิกรัมต่อกรัม พบว่าเวลาในการกระตุ้นที่ดีที่สุดเป็นเวลา
2 ชั่วโมง ทดลองควบคุมความดันในปฏิกรณ์ มีผลให้ไอน้ายิ่งยวดมีเวลาเกิดปฏิกิริยาที่ผิวถ่านนานขึ้น เกิดรูพรุ น
เพิ่มขึ้น ปริมาณการดูดซับไอโอดีนที่ดีที่สุด คือ 527.6911 ช่วงเวลาเวลากระตุ้น 2 ชั่วโมง ควบคุมความดันที่ 0.04
บาร์ ในการทดลองปรับความดันสามารถทาได้สูงสุดเพียงเพียง 60 เซนติเมตรน้า ดังตาราง 3

1446

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจาปี 2556

วันที่ 24 ธันวาคม 2556

ตารางที่ 3 ผลการกระตุ้นที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 1, 2 และ 3 ชั่วโมง และควบคุมความดัน
อุณหภูมิ
เวลาเพิ่ม
เวลา
ความดัน
ไอโอดีน
ปริมาณไอน้า ผลิตภัณฑ์
(องศา
โครงสร้าง
กระตุ้น
(บาร์)
(มิลลิกรัมต่อ
(ลิตร)
(กรัม)
เซลเซียส)
(ชั่วโมง)
(ชั่วโมง)
กรัม)
700
1
1
302.2922
0.833
32.685
700
1
2
400.4517
1.605
28.475
700
1
3
422.6826
3.255
27.172
700
1
2
0.02
411.5331
1.911
23.131
700

1

2

0.04

527.6911

700

1

2

0.06

577.1767

1.868
1.868

21.896
22.530

ทดลองเพิ่มสัดส่วนโครงสร้างคาร์บอน 500 องศาเซลเซียส เวลา 1 ชั่วโมง กระตุ้นด้วยไอน้าที่อุณหภูมิ
800 องศาเซลเซียส เวลา 2 ชั่วโมง ควบคุมความดันที่ 0.04 บาร์ ผลคือปริมาณการดูดซับไอโอดีนมีค่ามากกว่า
มาตรฐาน มอก. [1] คือ 686.5391 มิลลิกรัมต่อกรัม ดังตาราง 4
ตาราง 4 ผลการกระตุ้นที่ 800 องศาเซลเซียส เวลา 2 ชั่วโมง ความดัน 0.04 บาร์
อุณหภูมิ
เวลาเพิ่ม
เวลา
ความดัน
ไอโอดีน
(องศา
โครงสร้าง กระตุ้น
(บาร์)
(มิลลิกรัมต่อ
เซลเซียส)
(ชั่วโมง)
(ชั่วโมง)
กรัม)
800
1
2
0.04
686.5391

ปริมาณไอน้า ผลิตภัณฑ์
(ลิตร)
(กรัม)
1.764

14.79

รูปถ่ายโครงสร้างรูพรุนจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปชนิดส่องกราด (Scanning Electron
Microscope) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางจากรูปกาลังขยาย 400 เท่า เห็นรูพรุนขนาด 20 ไมโครเมตร โดยประมาณ
และรูปกาลังขยาย 3000 เท่า เป็นรูพรุนขนาด 1 ไมโครเมตร โดยประมาณ เป็นลักษณะรูซ้อนรูพรุน แสดงดัง
ภาพประกอบ 3
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ภาพประกอบ 3 ลักษณะโครงสร้างคาร์บอนและรูพรุนถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบ
ส่องกราด (Scanning Electron Microscope) เพิ่มสัดส่วนคาร์บอนกับเลขไอโอดีนที่อุณหภูมิ 500
องศาเซลเซียส กระตุ้นด้วยไอน้ายิ่งยวดที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เวลา กระตุ้น 2 ชั่วโมง
ความดัน 0.04 บาร์ กาลังขยาย 400 และ 3,000 เท่า

7. อภิปรายผล
กระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลาปาล์มด้วยวิธีไพโรไลซิสแบบสกรูแนวตั้ง โดยใช้เครื่องปฏิกรณ์
ที่ผู้วิจัยร่วมออกแบบกับคณะทางานของ วว. และสร้างปฏิกรณ์ฯเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทดลองหาสภาวะการ
ผลิตถ่านกัมมันต์ที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากตัวแปร คือ เวลา อุณหภูมิ และความดัน เพื่อ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพสูง นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตด้วยรูปแบบใหม่ซึ่งเป็น
รูปแบบการผลิตที่สามารถพัฒนาเป็นกระบวนการผลิตต่อเนื่องได้ในอนาคต โดยใช้ปฏิกรณ์แบบสกรูแนวตั้งซึ่ง
ออกแบบให้ใช้งานได้ตั้งแต่การขนถ่ายกะลาปาล์ม ในกระบวนการเปลี่ยนโครงสร้างกะลาปาล์มให้เป็นถ่าน
(Carbonization) จนถึงขั้นตอนการกระตุ้นทางกายภาพ (Physical Activation) ด้วยไอน้าเพื่อเปลี่ยนถ่านกะลา
ปาล์มเป็นถ่านกัมมันต์ โดยไม่ต้องเอาถ่านออกจนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการกระตุ้น จากการสุ่มตัวอย่างเพื่อ
ศึ กษาลั ก ษณะโครงสร้ างคาร์ บ อนและรู พ รุ น ด้ วยกล้ อ งจุ ล ทรรศน์ อิ เ ล็ กตรอนไมโครสโคปแบบส่ อ งกราด
(Scanning Electron Microscope) พบว่าถ่านกัมมันต์ที่ผลิตด้วยปฏิกรณ์แบบสกรูแนวตั้งมีขนาดรูพรุนและค่าการ
ดูดซับไอโอดีนที่สม่าเสมอ (Uniform) ในแต่ละครั้งของการผลิตภายใต้สภาวะแวดล้อม (คือเวลา อุณหภูมิ และ
ความดัน) เดียวกัน ทั้งนี้เพราะในขั้นตอนการผลิตถ่าน และขั้นตอนกระตุ้นถ่านด้วยไอน้ายิ่งยวดมีการเคลื่อนที่
ตลอดเวลา ทาให้ไอน้ายิ่งยวดสัมผัสกับพื้นที่ผิวของกะลาปาล์มอย่างทั่วถึงตลอดกระบวนการ
ผลการทดลองเรื่องการศึกษาภาวะเหมาะสมในการผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลาปาล์มน้ามันโดยวิธีการ
กระตุ้นด้วยไอน้ายิ่งยวดในปฏิกรณ์ไพโรไลซิสแบบสกรูแนวตั้ง แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ การทาถ่านและการ
กระตุ้น ขั้นตอนแรก คือ ขั้นตอนการทาถ่าน (Carbonization) ด้วยกระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis) เพื่อกลั่น
สลายสารประกอบอินทรีย์ของกะลาปาล์ม โดยการให้ความร้อนแก่กะลาปาล์มจนมี อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส
ในสภาวะที่ ไ ร้ อ ากาศ และทดลองแปรเปลี่ ย นเวลาในการท าถ่ า นตั้ ง แต่ <1- 3 ชั่ ว โมงผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ กิด จาก
กระบวนการทาถ่านได้แก่ ถ่าน น้ามันดิน และแก๊สเชื้อเพลิง (ประกอบด้วยคาร์บอนมอนออกไซด์ ไฮโดรเจน
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มีเทน และอื่นๆ) เมื่อน าผลิตภั ณฑ์ ถ่านจากกะลาปาล์ มที่ผ ลิตไปวิ เคราะห์ ลักษณะรูพ รุนที่ ผิวโดยใช้กล้อ ง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดที่กาลังขยาย 3000 เท่า พบว่ากระบวนการทาถ่านด้วยปฏิกรณ์ฯ ที่ใช้เวลาน้อย
กว่า 1 ชั่วโมง ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างไม่สมบูรณ์เนื่องจากยังมีสารเจือปนตกค้างอยู่บนพื้นผิว
จานวนมากจึงมีรูพรุนเกิดขึ้นน้อย เมื่อใช้เวลาในการทาถ่านนาน 1 ชั่วโมง มีรูพรุนเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเพิ่มเวลาในการทา
ถ่านให้นานกว่า 1 ชั่วโมง รูพรุนที่ผิวถ่านจะลดลงเพราะโครงสร้างคาร์บอนมีการจัดรูปแบบใหม่เป็นโครงสร้างที่
มีความหนาแน่นสูงขึ้น ขั้นตอนที่สอง เป็นขั้นตอนการกระตุ้นทางกายภาพโดยผ่านไอน้าร้อนยิ่งยวดที่ความดัน
0.02, 0.04 และ 0.06 บาร์ เข้าไปในถ่านและทาการเผาที่อุณหภูมิ 700 – 900 องศาเซลเซียส ภายใต้สภาวะไร้อากาศ
หรือมีอากาศน้อยที่สุด การทดลองกระตุ้นใช้การแปรเปลี่ยนเวลา จาก 1, 2 และ 3 ชั่วโมง ผลการทดลองพบว่าค่า
การดูดซับไอโอดีนมีค่าสูงขึ้นตามอุณหภูมิ และ เวลาที่ทาการกระตุ้น อย่างไรก็ตาม ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า
เมื่อทาการกระตุ้นโดยการผ่านไอน้ายิ่งยวดที่มีความดัน 0.04 บาร์ที่ อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส และใช้เวลาใน
การกระตุ้น 2 ชั่วโมง จะได้ผลผลิตถ่านกัมมันต์ที่มีค่าการดูดซับไอโอดีน มากกว่า 600 มิลลิกรัมต่อกรัม ซึ่งสูงกว่า
ค่ามาตรฐานอุตสาหกรรม

8. ข้อเสนอแนะ
1. ควรปรับปรุงโครงสร้างของปฏิกรณ์ฯให้แข็งแรงเพื่อรองรับการทดลองภายใต้ความดันที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่ม
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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอการพัฒนาเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์พื้นฐาน สาหรับผู้
พิการทางสายตาที่เริ่มเรียนอักษรเบรลล์ คือ พยัญชนะภาษาไทย พยัญชนะภาษาอังกฤษ และตัวเลขอารบิ ก
หลักการทางานคือ เมื่อผู้พิการกดปุ่มตามหลักของอักษระเบรลล์ก็จะแสดงเสียงพูดพยัญชนะหรือตัวเลขออกมา
ผ่านลาโพงภายนอก และออกแบบปุ่มให้ง่ายต่อการกดและสะดวกต่อการใช้งานสาหรับผู้พิการทางสายตา ซึ่งอยู่
ในกลุ่มกล้ามเนื้อมัดเล็กอ่อนแรง เด็กพิการซ้าซ้อนและเด็กอนุบาล โดยใช้แบบจาลอง ADDIE เป็นหลักในการ
ดาเนินและพัฒนาการวิจัย ในการทดลองใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 40 คน เพื่อทาการประเมินหาประสิทธิภาพของ
เครื่องและความพึงพอของใจของผู้ใช้งานโดยใช้แบบสอบถาม พบว่าการประเมินหาประสิทธิภาพของเครื่องได้มี
ค่าเฉลี่ยจากการประเมินทั้งหมดเป็น 4.50 และการประเมินหาความพึงพอใจในการใช้งานได้มีค่ าเฉลี่ยจากการ
ประเมินทั้งหมดเป็น 4.52 ซึ่งผลการประเมินทั้ง 2 แบบอยู่ในระดับเกณฑ์มากที่สุด
คาสาคัญ :เครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์พื้นฐาน ผู้พิการทางสายตา อักษรเบรลล์

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

1. บทนา
ในปัจจุบันมีหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และสถานศึกษาได้ให้ความสาคัญในการช่วยเหลือผู้
พิการทางสายตาหรือคนตาบอดโดยอาศัยเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ให้แก่ผู้พิการเหล่านั้นให้
สามารถเพิ่งพาตนเองได้ ดาเนินชีวิตประจาวันได้ใกล้เคียงกับผู้ปกติทั่วไป รวมถึงสามารถพัฒนาตนเองให้มี
ความรู้โดยให้ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม ผู้พิการทางสายตาจะสามารถอ่านเขียนตัวหนังสือได้จะต้องเข้าใจอักษร
เบรลล์(Braille) ซึ่งเป็นระบบสาหรับการอ่านเขียนหนังสือสาหรับผู้พิการทางสายตาโดยเฉพาะโรงเรียนการศึกษา
คนตาบอด จังหวัดลาปาง เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทาหน้าที่ขยายโอกาสทางด้านการศึก ษาให้แก่เด็กที่พิการทาง
สายตา ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการใช้เครื่องมือช่วยสอนอักษรเบรลล์ ในการสอนอักษรเบรลล์
ขั้นพื้นฐาน เป็นการสอนเกี่ยวกับพยัญชนะของภาษาไทย พยัญชนะภาษาอังกฤษ และตัวเลขอารบิก เพื่อฟังและ
รู้จาตัวอักษร ทางโรงเรียนมีเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์ แบบพูดได้สาหรับพยัญชนะภาษาไทย และสาหรับ
พยัญชนะภาษาอังกฤษอย่างละหนึ่งเครื่อง ซึ่งมีขนาดใหญ่และเกิดปัญหาด้านการใช้งานปุ่มกดสาหรับการอ่าน
อักษรเบรลล์ที่ค่อนข้างกดปุ่มลาบากสาหรับ เด็กพิการทางสายตาที่มีกล้ามเนื้อมัดเล็กอ่อนแรง เด็กพิการซ้าซ้อน
และเด็กอนุบาล คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์ที่สามารถใช้งานได้ทั้งสองภาษา
ในเครื่องเดียวที่มีขนาดเล็ก และมีปุ่มกดที่สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มของเด็กพิการทางสายตา

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์ขั้นพื้นฐานสาหรับเด็กพิการทางสายตาที่มีกล้ามเนื้อมัดเล็ก
อ่อนแรง เด็กพิการซ้าซ้อน และเด็กอนุบาล
2.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพของเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์ขั้นพื้นฐาน
2.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้งานเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์ขั้นพื้นฐาน

3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 อักษรเบรลล์ (Braille code) เป็นตัวอักษรสาหรับผู้พิการทางสายตาซึ่งถูกพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ.
1921 โดยครูตาบอดชาวฝรั่งเศสชื่อ หลุยส์ เบรลล์ (Louis Braille) อักษรเบรลล์ขนาด 1 เซลล์ ประกอบด้วยปุ่มนูน
เล็กๆ จานวน 6 ปุ่มวางตัวในลักษณะต่างๆ กันไปตามรหัสที่กาหนดขึ้นใช้แทนตัวอักษรปกติ หรือ สัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ หรือสัญลักษณ์อื่นๆ (Braille, 2013)
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ภาพที่ 1 อักษรเบรลล์ที่กาหนดใช้แทนอักษรในภาษาไทย ภาษาอังกฤษและตัวเลข

3.2 ADDIE Model
ADDIE MODEL คือ แบบจาลองการออกแบบระบบการเรียนการสอน กล่าวคือกระบวนการพัฒนา
โปรแกรมการสอน จากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด มีแบบจาลองจานวนมากมายที่นักออกแบบการสอนใช้ และ
สาหรับตามความประสงค์ทางการสอนต่างๆ กระบวนการออกแบบการเรียนการสอนแบบ ADDIE สามารถสรุป
เป็นขั้นตอนทั่วไปได้เป็น 5 ขั้น คือ การวิเคราะห์(Analysis) การออกแบบ(Design)การพัฒนา(Development)และ
การนาไปใช้ (Implementation)และการประเมินผล(Evaluation) (ADDIE, 2013) ดังภาพที่ 2
Analysis

Implementation

Evaluation

Design

Development

ภาพที่ 2 แผนผังแบบจาลอง ADDIE

3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จตุรพิธ เกราะแก้วและสุวรินทร์ ปัทมวรคุ (2555) ได้พัฒนาเครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบลล์ภาษาไทย
พยัญชนะ 42 ตัวและสระ 38 ตัว พัฒนาโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM9 SAMSUMGS3C2440A เป็นตัว
ประมวลผล ร่วมกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C# การทางานโดยใช้ปุ่มกด 6 ปุ่ม 2 ชุด กดปุ่มตามหลักอักษร
เบรลล์เพื่อแสดงเสียง สามารถเพิ่ม ลบหรือบันทึกอักษรตัวใหม่ผ่านปุ่มกด และบันทึกหรือเล่นไฟล์เสียงผ่าน SD
CARD ซึ่งการบันทึกเสียงนั้นทาได้โดยผ่านไมโครโฟน
วัชระ พะตัน และคณะ(2551)ได้พัฒนาเครื่องมือช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์ด้วยตนเองผ่านคอมพิวเตอร์ ได้
ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาหรือบุคคลทั่วไป โดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรู้ (Training mode)
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หรือเลือกการฝึกทดสอบ(Testing mode) อักษรเบรลล์ ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จากแป้ นกดพิเศษขนาด
เล็กที่ผู้พัฒนาได้ออกแบบขึ้น โดยมีโครงสร้างของปุ่มกดและมอเตอร์สร้างแรงสั่นสะเทือนเป็นองค์ประกอบหลัก
ร่วมกับซอฟแวร์ออกแบบให้เชื่อมต่อกับแป้นกดดังกล่าว แต่ละโหมดการเรียนรู้หรือการฝึกฝนจะมี การสอนเป็น
ขั้นตอนผ่านเสียงจากลาโพงซึ่งถูกควบคุมจากโปรแกรม หากถูกต้องโปรแกรมก็จะเปล่งเสียงบอกว่าการกดถูก
หรือผิดอย่างไร จากการศึกษากับคนตาบอดพบว่าต้องใช้เวลาสักระยะในการค้นหาปุ่มสัมผัส และเรียนรู้ แต่ก็
สามารถเข้าใจตาแหน่งของอักษรเบรลล์ที่สอนได้ดี
ธีระ วิจิตรกาญน์(2537) ได้พัฒนาเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์สาหรับคนตาบอดทีเ่ พิ่งเริ่มศึกษาอักษร
เบรลล์ เก็บเสียอักษรเบรลล์ซึ่งเป็ยพยัญชนะ 42 ตัว สระและตัวสะกด 37 ตัว และตัวเลขอีก 10 ตัว โดยออกแบบ
ปุ่มคีย์นนู เล็ก 2 จุด ทั้งหมด 2 ชุด เพื่อกดแทนรหัสพยัญชนะ สระ ตัวสะกดและตัวเลข ควบคุมการทางานโดยใช้
ไมโครโปรเซสเซอร์ Z-80 เป็นตัวประมวลผล โดยนาไปทดลองใช้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดที่ อ.ปากเกร็ด จ.
นนทบุรี ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจมาก

4. วิธีการดาเนินงานวิจัย
ในการดาเนินงานวิจัย คณะผู้วจิ ัยการพัฒนาเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์ขั้นพืน้ ฐานโดยใช้ ADDIE
Modelในการดาเนินงาน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

4.1 ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) รวบรวมปัญหาและศึกษาความต้องการด้านสื่อที่ใช้ในการสอน
อักษรเบรลล์ของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จังหวัดลาปาง ด้วยวิธีการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน รวมถึงการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้งานอยู่เดิมและศึกษาวิธีการเรียนรู้อักษรเบรลล์ของผู้พิการทางสายตา เพื่อวิเคราะห์และประเมิน
ความเป็นไปได้ในการดาเนินงานวิจัย

ภาพที่ 3 การรวบรวมปัญหาและศึกษาความต้องการเบื้องต้น

4.2 ขั้นการออกแบบ(Design)การออกแบบในส่วนของการทางานของเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์
ขนาดตัวเครื่อง การวางตาแหน่งของปุ่มกดในแต่ละขั้นตอนของการออกแบบจะต้องผ่านการตรวจสอบโดย
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานสาหรับผู้พิการทางสายตา และการออกแบบวงจรควบคุมโดยเลือกใช้ตัว
ควบคุมเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ เบอร์ dsPIC30F4011 ดังภาพที่ 3, 4 และ 5 ตามลาดับ
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ภาพที่ 4 ผังงานแสดงการทางานของเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์

ภาพที่ 5 การออกแบบการวางตาแหน่งปุ่มกด

ภาพที่ 6 แผงวงจรควบคุม

ไฟล์เสียงคาพูดเป็นไฟล์นามสกุล mp3 แบ่งชุดเสียงเป็น 4 ชุด คือ เสียงพยัญชนะภาษาไทย 44 ไฟล์
เสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ 26 ไฟล์ เสียงตัวเลขอารบิก10 ไฟล์ เสียงเตือนการดกผิด 1 ไฟล์ และเสียงเตือนการ
เปลี่ยนภาษา 2 ไฟล์

5.3 ขั้นการพัฒนา(Development)การควบคุมการทางานของเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์เลือกใช้
ตั ว ควบคุ ม เป็ น ไมโครคอนโทรลเลอร์ เ บอร์ dsPIC30F4011จากนั้ น ออกแบบพร้ อ มทดลองวงจรโดยเขี ย น
โปรแกรมควบคุมการทางานของวงจรด้วยภาษาซี(C Language)ซึ่งการทางานจะรับคาสั่งจากผู้ใช้งานด้วยการกด
ปุ่มสวิตช์แล้วตัวควบคุมหรือไมโครคอนโทรลเลอร์จะทาการส่งสัญญาณไปยัง RS232เพื่อที่จะทาการดึงข้อมูล
หรือไฟล์เสียงที่ต้องการนั้นออกมาแสดงด้วยการปรากฏเสียงขึ้นทางลาโพงหรือหูฟัง
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ภาพที่ 7 อาจารย์ผู้สอนอักษรเบรลล์ ทาการทดลองใช้งานเครื่องฯ ในช่วงการพัฒนา

5.4 ขั้นการนาไปใช้ (Implement)ทดสอบโดยให้ผู้พิการทางสายตาในกลุ่มของที่มีกล้ามเนื้อมัดเล็ก
อ่อ นแรง เด็ กพิ การซ้ าซ้ อ น และเด็ กอนุ บ าล โดยแบ่ ง เป็ น การทดสอบกลุ่ ม ย่ อ ย 5 คน ในการทดสอบหา
ข้อบกพร่อง ในการปรับปรุง และทดสอบกลุ่มใหญ่ จานวน 40 คนเพื่อหาประสิทธิภาพและประเมินความพึง
พอใจในการใช้งานเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์

ภาพที่ 8 การทดสอบการใช้งานด้วยผู้พิการทางสายตา

5.5 ขั้ นการประเมิ น ผล(Evaluation)การประเมิน แบ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ว น คื อ การประเมิ น
ประสิทธิภาพของเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์พื้นฐาน แบ่งการประเมินออกเป็น 5 ด้านและการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้งานแบ่งออกเป็น 3 ด้าน โดยแบบสอบถามได้ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อ
ปรับปรุงแบบสอบถามก่อนนามาใช้ประเมินจริง

6. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ผลการพัฒนาเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์ ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพและผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งาน ดังนี้
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ภาพที่ 9 เครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์พื้นฐาน
ตารางที่ 1 แบบประเมินหาประสิทธิภาพของเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์
รายการประเมิน
1. การรับคาสั่งและประมวลผล
2. ความเสถียรภาพในการใช้งาน
3. เสียงจากการประมวลผลถูกต้องตามตัวอักษร
4. ตาแหน่งการวางปุ่มกดหรือการเคลื่อนย้ายมือ
5. ขนาดและน้าหนักของเครื่อง

4.60
4.55
4.70
4.05
4.62

SD
0.71
0.72
0.45
1.58
0.48

แปลความ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

SD
1.07
0.85
0.81

แปลความ
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

ตารางที่ 2 คะแนนรวมแบบประเมินในแต่ละด้านของความพึงพอใจ
รายการประเมิน
1. ด้านลักษณะของอุปกรณ์
2. ด้านการใช้งาน
3. ด้านความรู้ความเข้าใจหลักการใช้งาน

4.40
4.56
4.56

7. สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้ได้จัดทาพัฒนาเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์พื้นฐาน เป็นการจัดทาขึ้นมาเพื่อหาประสิทธิภาพ
และความพึงพอใจในการใช้งานเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์ และได้ทาการทดลองประสิทธิภาพและความพึง
พอใจโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 40 คน พบว่า ผลการประเมินหาประสิทธิภาพของเครื่อง โดยแบ่งคะแนนเฉลี่ย
ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ การรับคาสั่งและประมวลผล ความเสถียรภาพในการใช้งาน เสียงจากการประมวลผล
ถูกต้องตามตัวอักษร ตาแหน่งการวางปุ่มกดหรือการเคลื่อนย้ายมือ และขนาดและน้าหนักของเครื่อง มีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 4.6, 4.55, 4.7, 4.05 และ 4.62 ตามลาดับ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.50 และผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้
งานเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์พื้นฐานจากกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งคะแนนเฉลี่ยออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ลักษณะของอุปกรณ์ ด้านการใช้งาน และด้านความรู้ความเข้าใจหลักการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.40, 4.56 และ
4.56 ตามลาดับ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.52 ซึ่งค่าเฉลี่ยโดยรวมทั้งหมดจากผลการประเมินข้างต้น อยู่ในระดับเกณฑ์
“มากที่สุด” ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจที่จะนามาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนแก่ผู้พิการทางสายตาได้จริง
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8. อภิปรายผล
จากผลการวิจัยครั้งนี้มีการประเมินด้วยกัน 2 ส่วน คือการประเมินประสิทธิภาพการทางานของและการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์พื้นฐาน แต่ละการประเมินจะมีค่าคะแนนการ
ประเมินส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก สาหรับรายการประเมินประสิทธิภาพในรายการประเมิน “ตาแหน่งการวาง
ปุ่มกดหรือการเคลื่อนย้ายมือ” จะมีค่าระดับคะแนนอยู่ในระดับมาก สาเหตุอาจเนื่องมาจากความแตกต่างของ
สรีระทางร่างกายของกลุ่มตัวอย่างที่นามาทดสอบที่มีทั้งแบบกล้ามเนื้อมัดเล็กอ่อนแรง เด็กพิการซ้าซ้อน และเด็ก
อนุบาล จึงทาการกดปุ่มใช้งานไม่สะดวกเท่าที่ควรสาหรับผู้พิการบางคน เช่นเดียวกับการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน ในรายการประเมิน “ลักษณะของอุปกรณ์” ในสาเหตุเดียวกัน

9. ข้อเสนอแนะ
การพัฒนาเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์พื้นฐาน ทางคณะผู้จัดทาได้มีข้อเสนอแนะ ให้ผู้ที่สนใจได้นาไป
ศึกษาและพัฒนาต่อยอด เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น มีดังต่อไปนี้
9.1 เสียงตัวอักษร ควรจะมีการบันทึกเสียงที่มีมาตรฐานกว่าเดิม เพราะเสียงยังไม่ชัดเจนและระดับความ
ดังของเสียงยังมีที่ดังไม่เท่ากัน
9.2 ปุ่มกดตามเซลอักษรเบรลล์ ควรมีระยะห่างของเซลที่พอดี กับตาแหน่งว่างนิ้วมือ เพื่อที่จะทาการ
เคลื่อนย้ายมือหรือนิ้วมือได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น
9.3 การติดลาโพง ให้อยู่ภายในกล่องเครื่อง เพื่อความสะดวกในการพกพาหรือการติดตั้งใช้งาน
9.4 ทาการปรับปรุงให้มีเบตเตอร์รี่ภายในเครื่อง เพื่อที่จะสามารถเคลื่อนย้ายไปศึกษาในที่ต่าง ๆ ได้
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บทคัดย่อ
เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายช่วยให้มีการเข้าถึงแหล่งความรู้บนโลกไซเบอร์ได้อย่าง
สะดวกผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตพีซี จึงทาให้เด็กนักเรียนสามารถเข้าถึงโลกไซเบอร์ได้อย่าง
สะดวก ดังนั้นผู้ปกครองควรมีความรู้ในเรื่องภัยคุกคามและอาชญากรรมไซเบอร์เพื่อนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ใน
การแนะนาบุตรหลานของตนเองแต่อุปกรณ์ที่กล่าวมาข้างต้นยังมีข้อจากัดในเรื่องของทรัพยากรเช่น ขนาดของ
จอแสดงผล ดังนั้นบทความวิจัยนี้จึงได้นาเสนอแนวทางการพัฒนาบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซีสาหรับผู้ปกครอง กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนใต้ (สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)
จังหวัดละ 1 โรงเรียน จานวน 120 คน โดยผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้จากทฤษฎี หลักการและ
งานวิจัยในอดีตเพื่อให้ผู้สนใจได้นาแนวทางนี้ไปประยุกต์ใช้สาหรับพัฒนาบทเรียน ซึ่งประเด็นที่ต้องคานึงถึง
ประกอบไปด้วย 4 ประเด็นหลัก คือ 1) หลักการสร้างสื่อการสอน 2) หลักการสร้างสื่อการเรียนรู้สาหรับแท็บเล็ต
พีซี 3) การจัดเตรียมเนื้อหาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับผู้เรียน โดยจะมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของ
เนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญภัยคุกคามและอาชญากรรมไซเบอร์ 4) การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและประหยัด
ต้นทุนในการพัฒนาสื่อ
คาสาคัญ : บทเรียนแอนิเมชันบนแท็บเล็ตพีซี ความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีบนโลกไซเบอร์ บทเรียน
สาหรับผู้ปกครอง
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ABSTRACT
Because today. Wireless communication technology help with access knowledge on the cyberspace
conveniently via mobile phone, smart phone or tablet PC. Thus, students can conveniently access to cyberspace.
So parents should have knowledge of the threats and cyber-crime. To the knowledge that has been used to
introduce children of their own. But the devices mentioned above Is still limited in terms of resources such as
the size of the display. So this paper presented development approach lessons on the tablet PC for parents.
Representative sample are parents of students at grade 1. In the four southern provinces (Songkhla, Pattani,
Yala, Narathiwat) a school per province total is 120 people. This research has studied analysis and synthesis of
knowledge of theory and previous research to do this approach has led to the application of for development.
The point must be considered Consists of four main points. 1) the creation of learning media. 2) The creation of
learning medial for the tablet PC. 3) Prepare the appropriate content and useful to the learner. Will be
monitoring the effectiveness of the content by threat intelligence experts and cyber crime. 4) The
implementation of appropriate and cost-effective to develop.

KEYWORDS : Animation Learning Content on Tablet PC, Cyber Security Learning Content
ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
เทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ โดยการเรียนรู้ด้วยตนเองนั้นต้องมี
แรงจูงใจในการเรียนรู้เพื่อไม่ให้เกิดความน่าเบื่อจากการเรียน บทเรียนแอนิเมชันหรือภาพเคลื่อนไหวจึงได้ถูก
นามาใช้อย่างแพร่หลายด้วยสื่อมัลติมีเดียต่างๆ เช่น เว็บไซต์แท็บเล็ตพีซี ซึ่งการพัฒนาบทเรียนแอนิเมชันสาหรับ
แท็บเล็ตพีซี มีข้อจากัดในเรื่องของทรัพยากร แต่มีข้อดีคือพกพาสะดวก และได้รับความนิยมในสังคมปัจจุบัน
การใช้โปรแกรมเปิดเผยรหัสออกแบบเป็นเครื่องมือในการพัฒนา จะช่วยลดต้นทุนในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้
และลดปัญหาด้านการละเมิดลิขสิทธิ์และจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 ได้ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพของเด็ก ให้มีความรู้ทางวิชาการ สามารถต่อยอดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
รวมทั้งสามารถปรับตัวให้เท่าทันข่าวสารที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว (สานักนายกรัฐมนตรี ,
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2555) โดยรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนให้จัดหา
เครื่องแท็บเล็ตพีซีให้แก่โรงเรียน สาหรับระดับประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นได้ เช่น
ค้นหาแหล่งความรู้ต่างๆ บนโลกไซเบอร์ ซึ่งบนโลกไซเบอร์มีความเสี่ยงในการใช้งาน ดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมี
ความรู้ในเรื่องภัยคุ กคามและอาชญากรรมไซเบอร์ (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ,
2548) เพื่อนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการแนะนาบุตรหลานของตนเอง
โดยผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปกครองในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งจากปัญหาความไม่สงบใน
พื้นที่ ซึ่งประกอบด้วยจังหวัด สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ทาให้ผู้ปกครองขาดการเข้าถึงข่าวสารเทคโนโลยี
และการรับรู้เรื่องภัยอันตรายบนโลกไซเบอร์อีกทั้งยังมีความแตกต่างด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรมและการใช้ภาษา
เนื่องจากประชากรในบางพื้นทีใ่ ช้ภามาลายูมากกว่าภาษาไทยในการสื่อสาร จากประเด็นที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงสนใจ
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ที่จะพัฒนาบทเรียนแอนิเมชันสาหรับแท็บเล็ตพีซีเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการใช้งานบนโลกไซเบอร์ ภัยคุกคาม
และอาชญากรรมไซเบอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ปกครองทีไ่ ม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีของเด็กนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงจากการใช้งานบนโลกไซเบอร์ที่ตรงตาม
ความต้องการของผูป้ กครองในพืน้ ที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการออกแบบและพัฒนาบทเรียนแอนิเมชันบนแท็บเล็ตพีซีด้วยโปรแกรมเปิดเผยรหัสเรื่อง
ความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีบนโลกไซเบอร์สาหรับผู้ปกครอง

กรอบแนวคิดและทฤษฎี
1. หลักการสร้างสื่อการเรียนรู้สาหรับแท็บเล็ตพีซี
– ตรงตามวัตถุประสงค์ คือ สื่อการเรียนการเรียนรูท้ ี่ดคี วรมีเนื้อหาที่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้
ออกแบบไว้
– ตรงตามอายุผู้เรียน คือ ควรเลือกสื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนซึ่งมีความแตกต่างกันเนื่องจากจะมี
ผลการเรียนรู้ได้ช้าหรือเร็วต่างกัน เช่น อายุเพศ การศึกษา สภาพทางสังคมวัฒนธรรม ค่านิยม เป็นต้น
– กราฟิกสวยงาม คือ เนื่องจากจะเป็นส่วนแรกทีผ่ ู้ใช้จะสัมผัสดังนัน้ การออกแบบต้องน่าสนใจ
และชักจูงให้ผู้เรียนเกิดการอยากเรียนรู้
– เนื้อหาเหมาะสม คือ ไม่ควรใส่เนื้อหามากเกินไป และควรจบในหัวข้อเดียวเป็นเรื่องๆ ที่ชัดเจน
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเ้ รียน และถูกต้องตามแผนการสอนที่ได้ออกแบบไว้
– ใช้งานได้จริง คือ สามารถนาไปใช้งานจากการติดตัง้ ลงบนแท็บเล็ตพีซีได้จริง โดยการจัดไฟล์
ในรูปแบบ .apk โดยมีขนาดไฟล์ทั้งสิ้นไม่เกิน 50 MB (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2556)
2. ความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีบนโลกไซเบอร์
เนื้อหาที่จะนามาใช้ในการผลิตสื่อการเรียนรู้สาหรับงานวิจัยนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัยในการ
ใช้เทคโนโลยีบนโลกไซเบอร์
2.1 เนื้อหาที่เหมาะสมสาหรับอุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตพีซี (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, คณะอนุกรรมการด้านความมั่นคง ภายใต้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์,
2548)
– อีเมล์หลอกลวง ปัจจุบันได้มีอเี มล์ประเภทหลอกลวงให้ผู้ที่ได้รบั อีเมล์หลงเชื่อและทาให้เกิด
ความเสียหายต่อผู้ได้รบั เช่น เสียเงิน เสียเวลา ซึ่งมีความยุ่งยากในการเรียกร้องขอกลับคืน
– การตั้งรหัสผ่าน ผูบ้ ุกรุกสามารถเข้าไปใช้งานหรือดูข้อมูลในอุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต
พีซีได้ หากไม่ได้ป้องกันการเข้าถึงไว้อย่างดีพอ จึงควรตั้งรหัสผ่านให้ยากต่อการคาดเดา
– ความลับของข้อมูลส่วนตัว การให้ข้อมูลส่วนตัว เป็นสิ่งที่สามารถทาได้บนโลกไซเบอร์ แต่
ต้องกระทาด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้ข้อมูลแก่ผู้รบั ที่ไม่ทราบแหล่งที่มา
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– การใช้งานอินเตอร์เน็ตในที่สาธารณะ การเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันสามารถทาได้
สะดวกเนื่องจากมีหลายหน่วยงานให้บริการ ผู้ใช้ควรระมัดระวังการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอยูเ่ สมอ เช่นไม่
ป้อนข้อมูลลับหรือข้อมูลส่วนตัวใดๆ ผ่านเครือข่ายที่ไม่ทราบแหล่งที่มา
– การปรับปรุงซอฟต์แวร์ ผู้ผลิตซอฟต์แวร์จะทาการพัฒนาโปรแกรมเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของ
ระบบอยูเ่ สมอ ผู้ใช้จึงควรปรับปรุงระบบให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้การใช้งานซอฟต์แวร์มีความปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น
– สปายแวร์ เป็นซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่งที่อาศัยช่องทางการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในอุปกรณ์สมาร์ท
โฟนหรือแท็บเล็ตพีซขี องผูใ้ ช้เพื่อแอบส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินนัน้ ๆ ไปให้กับบุคลหรือองค์กรอืน่
โดยผู้ใช้ไม่ทราบหรือไม่ได้รบั การอนุญาตจากผู้ใช้ก่อน
– ไวรัส เป็นโปรแกรมชนิดหนึง่ ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทาให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ไอที ทาให้
อุปกรณ์นั้นๆ ทางานไม่เป็นปกติ หรืออาจทาให้ข้อมูลที่อยู่ภายในได้รับความเสียหาย
2.2 วิธีการหลีกเลี่ยงและการป้องกันภัยคุกคามและอาชญากรรมไซเบอร์
– ตั้งค่าป้องกันการใช้งานอุปกรณ์โดยใช้รหัสเลขโทรศัพท์ (PIN) หรือ รหัสเครื่อง
– ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชั่นจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น Play Store
– สารองข้อมูลอยู่เสมอ เพื่อป้องกันกรณีข้อมูลสูญหาย
– ปรับปรุงรุน่ ของระบบปฏิบัติการ หรือแอปพลิเคชั่นให้ทันสมัยอยู่เสมอ
– ไม่ควรแก้ไขดัดแปลงอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ ที่ผิดจากมาตรฐานหรือข้อกาหนด ของผู้ผลิต
อุปกรณ์
– ออกจากระบบทุกครั้งที่มีการทาธุรกรรมทางการเงิน
– ปิดการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi หรือ Bluetooth ทุกครัง้ ที่ไม่ได้ใช้งาน
– หลีกเลี่ยงการส่งข้อมูลส่วนตัวผ่าน SMS หรือ Email ให้บคุ คลที่ไม่รู้จัก
– ไม่เข้าถึงแหล่งเชื่อมโยงหรือแฟ้มข้อมูลที่แนบมากับ Email ที่ไม่พึงประสงค์
– ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสให้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตพีซี (MacAfee, 2555)
3. เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ช่วยสร้างสื่อการเรียน บนแท็บเล็ตพีซี
ผู้วิจัยได้ศึกษาเทคโนโลยีที่มามาสนับสนุนการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ บนแท็บเล็ตพีซี โดยมุ่งเน้น
การประหยัดต้นทุนการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงเลือกเทคโนโลยีที่สมารถใช้ได้อย่างเสรีหรือเปิดเผย
รหัสออกแบบ แทนเทคโนโลยีทมี่ ีจาหน่ายในเชิงพาณิชย์ดังต่อไปนี้
3.1 HTML5 เป็นภาษา HTML เวอร์ชั่นที่ 5 ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นภาษามาร์กอัพ สาหรับการ
พัฒนาเว็บไซต์ มี Features เพิ่มเติมจาก HTML เดิม ดังนี้
– Semantic Markup ใช้เพื่อแบ่งพืน้ ที่ให้เป็นสัดเป็นส่วน เพื่อให้เนือ้ หาของเว็บไซต์นั้น
สวยงามเป็นระเบียบ หรือวางเนื้อหาไว้ตามพื้นที่ที่ต้องการทาให้ Element อ่านและสังเกตได้สะดวกมากขึ้น
– Form Enhancements เพิ่มความสามารถของ Form ต่างๆ เช่นInput type,Attribute
– Audio/Video รองรับการอ่านไฟล์เสียง และ วีดีโอโดยไม่จาเป็นต้องใช้ Embed Code
ของผูใ้ ห้บริการด้านมัลติมีเดียอื่นๆ
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– Canvas ใช้ในการวาดรูป โดยจาเป็นต้องใช้ JavaScript สนับสนุน
– Content Editable สามารถแก้ไข Content ได้โดยตรงผ่านทางหน้าเว็บ
– Drag and Drop ลากวางObject ได้เพื่อเพิ่มการตอบสนองระหว่างระบบกับผูใ้ ช้
– Persistent Data Storage มีการจัดการที่ดีขนึ้ โดยเก็บข้อมูลลงบนเครื่องของผู้ใช้
(Microsoft, 2551)

3.2 CSS3 ย่อมาจาก Cascading style sheet คือภาษาที่ใช้เป็นส่วนของการจัดรูปแบบการ
แสดงผลเอกสาร HTML เช่น สีอักษร สีพื้นหลัง ขนาดตัวอักษร จัดการเลย์เอ้าท์ ให้สวยงาม และมีระบบการ
ทางานรวมไปถึง Selectors ของ CSS3 จะถูกแยกออกมาเป็น Module เดี่ยวแยกอยากจากกัน นอกจากนี้ CSS3 ยัง
แยกเนื้อหาออกเป็น Modules ซึ่งในแต่ละ Module นั้นจะมี CSS Properties และ Values เพื่อใช้ในการควบคุมการ
แสดงผล ของ HTML (“ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับ CSS3.", 2556)

วิธีดาเนินการวิจัย
อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนา บทเรียนแอนิเมชั่นบนแท็บเล็ตพีซี จะพัฒนาเป็นรูปแบบ Native Application
ซึ่งใช้อุปกรณ์ด้านซอฟต์แวร์ คือโปรแกรมสร้างตกแต่งและตัดต่อรูป โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว โปรแกรม
สร้างแอพลิเคชั่นเพื่อติดตั้งลงบน แท็บเล็ต พีซี ส่วนของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ คือแท๊บเล็ต พีซี ที่มีคุณภาพเทียบเท่า
โครงการแท๊บเล็ต พีซี สาหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของรัฐบาล
วิธีการวิจัย ประยุกต์จากวิธีการ ADDIE Model เป็นแนวทางสาหรับการออกแบบและผลิตสื่อการเรียน
การสอน มีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
1 วิเคราะห์ (Analyze) ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อการออกแบบการสอน และเพื่อการผลิตบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ โดยทั่วไปการวิเคราะห์นี้ อาจารย์ผู้สอนซึ่งถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา และทีมผู้ดาเนินการ ต้อง
ทางานร่วมกันร่วมกันตอบคาถามในการวิเคราะห์ เช่น การเลือกเนือ้ หาในการสอน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการสร้างสื่อ
หรือการวิเคราะห์ลักษณะของผู้เรียน เป็นต้น
2 ออกแบบ (Design) เป็นขั้นตอนประสานระหว่างข้อมูล โดยการแปลงความคิดและและข้อมูลที่
ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนแรก มานาเสนอเป็นรูปธรรมที่สามารถเข้าใจได้ง่ายและสะดวกในการพัฒนา
สื่อการเรียนรู้ เช่น การเขียนผังงาน การออกแบบ storyboard
3 พัฒนา (Develop) การลงมือปฏิบัติการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ตามผลการออกแบบจากขัน้ ตอน
ที่สอง ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ตอ้ งอาศัยผู้มีความเชี่ยวชาญหลายด้าน จากผลงานวิจัยของ จิรดา บุญอารยะกุล (จิร
ดา บุญอารยะกุล, 2542) ที่ได้ศึกษาเรื่องการนาเสนอลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเป็นแนวทางหนึ่งสาหรับผู้พฒ
ั นาบทเรียน e-Learning ว่าควรคานึงถึงองค์ประกอบในการพัฒนา
บทเรียน e-Learning อาทิเช่น ขนาดตัวอักษร ภาพกราฟิก สีของตัวอักษร ลักษณะของปุ่มแบบรูปภาพ เป็นต้น
โดยระหว่างการพัฒนาสื่อ จะทาการทดสอบคุณภาพของสื่อควบคู่ไปด้วยทัง้ 3 ส่วน คือ
- ทดสอบสือ่ การรู้โดยผู้พัฒนา คือการทดสอบการเชื่อมต่อส่วนส่วนต่างๆของสื่อ (Integration
test)
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- ทดสอบสื่อการรู้โดยผูใ้ ช้ เพื่อทดสอบการทางานที่ถูกต้องตามความต้องการของผูเ้ รียน
(Acceptance test)
- ทดสอบสื่อการรู้โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อประเมินความถูกต้องของเนือ้ หา (Construct Validity) และ
ง่ายต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน (Usability test)
4 นาไปใช้ (Implement) การนาไปใช้เป็นการนาบทเรียนที่ผ่านการพัฒนาเป็นบทเรียนในรูปของ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ผ่านช่องทางไอทีด้านตางๆเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้สะดวกมากขึ้น ซึ่งในขั้นตอนนี้
ผู้วิจัยได้นาไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง คือผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับ แท๊บเล็ตพีซี
จากรัฐบาลแล้ว จานวน 120 คน
5 ประเมิน (Evaluation) คือ การวัดประสิทธิภาพของสื่อการสอน จากผู้เรียนโดยจะทาการทดสอบ
ผู้เรียนก่อนและหลังการเรียนกับสื่อที่พัฒนาขึ้น โดยจะใช้ค่าเฉลี่ยจากการทาแบบทดสอบก่อนเรียนมาคานวนเป็น
ร้อยละ (E1) เพื่อมาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยในรูปแบบร้อยละจากการทาแบบทดสอบหลังเรียน (E2) โดย
นามาเปรียบเทียบกันในรูปแบบ E1/E2

ผลการทดลองและวิจารณ์
1. ผลการวิจัย สามารถจาแนกได้ 2 ส่วน คือ
- ส่วนของการการวิเคราะห์ ศึกษาเนื้อหาเรื่องภัยคุกคามและอาชญากรรมไซเบอร์ และสื่อการสอนใน
รูปแบบต่างๆ จากบทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง หรือข้อมูลด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอุปกรณ์สื่อสาร
ไร้สายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งความรู้ที่กล่าวมา ผู้วิจัยได้สกัดจากทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยในอดีต แสดง
ได้ดังภาพประกอบ 1

ภาพประกอบ 1 แนวทางการออกแบบและพัฒนาบทเรียนแอนิเมชันที่เหมาะสมกับแท็บเล็ตพีซี
- ส่วนของการออกแบบบทเรียนแอนิเมชัน โดยการแบ่งเนื้อหาด้านภัยคุกคามและอาชญากรรมไซเบอร์
ส่วนแรกคือ อธิบายความหมายของภัยคุกคามและอาชญากรรมไซเบอร์สาหรับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตพีซี ส่วน
ที่สองคือ แนะนาวิธีการหลีกเลี่ยงและการป้องกันภัยคุกคามและอาชญากรรมไซเบอร์ที่สามารถเกิดขึ้นได้จากการ
ใช้ง านสมาร์ ทโฟน หรื อแท็บ เล็ ตพี ซีและส่ วนสุด ท้ายคือ การทดสอบความรู้ที่ ได้ รับ จากการศึ กษาบทเรีย น
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แอนิเมชันการจาลองสถานการณ์การใช้งานสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตพีซีในโลกไซเบอร์ โดยจะทาการออกแบบ
ในรูปแบบของสตอรี่บอร์ด เพื่อความสะดวกในการพัฒนาบทเรียนแอนิเมชันตัวอย่างดังแสดงใน ภาพประกอบ 2

ภาพประกอบ 2 ตัวอย่างสตอรี่บอร์ดบทเรียน
2. อภิปรายผล
บทความนี้ได้นาเสนอแนวทางในการพัฒนาบทเรียนโดยการใช้สื่อแอนิเมชันสาหรับ แท็บเล็ตพีซีจะ
สามารถจูงใจผู้เรียนได้ดีและตรงตามความต้องการของผู้เรียนในรูปแบบของการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเลือกใช้
โปรแกรมเปิดเผยรหัสในการพัฒนาจะช่วยลดต้นทุนและปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์การดาเนินงานวิจัยในอนาคต
คือทดลองพัฒนาบทเรียนตามแนวทางที่ได้นาเสนอ หลังจากนั้ นจึงทาการประเมินความสมบูรณ์ของสื่อที่พัฒนา
โดยสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านและทดลองใช้สื่อการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 120 คน
หลังจากนั้นจึงทาการประเมินผลของผู้เรียนทั้งก่อนและหลังเรียนเพื่อเปรียบเทียบผลต่างของความรู้ด้านที่ได้รับ

เอกสารอ้างอิง
คณะอนุกรรมการด้านความมั่นคง ภายใต้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. 2548. Safety net คูมือการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบแจ้งเตือนพฤติกรรม
การขับขี่รถยนต์ของเยาวชน สาหรับผู้ปกครอง เพื่อควบคุม และบันทึกพฤติ กรรมในการขับขี่รถยนต์ส่วน
บุคคลของบุตรหลาน ในด้านความเร็ว ระยะทางในการขับขี่ และสถานที่ เนื่องจากปัจจุบันนี้มีอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นจากบุตรหลานเป็นผู้ขับขี่เป็นจานวนมากบนท้องถนน จึงได้ศึกษาพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์ของบุตร
หลาน โดยใช้อุปกรณ์ ตรวจสอบการทางานของเครื่องยนต์ (OBD) เป็นสื่อกลางสาหรับการดึงข้อมูล
พฤติกรรมการขับขี่ของบุตรหลานไปยังหน่วยประมวลผลกลาง เพื่อทาการประมวลผล และบันทึกเป็น ไฟล์
ด้วยภาษาเอ็ กเอ็ มแอล (XML) ขณะที่ ร ถยนต์ จอดอยู่ ที่บ้ าน ระบบจะส่ ง ไฟล์ไ ปยัง เว็ บ เซิ ร์ฟ เวอร์ เ พื่ อ
ประมวลผล และแสดงผลเพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองทราบถึงพฤติกรรมการขับขี่ของบุตรหลาน หากบุตรหลาน
กระทาผิดกฏที่ผู้ปกครองได้ตั้งไว้ ระบบจะทาการแจ้งเตือนที่หน่วยประมวลผลกลางภายในรถ และแจ้ง
เตือนไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองทราบถึงพฤติกรรมการขับขี่ ซึ่งผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
วิธีการที่ ไ ด้น าเสนอจะเป็น เครื่ องมือ สาคั ญที่ สามารถน าไปประยุกต์ใ ช้ สาหรั บ ยานพาหนะเพื่ อใช้เ ป็ น
แนวทางในการควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ของบุตรหลานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนน
คาสาคัญ : ระบบแจ้งเตือนการขับขี่ กูเกิ้ลแมพเอพีไอ โอบีดี ระบบเฝ้ามองพฤติกรรมการขับขี่ เฟรมเวิร์ค
เกรลส์
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ABSTRACT
This research aims to study and design a Parental Control (PC) system in car. This system is suitable
for parents to monitor and record their children's driving habits. Due to the fact that the rate of unexpected
accidents highly happened. It is likely to increase. It will be better to keep an eye on their driving habits both
speed and distant. This research will mainly focus on studying their children's driving habits by using OBD
device. OBD device is designed to transmit children's driving habits and evaluate to the system. After that the
analyzing system will evaluate and record in the log file using XML. While parking your car, system will send
log file to web server to evaluate and show the result to their children. If there is mistake by breaking the rule of
driving, the system will signal to web server. We hope that this system will be benefit for parents to control
their children's driving habits.
KEYWORDS: Parental Control, Grail, Google Map API, OBD, Notification System

1. บทนา
ปัจจุบันปริมาณผู้ใช้รถยนต์บนท้องถนนมีจานวนมาก ทั้งผู้ที่ปฏิบัติตามกฏจราจร และไม่ปฏิบัติตามกฏ
จราจร โดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่บนท้องถนน เกิดมาจากความประมาทของผู้ขับขี่ที่ใช้ความเร็วเกินกว่า
กฏหมายกาหนด จากสถิติปี 2555 มีอุบัติเหตุจราจรทางบกในประเทศไทยจานวน 54,341 ครั้ง [1] ดังนั้น เพื่อ
ความปลอดภัยบนท้องถนนของบุตรหลาน ควรมีการกาหนดพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์อย่างเหมาะสม ทั้งในด้าน
ความเร็ว และระยะทางในการขับขี่ ทาให้ทางผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความสาคัญของปัญหา จึงเกิดแนวคิดในการสร้าง
โปรแกรมควบคุมพฤติกรรมการขับขี่อย่างเหมาะสมขึ้น
เทคโนโลยีที่สามารถติดตามพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลนั้น ยังไม่เจาะลึกพอที่จะบอกว่า
บุคคลนั้นในแต่ละวันมีพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์เป็นอย่างไร ซึ่งการติดตามพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์ของบุตร
หลานจะเป็นประโยชน์อ ย่างมากกับผู้ป กครองในด้านการป้องกันอุ บั ติเหตุ ซึ่ง เกิด จากการขั บ ขี่ร ถยนต์โดย
ประมาท เช่น ขับรถเร็วเกินกาหนด เป็นต้น
บทความนี้ มีวัตถุ ประสงค์เ พื่อ ศึกษา วิ เคราะห์ ออกแบบ และพัฒ นาซอฟต์แ วร์ ประยุ กต์ นี้ สาหรั บ
ผู้ปกครอง เพื่อจะทาให้ผู้ปกครองสามารถป้องกันปัญหาดังกล่าวได้มากขึ้น เนื่องจากสามารถทราบถึงพฤติกรรม
การขับขี่รถยนต์ทั้งด้านความเร็ ว และระยะทางของการขับขี่ของบุตรหลานในแต่ละวัน และผู้ปกครองสามารถ
กาหนดโปรไฟล์ให้กับบุตร หลาน ได้ว่าต้องการให้ขับรถยนต์ที่ความเร็วไม่เกินเท่าใดและระยะทางที่ขับต่อวันจะ
ไม่เกินที่ผู้ปกครองได้กาหนดไว้ ซึ่งโปรแกรมนี้เป็นตัวเลือกที่ดีสาหรับผู้ปกครอง เพื่อควบคุมพฤติกรรมการขับขี่
รถยนต์ของบุตรหลาน ให้อยู่ในกฏเกณฑ์อย่างที่ควรจะเป็นมากที่สุด
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2. กรอบแนวคิดและทฤษฏี
2.1 Grails
โปรแกรมประยุกต์นี้จะใช้ Grails ในการพัฒนา ซึ่ง Grails ก็คือเฟรมเวิร์คที่ใช้ภาษา Groovy และทางาน
บน Java Virtual Machine (JVM) ซึ่งจุดเด่นของ Grails คือความง่ายในการเริ่มใช้งาน โดยสถาปัตยกรรมแบบ
Model-View-Controller หรือ MVC ก็เป็นปัจจัยหลักของ Grails เนื่องจาก Grails ได้มีความคล้ายคลึงกับเฟรม
เวิร์ค Ruby on Rails ทาให้ความสามารถของ MVC อยู่ในระดับเดียวกับ Ruby on Rails รวมกับคอมโพเนนท์ ของ
ภาษาจาวา
2.2 Google Map API
Google Maps API เป็นการบริการของ Google รูปแบบหนึ่งที่สามารถแทรก Google Maps เข้าไปเป็น
องค์ประกอบส่วนหนึ่งในเว็บเพจที่ต้องการได้โดยเขียนเป็น ภาษา html และ javascript โดย Google Maps API
สามารถนาเสนอข้อมูลด้วยการปักหมุด (Push pin / Place marker) ซึ่งสามารถให้แสดงรายละเอียดของจุดต่างๆ
บนแผนที่ เมื่อผู้ใช้คลิกที่ตัวหมุดนั้นๆ
เนื่องจาก Google Maps API เป็น Open source ในภาษาจาวาสคริปต์ จึงทาให้ผู้ใช้ใช้งานได้อย่างสะดวก
และสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขโปรแกรมได้ง่าย ทาให้ Google Maps API มีผู้ใช้งานกันอย่างกว้างขวาง
2.3 JAVA
โปรแกรมประยุกต์นี้จะใช้ภาษา JAVA ในการพัฒนา เนื่องจากโปรแกรมที่พัฒนา เนื่องจากภาษา JAVA
สามารถทางานได้มากกว่าหนึ่ง Platform เพราะว่า ภาษา JAVA เป็นภาษาแบบเชิงวัตถุ และมี JAVA Platform
หรือสภาพแวดล้อมที่ใช้ในการรันโปรแกรม โดย JAVA Platform จะประกอบไปด้วยสองส่วน คือ JAVA VM
(JVM) และ Runtime Library ทาให้เราสามารถสั่งเริ่มทางานโปรแกรมได้ทุก Platform ที่มี JAVA Platform
ทางาน
2.4 XML (eXtensible Markup Language)
โปรแกรมประยุกต์นี้ จะใช้ XML ในการพัฒนา ในส่ วนของการรั บส่งข้อ มูลระหว่างเวบไซต์ และ
รถยนต์ ซึ่งจะใช้ XML Parser เป็นวิธีในการอ่านค่าจากไฟล์ XML โดยภาษา XML เป็นภาษาที่ใช้สาหรับการ
เขียนเอกสาร markup (markup document) โดยเอกสาร Markup มีการใช้ MetaData หรือ Tags เข้าไปในเอกสาร
เพื่อให้โครงสร้างของเอกสารชัดเจนยิ่งขึ้น และทาให้การประมวลผลเอกสารเป็นไปได้โดยง่าย และสาเหตุสาคัญ
ที่เลือกใช้ภาษา XML เนื่องจากเป็นภาษาที่เหมาะกับโปรแกรมประยุกต์หรือระบบปฏิบัติการใดๆ ทาให้เป็นภาษา
ที่มีความยืดหยุ่นสูง
2.5 การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับรถยนต์ด้วยอินเตอร์เฟส On-Board Diagnostics (OBD)
OBD เป็ นมาตรฐานที่ กาหนดขึ้น ร่วมกัน โดย Society for Automotive Engineers (SAE)และ
International Standardization Organization (ISO)[2] โดยกาหนดมาตรฐานวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางดิจิตอล
ระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งบนรถยนต์ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสถานะเซ็นเซอร์ของเครื่องยนต์ และการปล่อย
ไอเสีย กับเครื่องอ่านข้อมูล ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ตาแหน่งการติดตั้ง รหัสบันทึกความบกพร่องที่ตรวจพบ
Malfunction Indicator Light (MIL) แล้วแสดงออกมาให้คนขับหรือช่างเทคนิคได้รับรู้ถึงปัญหานั้น สาหรับ
บทความนี้จึงเป็นข้อมูลพื้นฐานสาคัญสาหรับการพัฒนาระบบ
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2.6 เทคโนโลยี Remote Method Invocation (RMI)
ในการทดลองใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาด้วยภาษาจาวา และมีโปรแกรมประยุกต์มากกว่าหนึ่ง
โปรแกรมต้อ งการทางานโดยใช้ท รัพ ยากรร่ วมกัน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง จะใช้ เทคโนโลยี Remote Method
Invocation (RMI) [3] ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาที่ใช้ภาษาจาวาสามารถเรียกใช้ Remote Object จากหลาย Java Virtual
Machine โดยผ่านเครือข่าย LAN WAN หรือ WWW ซี่งนักพัฒนาเพียงทาการอิมพอร์ตแพกเกจ java.rmi และ
javax.rmi[4] และทาการสร้าง Stub ซึ่งเป็นอ็อบเจคกลางในการเชื่อมโยงการทางานของเครื่องลูกข่าย และ
Skeletons ซึ่งเป็นอ็อบเจคกลางในการเชื่อมโยงการทางานของเครื่องแม่ข่าย ส่วน Java RMI Registry คือ Name
Server ของภาษาจาวา

3.วัตถุประสงค์
ระบบสามารถบันทึกข้อมูลได้ในรูปแบบไฟล์ ซึ่งในไฟล์จะประกอบไปด้วย
 ชื่อของผูข้ ับขี่
 ความเร็วในการขับขี่
 ระยะทางในการขับขี่
 ระยะเวลาในการขับขี่
เพื่อประโยชน์ในการแจ้งเตือนผูข้ ับขี่ขณะขับรถ หรือเรียกดูย้อนหลังโดยตัวผูข้ ับขี่ หรือผู้ที่ตอ้ งการจะ
ทราบข้อมูล โดยข้อมูลจะถูกจัดเก็บและประมวลผลแยกตามรายชือ่ ของผูใ้ ช้งานระบบ

4. ระเบียบวิธีวิจัย
โดยการศึกษานี้ คณะผู้วิจัยกาหนดขอบเขตขัน้ ตอนการศึกษา ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการศึกษา
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5. ผลการดาเนินการ
โปรแกรมนี้เ ป็น การพัฒ นาโปรแกรมประยุ กต์ ของคอมพิวเตอร์ที่ ติด ตั้ง บนรถยนต์ โดยโปรแกรม
ประยุกต์นี้จะบันทึกความเร็วและระยะทางของผู้ขับขี่ที่ได้ลงทะเบียนเข้าใช้งานแล้ว หากผู้ที่ขับขี่ยังไม่ได้มีการ
ลงทะเบียน ต้องให้ผู้ปกครองเป็นผู้ที่ลงทะเบียนให้เท่านั้นและผู้ปกครองเท่านั้นที่จะสามารถตั้งค่าต่างๆ สาหรับผู้
ที่จะขับขี่ โดยค่าที่ผู้ปกครองสามารถกาหนดได้ เช่น ความเร็วสูงสุดในการขับขี่ก่อนที่จะมีเสียงเตือน ระยะทางใน
การขับขี่แต่ละวัน เป็นต้น และเมื่ออยู่ในระหว่างการขับขี่ โปรแกรมนี้จะบันทึกการขับขี่ในด้านความเร็วและ
ระยะทางที่ขับในแต่ละวันโดยอัตโนมัติ และจะสรุปผลให้ผู้ปกครองทราบ และผู้ปกครองสามารถเรียกดูบันทึก
การขับขี่ย้อนหลังได้
5.1 การวิเคราะห์ระบบ
5.1.1 การอ่านข้อมูลโดยใช้อินเตอร์เฟส OBD

ภาพที่ 2 อุปกรณ์การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับรถยนต์ (OBD Interface)

ภาพที่ 3 ตาแหน่งของขาที่ใช้ในการเชือ่ มต่อของอินเตอร์เฟส OBD

จากภาพที่ 2 เป็นอุปกรณ์การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับรถยนต์เพื่อทาการอ่านข้อมูลจากหน่วยควบคุมการ
ทางานของเครื่องยนต์การเชื่ อมต่อกับคอมพิวเตอร์สามารถทาได้โดยใช้การเชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB ของ
คอมพิวเตอร์ และทาการเชื่อมต่อกับรถยนต์ผ่านพอร์ต OBD การควบคุมการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับรถยนต์โดย
การใช้อินเตอร์เฟส OBD นี้จะใช้คอนโทรลเลอร์ ELM 327 ในการควบคุม
จากภาพที่ 3 เป็นส่วนของขาที่ใช้ในการเชื่อมต่อ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันในรถยนต์ที่ผลิตในแต่ละทวีป
โดยรถยนต์ที่ผลิตในกลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย จะใช้มาตรฐาน ISO9141-2 ส่วนรถยนต์ที่ผลิตในประเทศในทวีป
ยุโรป จะใช้มาตรฐาน J2284[5] ในการส่งข้อมูลจากรถยนต์เข้าสู่อินเตอร์เฟส OBD โดยมีรายละเอียดการทางาน
ของแต่ละช่องจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์ ซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถตรวจจับอุปกรณ์ชิ้น
นี้ในลักษณะของอุปกรณ์ Serial Interface ทาให้สามารถอ่านข้อมูลโดยใช้ไลบรารี Java Communication API [6]
ได้ทันที
5.1.2 ภาพจาลองสถาปัตยกรรมของระบบ PC in Car
ดังภาพที่ 4 สถาปัตยกรรมของระบบ PC in Car สามารถอธิบายได้ดังนี้
Authenticate Users ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ขับขี่ โดยที่ผู้ขับขี่จะต้องยืนยันตัวตนผ่าน
การกรอกรหัสผ่านก่อนเข้าใช้งานรถ และ Sensor Detector ส่วนนี้จะเป็นการใช้ ข้อมูลที่ดึงได้จากอุปกรณ์
ตรวจสอบการทางานของเครื่องยนต์ (OBD) ซึ่งเซ็นเซอร์ที่นามาใช้ในระบบ PC in Car นี้ เช่น Start Engine
Controller หรือ Speed Detector เป็นต้น
5.1.3 ภาพจาลองสถาปัตยกรรมของระบบ Home Car Controls
ดังภาพที่ 5 สถาปัตยกรรมของ ระบบ Home Car Controls สามารถอธิบายได้ดังนี้
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ระบบ Home Car Controls จะติดต่อระบบ PC in Car โดยการรับส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi ซึ่งภายในไฟล์จะ
ประกอบไปด้วย ตัวอย่างเช่น ค่าของ Policy Alert กาหนดค่าต่างๆ ให้กับผู้ขับขี่ เช่น ความเร็วสูงสุดในการขับขี่
ระยะทางสูงสุดในการขับขี่ เป็นต้น เมื่อผู้ปกครองกาหนดค่าให้แล้ว ระบบจะส่งข้อมูลเพื่อติดต่อไปยัง Sensor
Detector เพื่อที่จะให้ระบบทราบ และ ส่งเสียงเตือนออกมาหากกระทาผิดตามที่ผู้ปกครองกาหนด

ภาพที่ 4 สถาปัตยกรรมของระบบ PC in Car

ภาพที่ 5 สถาปัตยกรรมของระบบ Home Car Controls

5.1.4 วิธีการรับ-ส่งไฟล์

ภาพที่ 6 ภาพรวมของระบบส่งไฟล์

จากภาพที่ 6 ภาพรวมของระบบส่งไฟล์ สามารถอธิบายได้ดังนี้
โปรแกรมประยุกต์นี้มีฐานข้อมูลด้วยกัน 2 ชุด คือ ฐานข้อมูลฝั่งเว็บไซต์ และฐานข้อมูลภายในรถยนต์
ซึ่งในฐานข้อมูลในรถยนต์จะประกอบไปด้วยข้อมูลสาคัญๆ ได้แก่ ชื่อผู้ขับขี่ พาสเวิร์ด ความเร็วสูงสุด ระยะทาง
สูงสุด พิกัดที่กาหนดไว้ และอื่นๆอีกมากมาย ฐานข้อมูลนี้จะไว้สาหรับการประมวลผลภายในรถยนต์ ซึ่งการส่ง
ข้อมูลระหว่างเวบไซต์ และรถยนต์ จะส่งผ่านชุดคาสั่ง xml ที่ได้กาหนดไว้ และได้ใช้ xml parser สาหรับการอ่าน
ค่าของชุดคาสั่งต่างๆ
5.2 การออกแบบระบบ
ระบบนี้ติดต่อกับ Electronic Control Unit (ECU) ของรถยนต์ผ่านอินเตอร์เฟส OBD II ในส่วนของการ
นาเซ็นเซอร์ทั้งหมดมาประมวลผล และประกอบไปด้วยสองส่วนหลัก ดังนี้
ส่วนแรก คือ ระบบ Home Car Controls จะเป็นการคิดขั้นตอนการทางานของระบบทั้งหมด ไม่ว่าจะ
เป็นส่วนของการสร้างบัญชีผู้ขับขี่ใหม่ การยืนยันตัวตนของผู้ขับขี่ และการติดต่อรับ -ส่งไฟล์ระหว่าง Home Car
Controls กับแท็บเล็ตที่ติดตั้งภายในรถยนต์
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ส่วนที่สอง คือ ระบบ PC in Car สาหรับดูโปรไฟล์ของผู้ขับขี่ วิธีการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้
ขับขี่ และตรวจสอบสถานที่ผ่านระบบจีพีเอส หากผู้ขับขี่ไปยังสถานที่ ที่ต้องห้าม หรือขับรถยนต์เร็วเกินกว่า
กาหนด หรือขับรถยนต์มากกว่าระยะทางที่กาหนด ระบบจะแสดงการเตือนที่หน้าจอแท็บเล็ตภายในรถยนต์ และ
เมื่อกลับบ้าน ระบบจะส่งบันทึกไฟล์กลับไปยังระบบ Home Car Control เพื่อให้ผู้ปกครองทราบถึงพฤติกรรมการ
ขับขี่ของบุตร หลาน
ขั้นตอนการทางานของระบบ Home Car Controls และระบบ PC in Car
Sequence Diagramของระบบทัง้ หมด

ภาพที่ 7 Sequence Diagram ของระบบทั้งหมด

จากภาพที่ 7 นามาเขียนเป็นลาดับขั้นตอนของระบบทั้งหมดได้ดังนี้
 ผู้ปกครองทาการสมัครสมาชิกให้กับผู้ขับขี่ผ่าน Home Car Controls ซึ่งหากต้องการกาหนดค่าต่างๆ
(ความเร็วสูงสุด ระยะทางสูงสุดในการขับขี่) เกี่ยวกับผู้ขับขี่จะต้องกาหนดในส่วนนี้
 จากเครื่องแม่ข่าย หรือ Home Car Controls จะส่งข้อมูลไปยังเครื่อง PC ที่ติดตั้งอยู่ในรถยนต์ผ่าน
ระบบ Wi-Fi โดยรถที่จะรับข้อมูลจะต้องอยู่ในระยะรัศมีของ Wi-Fi ด้วยเช่นกัน
 เมื่อผู้ปกครองทาการสมัครให้เสร็จแล้ว ผู้ขับขี่สามารถกรอกรหัสผ่านเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ขับขี่ได้
ผ่านทาง PC in Car
 หากกรอกรหัสผ่านถูกต้องระบบจะทาการติดเครื่องยนต์ให้โดยอัตโนมัติ
 ในขณะที่รถกาลังแล่นอยู่บนถนน หากผู้ขับขี่ทาผิดกับกฏที่ผู้ปกครองตั้งไว้ ระบบ จะส่งเสียงเตือน
ออกมาเพื่อให้ผู้ขับขี่ทราบ
 หากผู้ ขั บ ขี่ ไ ด้ กลั บ มากระท าตามกฏที่ ผู้ ป กครองได้ ตั้ ง ไว้ อี ก ครั้ ง ระบบส่ ง เสี ย งเตื อ นจะเงี ย บ
อัตโนมัติ
 เมื่อผู้ขับขี่สิ้นสุดการขับขี่ในแต่ละวัน ระบบจะทาการประมวลผล และเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล
หากถึงระยะเวลาที่ผู้ปกครองกาหนด ระบบจะส่งรายงานให้ผู้ปกครองทราบโดยอัตโนมัติ
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5.3 การพัฒนาระบบ
5.3.1 ทดลองต่ออุปกรณ์ OBD เข้ากับรถยนต์
การทดสอบการอ่านข้อมูลของรถยนต์ จะทาการทดสอบด้วยรถยนต์ Toyota Fortuner 3.0V ปี
2007 โดยมีมาตรฐาน OBD-II และ ISO9141-2 ติดตั้งมาจากโรงงาน ดังภาพที่ 8 ซึ่งอินเตอร์เฟส OBD ของรถยนต์
ที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบจะติ ด ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณใต้ ค อนโซลในส่ ว นของผู้ ขั บ ขี่ แต่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ท าการน าข้ อ มู ล ออกมา
ประมวลผล
5.3.2 Home Car Controls
Home Car Controls เป็นเว็บแอพพลิเคชัน ที่ทางานร่วมกับระบบ PC in Car ในส่วนของ
Parenting Control โดยระบบที่ทางานร่วมกับระบบ Parenting Control แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ด้วยกัน ได้แก่
- Admin หรือ ผู้ปกครอง หาก admin หรือ ผู้ปกครอง ได้เข้าสู่ระบบ ระบบจะเข้าสู่โหมดการ
ทางานของผู้ปกครอง โดยผู้ปกครองสามารถเลือกทารายการต่างๆได้ ตัวอย่างเช่น สมัครผู้ขับขี่ใหม่ กาหนดค่า
ต่างๆ หรือดูข้อมูลผู้ขับขี่
- Drivers หรือผู้ขับขี่เมื่อทาการเข้าสู่ระบบ ผู้ขับขี่สามารถเลือกทารายการต่ างๆได้ ตัวอย่าง
เช่น View My Profile สาหรับแสดงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับผู้ขับขี่เมื่อได้ทาการล๊อกอินเข้าสู่ระบบ เป็นต้น

ภาพที่ 8 ทดลองต่ออุปกรณ์ OBD กับรถยนต์

ภาพที่ 9 แผนผังโครงสร้างของระบบ Home Car Controls
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ดังภาพที่ 9 เป็นแผนผังโครงสร้างของระบบ Home Car Controls โดยจะแสดงให้เห็นว่า หากผู้ใช้งาน
เข้าสู่ระบบ จะมีเพียง 2 ทางเลือก คือ Drivers และ Admin โดยการทางานต่างๆ สามารถดูได้จากแผนผังของระบบ
5.3.3 PC in car: Parenting Control
PC in Car ในส่วนของ Parenting Control ระบบจะทางานเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนของผู้ขับขี่ โดยที่ผู้ขับ
ขี่จะต้องสมัครใช้งานผ่านระบบ Home Car Control ก่อน หากทาการสมัครเรียบร้อยแล้ว ผู้ขับขี่สามารถเข้าใช้งาน
ระบบได้ทันที โดยในระบบ Parenting Control ที่ติดตั้งในรถยนต์ สามารถทารายการต่างๆได้ ยกตัวอย่างเช่น
- View My Profile ผู้ขับขี่สามารถดูรายละเอียดของตัวเองได้ผ่านระบบ Parenting Control
- Changed Password ผู้ขับขี่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านในการเข้าใช้งานได้ ผ่านการทางานส่วนนี้
5.4 การออกแบบส่วนปฏิสมั พันธ์กับผู้ใช้
การจาลองการออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ทั้งในส่วนของ PC in Car และ Home Car Controls
ระบบ PC in Car

ภาพที่ 10 เมื่อล๊อกอินเข้าสู่ระบบ

จากภาพที่ 10 หากผู้ขับขี่ต้องการที่จะใช้งานรถยนต์ ผู้ขับขี่จะต้องกรอกรหัสผ่านก่อนเข้าใช้งานระบบ
หากรหัสผ่านถูกต้อง ระบบจะติดเครื่องยนต์ให้กับผู้ขับขี่อัตโนมัติ หรือผู้ขับขี่สามารถเข้าสู่ฟังก์ชัน Entertainment
เพื่อเข้าสู่โหมดเพื่อความบันเทิงได้เลยทันที
จากภาพที่ 11 เมื่อผู้ขับขี่กดปุ่มเลือกดูโปรไฟล์ของตนเอง ระบบจะแสดงชื่อผู้ใช้ ค่าความเร็ว และอื่นๆ
ให้ผู้ขับขี่เห็น แต่ผู้ขับขี่ไม่สามารถแก้ไขค่าต่างๆ ได้ หากต้องการแก้ไข จะต้องให้ผู้ปกครองเป็นผู้แก้ไขข้อมูล
ระบบ Home Car Controls

ภาพที
ผู้ปกครองกรอกบั
ู้ใช้ และรหั
ผ่านเพื
เข้งาานระบบ
ใช้งานระบบ
ภาพที
่ 15 ่ ผู12้ปกครองกรอกบั
ญชีผญู้ใชีช้ผและรหั
สผ่าสนเพื
่อเข้า่อใช้
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จากภาพที่ 12 เมื่อผู้ปกครองต้องการจะเข้าสู่ระบบ Home Car Controls ผู้ปกครองจะต้องกรอกชื่อผู้ใช้
และรหัสผ่าน ในส่วนการทางานของ PICP
ดังภาพที่ 13 ซึ่งผู้ปกครองสามารถกาหนดค่าต่างๆ เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถใช้งานเกี่ย วกับเซ็นเซอร์ต่างๆ
ของรถคันนั้นๆได้

6. สรุปผลการดาเนินงาน
บทความวิจัยนี้เป็นการกล่าวถึงการวิเคราะห์ และออกแบบ ระบบแจ้งเตือนพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์
ในด้านความเร็ว และระยะทางในการขับขี่ของบุตรหลาน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนน ระบบนี้
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ระบบ Home Car Controls จะเป็นเว็บแอพพลิเคชัน สาหรับผู้ปกครองเพื่อใช้กาหนด
ข้อบังคับ (Policy) ต่างๆ เช่น ความเร็วสูงสุด หรือระยะทางสูงสุด ในการขับขี่ก่อนที่จะมีเสียงเตือนได้ และระบบ
PC in Car จะมีอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในรถยนต์ ซึ่งจะดึงข้อมูลด้านเซ็นเซอร์จากรถยนต์ด้วยอินเตอร์เฟส OBD เพื่อ
ทาการประมวลผล และระบบนี้จะบันทึกการขับขี่ในแต่ละวันแบบอัตโนมัติในรูปแบบ Log File และจะสรุปผล
ให้ผู้ปกครองทราบ โดยผู้ปกครองสามารถเรียกดูพฤติกรรมการขับขี่ย้อนหลังได้ ซึ่งการติดต่อระหว่าง 2 ระบบจะ
ใช้เครือข่ายไร้สาย และส่งไฟล์ระหว่างระบบเป็นภาษา XML โดยใช้ XML Parser สาหรับอ่านและเขียนไฟล์
ดังกล่าว

7. รายการอ้างอิง
[1] อุบัติเหตุการจราจรทางบก, http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatReport_Final.aspx?reportid=161
&template =1R2C&yeartype=M&subcatid=45
[2] OBD SAE Communication Standards, http://www.sae.org/events/training/symposia/obd/
presentations/2009/d2paulbaltusis.pdf
[3] Remote Method Invocation Home, http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/tech/index-jsp136424.html
[4] RMI, http://download.oracle.com/javase/tutorial/rmi/index.html
[5] OBD II Connector, http://www.obdii.com/connector.html
[6] JAVA Communications API, http://www.oracle.com/technetwork/java/index-jsp-141752.html

1475

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจาปี 2556

วันที่ 24 ธันวาคม 2556

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแบบประเมินออนไลน์
The development of information systems for managing evaluation online
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแบบประเมินออนไลน์ โดย
พัฒนาระบบโดยใช้ภาษา PHP และใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูล ผู้ตอบแบบประเมิน สามารถตอบบบสอบถาม
ผ่านเว็บ และระบบสามารถประมวลผลการประเมินได้ ระบบนี้ครอบคลุมผู้ใช้งานจานวน 3 กลุ่มได้แก่ ผู้สร้าง
แบบประเมิน ผู้ตอบแบบประเมิน และผู้ตรวจสอบแบบประเมิน ในขั้นตอนการประเมินผลได้ทาการประเมิน
ทางด้านประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 4 คน และประเมินผลความพึงพอใจของระบบจากกลุ่ม
ตัวอย่างการใช้งานจานวน 40 คน ประกอบด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ซึ่งผลการประเมินสรุปว่า ด้าน
ประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจในระดับดี มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.48 และผลความพึง
พอใจของระบบจากกลุ่มตัวอย่างการใช้งานอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.34 ซึ่งสามารถนามาใช้งานได้
อย่างแท้จริงและตรงตามความต้องการ
คาสาคัญ : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแบบประเมินออนไลน์

ABSTRACT
This research is aimed at development of information systems for managing evaluation online which
was developed using PHP language and a database management system. The participants could answer the
research questionnaires on the website provided with the use of an evaluation system. This system includes 3
groups of people, 1) questionnaire producers,2) participants, and 3) evaluation makers. During the system
evaluation procedure, the efficiency of the system was assessed by four experts using 40 samples. It can be
concluded from these results that the efficiency of the evaluation system was satisfactory with the average point
of 4.48. The result also showed that the efficiency of the evaluation system evaluated by the researcher samples
was in a good level whose average point was 4.34. The results show the possibility of the actual usage and
accorded to the real necessity.
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บทนา
เทคโนโลยี การสื่ อ สารในปั จ จุ บั น มี ค วามเจริ ญ ก้าวหน้ าอย่ างรวดเร็ ว การสื่ อ สารผ่ านเครื อ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการดาเนินงานการปฏิบัติงานไม่ว่าจะภาครัฐหรือเอกชน ตลอดจนธุรกิจ
ทาให้มีการแข่งขันกันมากขึ้น แต่ละองค์กรนั้นจะต้องการเทคโนโลยีที่มีความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัยมาใช้
ในการวางแผนกลยุทธ์และนาข้อมูลมาปรับปรุงและบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการแบบประเมินออนไลน์เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ได้ข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้ใน
การวางแผนและพัฒนางานองค์กร ในหลายเว็บไซต์จะมีแบบประเมิน ไว้สาหรับผู้ที่สนใจเพราะการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีมากขึ้น การสร้างและตอบแบบประเมินผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ
การสร้างแบบประเมิน ให้แก่ผู้ตอบแบบประเมิน โดยใช้กระดาษ เป็นวิธีการที่สิ้นเปลืองทรัพยากร
เนื่องจากต้องใช้กระดาษเป็นจานวนมาก และต้องใช้แรงงานคนในการแจกแบบประเมิน การป้อนแบบประเมิน
เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทาการประมวลผลทางสถิติ นอกจากนี้แบบประเมิน ที่จ่ายแจกออกไปมักจะได้กลับมา
ไม่ครบจานวนและผู้ตอบแบบประเมิน อาจจะตอบไม่ครบถ้วน และเขตพื้นที่ที่แจกแบบประเมิน มักจะมีบริเวณที่
จากัด หากเพิ่มเขตพื้นที่ในการแจกแบบประเมิน ค่าใช้จ่ายก็จะสูงตามไปด้วยเช่นกัน
จากปัญหาดังที่กล่าวมาจึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแบบประเมินออนไลน์ เพื่ออานวย
ความสะดวกในการสร้างแบบประเมิน โดยผู้สร้างแบบประเมินสร้างข้อคาถามและคาตอบได้อย่างไม่จากัด
จานวนอีกทั้งให้ผู้ตอบแบบประเมินผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ข้อมูลที่ได้ระบบทาการประมวลผลด้วยโปรแกรม
ทางด้านสถิติอัตโนมัติเกิด ความสะดวกรวดเร็วประหยัดทรัพยากรกระดาษและแรงงานคนในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล

กรอบแนวคิดและทฤษฎี
ทฤษฎีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การวิเคราะห์ระบบงานเดิม และออกแบบระบบงานใหม่
(System Analysis and Design)คือ วิธีการที่ใช้ในการสร้างระบบสารสนเทศขึ้นมาใหม่ในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง หรือ
ระบบย่อยของธุรกิจ นอกจากการสร้างระบบสารสนเทศใหม่แล้ว การวิเคราะห์ระบบช่วยในการแก้ไขระบบ
สารสนเทศเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นด้วยก็ได้ การวิเคราะห์ระบบคือ การหาความต้องการ(Requirements) ของระบบ
สารสนเทศว่าคืออะไร หรือต้องการเพิ่มเติมอะไรเข้ามาในระบบ และการออกแบบก็คือ การนาเอาความต้องการ
ของระบบมาเป็นแบบแผน หรือเรียกว่าพิมพ์เขียวในการสร้างระบบสารสนเทศนั้นให้ใช้ในงานได้จริง ผู้ที่ทาหน้า
นี้ก็คือ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis: SA) ได้นาวิธีการพัฒนาระบบงาน SDLC (System
Development Life Cycle) [1] มาใช้
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสาคัญต่อการดาเนินงานทั้งระดับ
องค์กรและอุตสาหกรรม ธุรกิจต้องการระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการดารงอยู่และเจริญเติบโตของ
องค์กร โดยที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยให้ธุรกิจประสบผลสาเร็จ และสามารถแข่งขันกับธุรกิจอื่นใน
ระดับสากล เพื่อให้การทางานมีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องทาความเข้าใจถึงวิธีใช้งานและโครงสร้างของ
ระบบสารสนเทศ
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สุธาทิพย์ ศรีหาวงศ์ และ กฤษณะ นภดลลดาภรณ์ [16] ได้เสนอผลงานวิจัยเรื่อง โปรแกรมช่วยสร้าง
แบบสอบถามผ่านเว็บ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้กล่าวว่าโปรแกรมช่วยสร้างแบบสอบถามบนเว็บ เป็น
โปรแกรมที่สร้างขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการสร้างแบบสอบถาม โดยไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร ผู้สร้าง
แบบสอบถามจะได้รับข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามจากผู้ตอบแบบสอบถามในวงกว้าง และง่ายต่อการติดตาม
ผลสรุป เพราะโปรแกรมสามารถคานวณผลสรุปจากการตอบแบบสอบถามเมื่อถึงเวลาหรือครบตามจานวนที่
กาหนดด้วยความถูกต้อง และเชื่อถือได้ ตลอดจนสามารถแสดงผลจากการตอบแบบสอบถามด้วยแผนภูมิได้
ชัดเจน จากการทดสอบการใช้งานของโปรแกรมโดยอาจารย์ และนักศึกษา ซึ่งแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานออกเป็น 3 กลุ่ม
คือ กลุ่มผู้สร้างแบบสอบถาม กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม และกลุ่มผู้ที่ต้องการดูผลสรุป โดยให้ผู้ใช้แต่ละกลุ่มใช้
งานโปรแกรมตามสิทธ์การใช้งาน และผลการทดสอบโปรแกรมโปรแกรมสามารถทางานได้ตามขอบเขตที่
กาหนดไว้ในขอบเขตการศึกษา โปรแกรมช่วยสร้างแบบสอบถามบนเว็บ ที่พัฒนาขึ้นนี้ทาให้ผู้ที่ต้องการสร้าง
แบบสอบถามได้รับความสะดวกในการสร้างแบบสอบถาม และช่วยประหยัดทรัพยากร ซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมที่
ช่วยลดปัญหาต่างๆและแบ่งเบาภาระของผู้ที่รับผิดชอบได้มาก
นารีวรรณ สรงสุวรรณ [9] ได้เสนอผลงานวิจัย เรื่อง ระบบการสร้างแบบสอบถามและเก็บรวบรวม
ข้อมูลงานติดตามและประเมินผลผ่าน Web ของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้กล่าวว่าในทุก
วันนี้มีแบบสอบถามมากมายที่ใช้สาหรับการประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรเพื่อการพัฒนาองค์กรให้ดี
ยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาทั้งหลายที่ใช้แบบสอบถามที่เป็นกระดาษซึ่งจะมีต้นทุนการผลิตที่สูง และเกิด
ความไม่สะดวกทั้งในด้านของการจัดเก็บและการประเมินผลก็ยังทาได้ยากอีกด้วย ฉะนั้นเพื่อขจัดปัญหาและทา
ให้ระยะเวลาของการดาเนินการสั้นลง จึงทาให้โครงการนี้เกิดขึ้นโดยมีจุดประสงค์ที่จะนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้เหมาะสมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยี กับระบบแบบสอบถาม
วิฑูร สนธิปักษ์ และ บัณฑิต ทรัพย์ประมวล [14] ได้เสนองานวิจัยเรื่อง ระบบช่วยสร้างแบบสอบถาม
การวิจัยออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้กล่าวไว้ว่าการพัฒนางานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
พัฒนาระบบช่วยสร้างแบบสอบถามการวิจัยออนไลน์ ให้แก่สานักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ โดยระบบมีการจัดเก็บข้อมูลประมวลผลข้อมูล แสดงผลข้อมูลในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ และ
สามารถทางานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งภายในระบบได้แบ่งการทางานออกเป็นสามกลุ่ม คือ กลุ่มที่หนึ่ง
ผู้สร้างแบบสอบถาม สามารถสร้างแบบสอบถาม แก้ไขข้อมูลแบบสอบถาม แก้ไขข้อมูลส่วนตัว และสามารถ
ติดตามผลการประมวลผลข้อมูลคาตอบของคาถามชั้นต้นได้ กลุ่มที่สอง ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถค้นหา
แบบสอบถามและตอบคาถามในแบบสอบถามการวิจัยเรื่องที่ต้องการได้ กลุ่มที่สามผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการ
ข้อมูลสมาชิก ข้อมูลหมวดหมู่แบบสอบถาม และข้อมูลแบบสอบถามได้ โดยการทาวิจัยครั้งนี้ได้ทาแบบ
ประเมิน ผลเพื่อวั ดความประสิทธิ ภาพของระบบโดยผู้เชี่ ยวชาญที่ มีต่อระบบมีการแบ่งระดับความพึงพอใจ
ออกเป็นห้าระดับ ซึ่งผลการประเมินผลได้ดังนี้ การวัดความประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญด้านการติดต่อกับผู้ใช้
ระบบ (Usability test) ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.04 การวัดวัดความประสิทธิภาพของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมวลผลของระบบ (Performance test) ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ
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4.28 และการวัดความประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญด้านผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ (Function test) ความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.35
จิรัฏฐา ภูบุญอบ [7] ได้ทาการศึกษาเรื่องการออกแบบและพัฒนาระบบการประเมินผลการสอนของ
อาจารย์โดยนิสิตผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการสาหรับประเมินการสอนของอาจารย์
โดยนิสิตผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และอาจารย์ผู้สอนจะได้รับผลประเมินการสอนจากนิสิตด้วยความถูกต้อง
และรวดเร็ว โดยทาการศึกษาข้อมูลการทางาน และประเมินการสอนของคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เป็นกรณีศึกษา ระบบได้จัดแบ่งการให้บริการสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ ประกอบด้วยข้อมูลส่วน
นิสิต อาจารย์ และผู้ดูแลระบบ ผลที่ได้จากการประเมินระบบปรากฏว่าสามารถช่วยในการประเมินการสอนของ
อาจารย์โดยผ่านอินเทอร์เน็ต และผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
สุมินตรา ตรีเนตร [16] ได้ทาการศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีจุดมุ่งหมาย 3 ข้อคือ ข้อแรกศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ ข้อสองพัฒนาระบบ
สารสนเทศวิชาการ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อระบบสารสนเทศ ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาโดยรวม
อยู่ในระดับที่ดี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มีความต้องการระบบสารสนเทศวิชาการอยู่ในระดับดีมาก ระบบ
สารสนเทศที่พัฒนาขึ้น ครอบคลุมงานวิชาการและบัณฑิตศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลและสอบถามผู้เชี่ยวชาญที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหารวมถึงการออกแบบหน้าจอที่สะดวกในการใช้งานและสืบค้นข้อมูล ซึ่งทาให้ผู้ใช้มีความ
สนใจเป็นพิเศษ ช่วยในการทางานของระบบมีประสิทธิภาพสูง ผู้ใช้สามารถโต้ตอบและแสดงผลให้ผู้ใช้ทราบได้
ทันทีจากงานวิจัยที่นาเสนอพอสรุปได้ดังนี้
1) การพัฒนาระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นที่ต้องการอย่างกว้างขวาง
2) ลักษณะที่เหมาะสมในการนาเสนอสารสนเทศ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะต้องคานึงถึงสิ่งต่อไปนี้
คือ ขนาดตัวอักษร กราฟิก สี สื่อในการนาทาง และองค์ประกอบทั่วไปของโปรแกรมเพื่อทาให้การใช้งานระบบมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นข้อเสนอแนะและจุดบกพร่องของงานวิจัยข้างต้น ตลอดจนแบบประเมินผลประสิทธิภาพ
ของระบบของงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยก็ได้นามาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการแบบประเมินออนไลน์
2. เพื่อประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแบบประเมินออนไลน์
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแบบประเมินออนไลน์

วิธีการดาเนินวิจัย
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแบบประเมินออนไลน์ หลังจาก
พัฒนาระบบแล้วผู้วิจัยได้ใช้แบบประเมิน เป็นเครื่องมือในการประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อระบบจากกลุม่ ผูใ้ ช้
รวมทั้งให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศประเมินประสิทธิภาพของระบบด้วย สามารถสรุปขั้นตอน
การวิจัย ได้ดังนี้
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1. ศึกษาความต้องการและวิเคราะห์ระบบงานกาหนดขอบเขตของปัญหาที่จะเป็นสาหรับการพัฒนา
ระบบ
2. ศึกษาความเป็นไปได้ในแต่ละด้านของระบบทีจ่ ะพัฒนา
3. วิเคราะห์ระบบงานเพื่อนาโครงสร้างของระบบงานเดิมมากาหนดรูปแบบของระบบงานใหม่ที่จะ
พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยให้ระบบการทางานมีประสิทธิภาพ
4. ออกแบบระบบออกแบบเริ่มจากการกาหนดความต้องการทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที่จะ
นามาพัฒนาระบบการออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบจอภาพสาหรับบันทึกหรือแก้ไขข้อมูลและการรายงานผล
ในลักษณะต่างๆ ที่ต้องการ
5. การพัฒนาโปรแกรม เป็นขั้นตอนของการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างระบบงานและการจัดทาคู่มือการ
ใช้งานโปรแกรม
6. การทดสอบระบบ เพื่อทดสอบระบบก่อนที่จะนาไปใช้งานจริง อีกทั้งให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การพัฒนาระบบสารสนเทศประเมินคุณภาพของระบบ
7. ออกแบบประเมิน สาหรับประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มตี ่อระบบสารสนเทศ
8. ติดตั้งระบบเพื่อให้ผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนาไปใช้งานจริงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
แบบประเมินออนไลน์

สรุปผลการวิจัย
ผลจากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแบบประเมินออนไลน์ พบว่าจากผลของการประเมิน
ระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ ระดับคุณภาพเฉลี่ยในแต่ละด้านของกระบวนการทางานของระบบ มีค่าเท่ากับ 4.48 นั่น
หมายความว่า โดยรวมแล้วผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อกระบวนการทางานของระบบในระดับดี และเมื่อ
พิจารณาจากรายการที่ผู้เชี่ยวชาญพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านการออกแบบหน้าจอระบบ มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.32
นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจในด้านความสามารถของระบบในระดับดีระดับคุณภาพเฉลี่ยด้านการติดต่อ
กับระบบงาน มีค่าเท่ากับ 4.55 นั่นหมายความว่า โดยรวมแล้วผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจในด้านความสามารถ
ของระบบอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณารายการที่ผู้เชี่ยวชาญพึงพอใจมากที่สุด 2 อันดับแรก ได้แก่ ความสามารถ
ในการนาเสนอผลการตอบแบบประเมิน มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.75 ความสามารถในการสร้าง ลบ และแก้ไข
แบบประเมิน มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.34 ตามลาดับจากผลของการประเมินระบบโดยผู้ใช้งาน ระดับคุณภาพเฉลี่ย
ในแต่ละด้านของกระบวนการทางานของระบบ มีค่าเท่ากับ 4.34 นั่นหมายความว่าโดยรวมแล้วผู้ใช้ระบบมีความ
พึงพอใจต่อกระบวนการทางานของระบบในระดับดี และเมื่อพิจารณารายการที่ผู้ใช้ระบบพึงพอใจมากที่สุด 2
อันดับแรก ได้แก่ ด้านการออกแบบหน้าจอ ในส่วนของความเหมาะสมในการจัดองค์ประกอบของหน้าจอ และ
ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.50 ความเหมาะสมในการออกแบบสีตัวอักษรและพื้น
หลัง มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.40 ตามลาดับอีกทั้งผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อการติดต่อกับระบบงานในระดับดี ระดับ
คุณภาพเฉลี่ยในด้านการใช้งานระบบ มีค่าเท่ากับ 4.37 นั่นหมายความว่า โดยรวมแล้วผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจ
ในด้านการใช้งานระบบ ในระดับดี และเมื่อพิจารณารายการที่ผู้ใช้ระบบพึงพอใจมากที่สุด 2 อันดับแรก ได้แก่
ความรวดเร็วของการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.70 มีความรวดเร็วในการรายงานผลการตอบ
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แบบประเมิน และความง่ายในการเข้าใช้งานระบบ มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.40 ตามลาดับ ดังนั้นจากผลการสรุป
โดยภาพรวมแล้วระบบสารสนเทศเพื่อจัดการแบบประเมิน ออนไลน์ พัฒนาขึ้นนี้มีคุณภาพอยู่ในระดับดี

ภาพประกอบ 1. ตัวอย่างการสรุปผลการตอบแบบสารวจความพึงพอใจ

อภิปรายผล
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการแบบประเมินออนไลน์ และช่วย
แก้ปัญหาระบบงานเดิมที่ประสบปัญหา เช่น ความล่าช้าในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากชุด แบบประเมิน การ
ทางานไม่เป็นระบบ การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า ข้อมูลที่ได้อาจมีความผิดพลาด เป็นต้น และเมื่อพิจารณาจากผล
การประเมิ นของผู้เ ชี่ย วชาญด้านการพั ฒนาระบบและค่าความพึง พอใจของผู้ใ ช้ทุ กฝ่ าย สามารถอภิ ปราย
ผลการวิจัยออกเป็น 2 ประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 คุณภาพของระบบสารสนเทศ จากการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 4 ด้านสามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้
1) ด้านความสามารถของระบบ จากผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านความสามารถของ
ระบบ พบว่าความสามารถในการนาเสนอผลการตอบแบบประเมิน และความสามารถในการสร้าง ลบ และแก้ไข
แบบประเมิน มีความเหมาะสมในการนาไปใช้งานรวมทั้งความสามารถในการรายงานผลการตอบแบบประเมิน
ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ระบบช่วยลดขั้นตอนและเวลาในการรวบรวมผลการตอบแบบประเมิน และผลที่ได้มีความ
น่าเชื่อถือ โดยภาพรวมในด้านความสามารถของระบบอยู่ในระดับที่ดี
2) ด้านการประมวลผลของระบบจากผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านการประมวลผลของ
ระบบ พบว่า ความถูกต้องของลาดับการทางานและความถูกต้องของการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลและความถูกต้อง
ของการรายงานข้อมูลที่เหมาะสมในการใช้งาน ผู้วิจัยมีความเห็นว่าความถูกต้องของลาดับการทางานของระบบ
และความถูกต้องเมื่อมีการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลมีความสาคัญในการทางานของระบบ ซึ่งทาให้การทางาน
ของระบบมีความน่าเชื่อถือและมีความถูกต้องของข้อมูล โดยสอดคล้องกับงาน วิจัยของ วิฑูร สนธิปักษ์ และ
บัณฑิตทรัพย์ประมวล [14] ได้ทาการวิจัยเรื่องระบบช่วยสร้างแบบประเมิน การวิจัยออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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นครสวรรค์ ที่พบว่าการวัดประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญด้านการประมวลผลของระบบ(Performance test) ความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก
3) ด้านการออกแบบหน้าจอ จากผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบหน้าจอ
พบว่า การออกแบบหน้าจอที่สวยงาม การออกแบบให้มีปฏิสัมพันธ์สะดวกและใช้งานง่าย รูปแบบหน้าจอของแต่
ละกระบวนการมีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถเพิ่มความน่าสนใจให้กับผู้ใช้ระบบได้มากอีกทั้งทาให้เกิด
แรงจูงใจในการทางานให้ดีขึ้น ช่วยเพิ่มความสนใจในการใช้งานระบบได้มากขึ้น โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุมินตรา ตรีเนตร [17] ที่กล่าวว่า ลักษณะที่เหมาะสมในการนาเสนอสารสนเทศ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะต้อง
คานึงถึง ขนาดตัวอักษร ภาพกราฟิก สี สื่อในการนาทาง และองค์ประกอบทั่วไปของโปรแกรม เพื่อทาให้การใช้
งานของโปรแกรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4) ด้านความปลอดภัยของระบบ จากผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านความปลอดภัยของ
ระบบ พบว่า ความเหมาะสมของการกาหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านในการตรวจสอบผู้เข้าใช้ระบบและความ
เหมาะสมในการตรวจสอบสิทธิการใช้งานของผู้ใช้ระบบในระดับต่างๆ และ ความสามารถในการตรวจสอบ
ความผิดพลาดของข้อมูล ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การกาหนดสิทธิในการใช้งานของผู้ใช้ในระบบ ทาให้ระบบมีความ
ปลอดภัยในการใช้งาน โดยสามารถลดความผิดพลาดที่จะเกิดกับระบบ และมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นารีวรรณสรงสุวรรณ [9] ที่พบว่า ระบบการสร้างแบบประเมิน และเก็บรวบรวมข้อมูลงานติดตาม
และประเมินผลผ่าน Web ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทาโครงการนี้ขึ้นมาทาให้ข้อมูลที่
ได้มีความน่าเชื่อถือ และผลของการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี จึงตอบสนองความต้องการได้อย่าง
แท้จริง
ประเด็นที่ 2 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบ จากการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานทั้ง 4
ด้านสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1) ด้านความสามารถของระบบ จากการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานด้านความสามารถของระบบ
พบว่า ความสามารถในการสร้างแบบประเมินออนไลน์และความสามารถในการรายงานผล มีความถูกต้องของ
ข้อมูล และเชื่อถือได้ เหมาะสมในการใช้งาน ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการจัดการข้อมูล ทาให้ใช้งานง่าย
2) ด้านการใช้งานระบบ การประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ ช้งานด้านความสามารถของระบบ พบว่า มี
ความรวดเร็วและความสะดวกของการเข้าใช้ โดยมีความเป็นสัดส่วนของเมนูทาให้การเข้าใช้งานง่ายขึ้น ผู้วิจัยมี
ความเห็นว่า การเพิ่มประสิทธิภาพความรวดเร็วในการจัดการข้อมูล ทาให้ระบบมีความคล่องตัว
3) ด้านการออกแบบหน้าจอ การประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานด้านความสามารถของระบบ พบว่า
ความเหมาะสมในการจัดองค์ประกอบหน้าจอ และความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การจัด
องค์ประกอบของสารสนเทศ ท าให้การใช้งานสารสนเทศมีความน่าสนใจ และเมื่อสารสนเทศมีการจั ด
องค์ประกอบที่เป็นสัดส่วนทาให้ง่ายต่อการใช้งานของผู้ใช้ โดยสอดคล้องกับทฤษฏีของ กิดานันท์ มลิทอง [2] ได้
กล่าวถึงการออกแบบเว็บเพจที่ดีว่า ควรพิจารณาถึงข้อมูลและวิธีการนาเสนอว่าต้องการให้ออกมาในรูปแบบใด
เช่นตัวอักษร ภาพ หรือเสียง
4) ด้านการรักษาความปลอดภัย การประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานด้านการรักษาความปลอดภัย
พบว่า ความเหมาะสมของการกาหนดรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านในการตรวจสอบผู้เข้าใช้ และความเหมาะสมในการ
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ตรวจสอบสิทธิการใช้งานของผู้ใช้ระบบในระดับต่างๆ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ความปลอดภัยของสารสนเทศมี
ความสาคัญต่อระบบ เพราะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ระบบ และอาจจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
ของระบบอีกด้วย โดยสอดคล้องกับทฤษฏีของ กิตติ ภักดีวัฒนกุลและ ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ [3] ที่กล่าวไว้ว่า
ระบบสารสนเทศเป็น ทรัพ ยากรที่สาคัญ อีกอย่างขององค์กร ถ้ าสารสนเทศบางประเภทรั่ วไหลออกไปสู่
บุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งขัน อาจทาให้เกิดความเสียโอกาสทางการแข่งขัน หรือสร้างความเสียหายแก่ธุรกิจ
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือการก่อการร้ายต่อระบบ จะมีผลโดยตรงต่อ
ประสิทธิภาพและความเป็นอยู่ขององค์กร

ข้อเสนอแนะ
จากการพัฒนาโครงการระบบสารสนเทศเพื่อจัดการแบบประเมิน ออนไลน์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
สาหรับผู้ต้องการนาระบบไปใช้ ดังนี้
1) ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการแบบประเมิน ออนไลน์ เป็นระบบที่ผ่านการประเมินคุณภาพ โดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ และผ่านการประเมินความพึงพอใจการใช้งานจากกลุ่มผู้ใช้ระบบ
โดยเป็นที่ยอมรับต่อผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี
2) ควรมีการพัฒนาให้สามารถสร้างประเภทของคาถามให้มีความลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้ระบบมีความสมบูรณ์ และสามารถใช้งานได้มากขึ้น
3) ควรมีการออกแบบระบบให้สามารถประมวลผลในรูปแบบของสถิติได้ทันที เพื่อให้ง่ายต่อการดูผล
ของข้อมูล และประมวลผลข้อมูล
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การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านโปรแกรมประยุกต์
เว็บ กรณีศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวรพัฒน์ จังหวัดสงขลา
PARTICIPATION OF PARENTS TO LEARNING OF STUDENTS THROUGH
A WEB APPLICATION CASE STUDY OF PRATHOMSUKSA 1 STUDENTS,
WARRAPHAT SCHOOL IN SONGKHLA
สรรเสริญ จุลจันทร์
นักศึกษาปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail : jsunsern@gmail.com
วัชรวลี ตั้งคุปตานนท์
อาจารย์ประจาหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail : watcharawalee.t@psu.ac.th
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแนวทางการใช้โปรแกรมประยุกต์เว็บ ในการเพิ่มช่องทางการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองในกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวรพัฒน์ อาเภอ
หาดใหญ่ จั งหวั ด สงขลา 2) ประยุ กต์ ใช้ แ นวทางดัง กล่ าวเพื่ อพั ฒ นาเว็ บ ไซต์ ที่ แสดงผลได้ ดีทั้ ง บนเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และแท็บเล็ต ซึ่งงานวิจัยในอดีตยืนยันว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
สาคัญต่อความสาเร็จของนักเรียน สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาได้อย่างชัดเจน โดยเลือกใช้โอเพนซอร์
สเข้ามาจัดการเพื่อลดต้นทุนในการพัฒนาระบบ ผลการทดสอบคุณภาพของระบบโดยผู้วิจัยปรากฏว่า 1) ด้านการ
เชื่อมต่อส่วนย่อยๆ ภายในระบบ (Integration Testing) สามารถทางานร่วมกันได้อย่างราบรื่น 2) ด้านการเชื่อมต่อ
ภายนอกระบบ (System Testing) ปรากฏว่าสามารถแสดงผลได้ดีในโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆ และทุกๆ เว็บ
เพจสามารถเปิดได้ภายใน 10 วินาที ซึ่งยืดหยุ่นและอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครองในสังคมปัจจุบัน
คาสาคัญ : ผู้ปกครอง การมีส่วนร่วม โปรแกรมประยุกต์เว็บ

ABSTRACT
The purpose of this research was: 1) To study the way for communicating between parents of primary
shool 1, Warraphat School Hatyai Songkhla in using web technology. 2) Apply the way to implement website
for suitable with PC, Mobile Phone and Tablet. Which choose open source for decrease the cost when
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imprement the system. The result of improve system quality is found that 1) Integration Testing is merge
smoothly and perfect 2) System Testing can show beautiful and compatible browsers and every page can be
access within 10 seconds, it's very easy and comfortable. In the past, lots of researches confirm that parent’s
participation have lots of impact to the student successful.
KEYWORDS : parent, participation, web application

1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติ
สาระที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง องค์กรหน่วยงานต่างๆ ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา และ
พัฒนาด้านการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการให้สังคมได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้สถานศึกษามีการประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชมทุกๆ ฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ ซึ่งการพัฒนาการศึกษามีความจาเป็น
อย่างยิ่งที่หลายๆ ฝ่ายต้องร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐและชุมชนควรมีบทบาทช่วยเหลือครอบครัวและ
ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งบทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองกับการศึกษาได้ถูกวิจัย
มาแล้วว่ามีบทบาทสาคัญต่อความสาเร็จของนักเรียน สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูงขึ้นได้อย่าง
ชัดเจน ก่อให้เกิดการพัฒนาทัศนคติและการแสดงพฤติกรรมของนักเรียนที่ดีขึ้น (สราวดี เพ็งศรีโคตร และ จันทร์
ชลี มาพุทธ, 2554)
การจัดกิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองกับทางโรงเรียนนั้น เพื่อให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยในด้าน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียน พัฒนาครู และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองด้วยกันเอง ซึ่งช่องทางที่ทาง
โรงเรียนได้จัดให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมได้นั้น จะมีทั้งรูปแบบการสื่อสารทางเดียวและรูปแบบการสื่อสารสอง
ทาง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ได้แก่ กิจกรรมโรงเรียน เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วม กิจกรรมสื่อสารสนเทศ กิจกรรมนี้จะเน้นให้ผู้ปกครองเป็นผู้รับข้อมูลเป็นหลัก เป็นต้น (สุธีรา จีรติวรา, 2546)
ผลการวิจัยที่ผ่านมาได้พบว่า โรงเรียนกับผู้ปกครองยังขาดความร่วมมือและความสัมพันธ์กัน คือ มี
ผู้ปกครองบางส่วนไม่ได้ให้การสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรหลานเท่าที่ควร การเลี้ยงดูบุตรหลานยังไม่เหมาะสม
และไม่ได้ให้ความร่วมมื อในกิจกรรมต่างๆ แก่โรงเรียนที่บุตรหลานของตนกาลังเรียนอยู่ สาเหตุเหล่านี้เกิดจาก
ผู้ปกครองบางท่านไม่เห็นคุณค่าทางการศึกษา บางท่านไม่มีเวลาให้กับบุตรหลาน บางท่านไม่รู้ไม่เข้าใจพัฒนาการ
ของบุตรหลาน และผู้ปกครองบางท่านไม่มีโอกาสได้เข้าถึงโรงเรียนได้อย่างเต็มที่ (อภิญญา เวชยชัย, 2544)
ยิ่งไปกว่านั้นการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถือว่าแตกต่างจากชั้นอนุบาลเป็นอย่าง
มาก ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเรียนในชั้นเรียน การบ้าน หรือกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนที่มากขึ้น จากการสารวจและ
สังเกตเบื้องต้นพบว่า โรงเรียนที่เป็นกรณีศึกษาจะมอบหมายการบ้านให้กับนักเรียน โดยคุณครูจะแจ้งการบ้านแก่
นักเรียน และให้นักเรียนจดใส่สมุดการบ้าน ซึ่งมีโอกาสสูงที่นักเรียนจดไม่ทันหรือจดผิด ผู้ปกครองก็จะโทรศัพท์
มาสอบถามกับคุ ณครูอีกครั้งหนึ่ ง ทาให้เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่าย ซึ่ง ทางโรงเรียนจะให้คุณครูเขียนและแจ้ ง
การบ้านบนกระดานประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งแก่ผู้ปกครอง จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบของเทคโนโลยี
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สารสนเทศ เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
จากประเด็นดังกล่าว ผู้วิ จัยจึงสนใจประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการนาเทคโนโลยีโปรแกรมประยุกต์เว็บ เป็น
เครื่องมือเพื่อสร้างช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาแนวทางการใช้โปรแกรมประยุกต์เว็บในการเพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน
กระบวนการเรียนรูข้ องนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวรพัฒน์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2.2 ประยุกต์ใช้แนวทางดังกล่าวเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ที่แสดงผลได้ดที ั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และแท็บเล็ต

3. ทฤษฎีและหลักการ
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมของประชาชน
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมของประชาชนนี้ องค์กรท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วม
จัดการศึกษาจะพัฒนาได้ดี เกิดผลต่อการพัฒนานักเรียนได้อย่างแท้จริง ถ้าทุกฝ่ายทุกคนในชุมชนมีความรู้สึกเป็น
เจ้าของโรงเรียน รักโรงเรียน ถ้ามาร่วมคิด ร่วมทา ร่วมจัดการศึกษา และพัฒนาโรงเรียน รวมทั้งช่วยสนับสนุนทั้ง
บุคลากรและงบประมาณ
การจัดการศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2538 - 2540 ได้กาหนดแนวทางปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว
ประชาชนต้องได้รับการศึกษาพื้นฐานอย่างน้อย 12 ปี เป็นการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล การจัดการ
ศึกษาที่ผ่านมาในอดีตมีความล้มเหลว ไม่สนองตอบความต้องการของประชาชนและท้อ งถิ่น เพราะถูกกาหนด
นโยบายมาจากส่วนกลางที่ไม่เข้าใจสภาพความเป็นอยู่และวิถีการดารงชีวิตของประชาชนโดยแท้จริง จึงต้องมีการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนระบบการจัดการศึกษาทั้งระบบ อันเป็นที่มาของการเกิดกฎหมายการศึกษาขึ้นใน
ปัจจุบันที่เราเรียกกันว่า พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ที่มีบทบัญญัติในหลาย
มาตราที่มุ่งเน้นให้ประชาชนในชุมชนและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อให้ตรงตามความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ (ศึกษาธิการ กระทรวง, 2542)
3.2 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
การจัดกิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและโรงเรียนนั้น มีทั้งกิจกรรมที่ผู้ปกครองลงมือปฏิบัติ
เองจนถึงเป็นผู้รับเพียงข้อมูลข่าวสาร วิธีการที่โรงเรียนจะจัดกิจกรรมให้ง่าย และสะดวกในการให้ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วม ดังนี้ กิจกรรมโรงเรียน เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม โดยทางโรงเรียนเป็นฐานของการจัด
กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการฝึกอบรมและกิจกรรมการแสดง เป็นต้น กิจกรรมสื่อสารสนเทศ กิจกรรมนี้จะเน้นการ
ให้ผู้ปกครองเป็นผู้รับข้อมูลเป็นหลัก ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน เช่น นโยบายการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมของโรงเรี ยน และกิจ กรรมเพื่ อให้ ผู้ ปกครองเห็ นภาพรวมของโรงเรี ยน เห็ น ภาพการเรี ย นของเด็ ก
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสารสนเทศในรูปแบบอื่นอีก ได้แก่ โฮมเพจ โซเชียลเน็ตเวิร์ค และกระดาษสนทนา เป็นต้น
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โรงเรียนจะเลือกวางแผนจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมแบบใดจึงจะเหมาะสมนั้นต้องประเมินจากสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของสั งคม การเปลี่ ยนแปลงของสภาพครอบครั ว สภาพทางเศรษฐกิจสังคม การเปลี่ ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี เจตคติ และความเชื่อของผู้ ปกครอง นโยบายรั ฐ และข้อกาหนดทางกฎหมายมาเป็นแนวทางกาหนด
เป้าหมายและวางแผน ซึ่งจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมโรงเรียนควรใช้หลายๆ กิจกรรมประกอบกัน เพื่อให้ผู้ปกครอง
มีโอกาสเลือกและเข้าร่วมกิจกรรมได้ง่ายขึ้น อีกประการหนึ่งกิจกรรมที่กาหนดต้องให้ความสะดวกง่ายสาหรับ
ผู้ปกครอง เนื่องจากผู้ปกครองมักจะมีทัศนคติต่อครูและโรงเรียนในฐานะหน้าที่หลักในการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนั้น
จึงจาเป็นที่ครูและโรงเรียนต้องพัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วมที่มีค่าและมีความหมายกับความรู้สึกที่ดีของผู้ปกครอง
มากยิ่งขึ้น (สุธีรา จีรติวรา, 2546)
3.3 โปรแกรม Joomla คือ
Joomla เป็นระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ หรือที่เรียกว่า (Content Management Systems : CMS) ที่อานวย
ความสะดวกสบายในการจัดการบริหารข้อมูลบนเว็บไซต์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย Joomla เป็น CMS
แบบ Open Source สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี ด้วยความหลากหลายของ Joomla เราจึงนาไปประยุกต์ใช้
งานได้หลายรูปแบบ อีกทั้งผู้พัฒนา Joomla ยังออกแบบระบบบริหารจัดการมาให้ใช้งานได้ง่าย ทาให้ผู้ใช้งาน
สามารถติดตั้งและเปิดเว็บไซต์ได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ช่วยในการประหยัดเวลาในการดูแลรักษาเว็บไซต์ และ
ลดค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับการจัดทาเว็บไซต์ด้วยตนเอง
Joomla ได้มุ่งเน้นเพื่อใช้ในการพัฒนา Coporate Website หรือเว็บไซต์ของบริษัท และองค์กรต่างๆ รวม
ไปถึงเว็บ Intranet ภายในหน่วยงาน โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ความสวยงามของรูปแบบที่ดูเป็นสากล รวมถึงความง่ายต่อ
การใช้งานของผู้พัฒนาและผู้เข้าชมเว็บไซต์ ซึ่งให้ความรู้สึกแตกต่างจาก CMS ทั่วไป ตรงที่คุณสามารถออกแบบ
และสร้างหน้าตาของเว็บไซต์ได้ตามความต้องการ และเนื่องจากการพัฒนา Joomla ที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้
ปัจจุบันมีเครื่องมือเสริมหลายตัวที่ช่วยในการนาไปใช้สร้างเว็บไซต์ได้หลายประเภทมากขึ้น อาทิ การสร้างเว็บไซต์
เชิงพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Commerce, การสร้างเว็บไซต์เพื่อใช้งาน Community และเว็บไซต์ประเภทอื่นๆ
หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้ หากต้องการที่จะสร้างเว็บไซต์ แต่ไม่มีความรู้ว่าจะต้องทาอย่างไร
Joomla สามารถช่วยได้โดยไม่จาเป็นต้องมีความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมอย่าง HTML, XML, DHTML, PHP
หรือแม้แต่ MySQL ซึ่งสามารถเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเนื้อหา โดยไม่จาเป็นต้องเสียเวลาไปกับการแก้ไข
โปรแกรม รวมถึง Joomla ไม่มีขีดจากัดในเรื่องการออกแบบ ทาให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนหน้าตาเว็บไซต์ได้
สวยงามตามความต้องการ (จิตรดา โยธาศรี, 2554)

4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.1 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรม เรื่อง การสร้างเว็บไซต์โรงเรียนด้วยโปรแกรม Joomla
แบบฝึกปฏิบัติ สาหรับครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 (วรุตตม์ พวงสมบัติ
, 2553)
วรุตตม์ พวงสมบัติ (2553) พบว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีและวิทยาการทางด้านคอมพิวเตอร์ได้เจริญก้าวหน้า
ไปอย่างรวดเร็ว ฉะนั้นการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและก้าวทันเทคโนโลยีในด้านนี้จึงถือเป็นความจาเป็น
อย่างยิ่ง การจัดการศึกษาระบบเปิดและการเรียนการสอนรายบุคคล จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นและเริ่มเข้ามาทดแทน
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การเรียนการสอนแบบปกติดั้งเดิมภายใต้การควบคุม คุณภาพทางวิชาการอย่างเป็นระบบทุกขั้นตอน เทคโนโลยีที่
นาสมัยต่าง ๆ อาทิ เช่น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร และเทคโนโลยีด้านการจัดการ จะถูกนามา
ประยุกต์ใช้การจัดการศึกษามากขึ้น โดยผสมผสานกันอย่างกลมกลืน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 โดยศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร การศึกษา (ICT) ได้จั ดอบรมโปรแกรม Joomla ให้ กับครูภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มา 5 ครั้ง ในระยะเวลา 2 ปี แต่ก็ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควรเนื่องมาจากครูที่
เข้ ารั บการอบรมค่ อ นข้ างมี ค วามรู้ ในด้ านเทคโนโลยี น้ อยมาก ประกอบกับ เนื้ อหาในการสร้ างเว็ บไซต์ นั้ น
ค่อนข้างมาก ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรมต่างกัน จึงเป็นเหตุให้ผู้เข้ารับการอบรมไม่สามารถเรียนรู้ได้
ทั้งหมดภายในระยะเวลาอันสั้น
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรม เรื่อง การสร้างเว็บไซต์โรงเรียน
ด้วยโปรแกรม Joomla แบบฝึ กปฏิบั ติ ขึ้นมา เพื่อให้ ครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา
นครสวรรค์ เขต 1 สามารถสร้างเว็บไซต์โรงเรียนได้หลังจากได้รับการฝึกอบรม และหลักสูตรที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
น่าจะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ให้ครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 นาไปจัดทาเว็บไซต์
โรงเรียนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของศูนย์ ICT สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมนครสวรรค์ เขต 1
จากการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้ พบว่าโปรแกรม Joomla สามารถที่จะสร้ างช่องทางการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองได้อย่างตรงประเด็น เนื่องจากสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ระบบข่าวสาร ระบบ
เว็บบอร์ด หรือช่องทางการติดต่อกับโรงเรียน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีรูปแบบที่สวยงาม
4.2 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
(บุญณภัทร์ เดือนกลาง, 2552)
บุญณภัทร์ เดือนกลาง (2552) พบว่า การศึกษาในปัจจุบัน ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างเข็มแข็งระหว่าง
ครอบครัว โรงเรียน และฝ่ายต่างๆ ในสังคม เพื่อร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน การมีส่วนร่วมของพ่อแม่
ผู้ปกครองนับว่ามีความสาคัญอย่างมาก ผลการวิจัยของหลายประเทศพบว่า การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครอง ทั้ง
ในด้านการอบรมเลี้ยงดูและการศึกษาของลูก ส่งผลให้ลูกมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อีกทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อ
การเรียน การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครอง ในสังคมไทยที่ผ่านมาถือว่ายังค่อนข้างน้อย พ่อแม่ผู้ปกครองส่วน
ใหญ่ยังคงใช้แนวทางการมีส่วนร่วมแบบเดิมๆ อย่างมากคือ มาร่วมประชุม ร่วมพัฒนากายภาพของโรงเรียน และ
บริจาคทรัพย์สินให้ การมีส่วนร่วมในฐานะหุ้นส่วนทางการศึกษายังมีน้อยมากและโรงเรียนส่วนใหญ่ ก็ยังไม่เปิด
โอกาส ในขณะที่ระบบระเบียบต่างๆ ก็ไม่เอื้ออานวยประโยชน์ ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย
ด้วยเหตุนี้เองผู้วิจัยจึงมองเห็นความจาเป็นที่ต้องศึกษา การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งการศึกษานี้ สามารถนาไปปรับใช้ประโยชน์กับการพัฒนา
และส่งเสริมการศึกษาในโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการส่งเสริมการศึกษา นาไปพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษาต่อไป
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จากการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้ พบว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง จะส่งผลสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาของ
นักเรียนให้สูงยิ่งขึ้น จึงมีความคิดที่จะเพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครอง หรือการติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น

5. ขอบเขตของการวิจัย
5.1 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
ศึกษาผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนวรพัฒน์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดยกลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
- กลุ่มทดลอง คือ ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 จานวน 35 คน
- กลุ่มควบคุม คือ ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 จานวน 36 คน
กลุ่มทดลองจะเป็นกลุ่มที่ใช้งานระบบ ส่วนกลุ่มควบคุมจะเป็นกลุม่ ที่ไม่ได้ใช้งานระบบ โดยเลือกจาก
การสุ่มง่ายๆ
5.2 ด้านเครื่องมือในการวิจัย
ใช้เทคโนโลยีโปรแกรม Joomla เข้ามาจัดการสร้างช่องทางในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวรพัฒน์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

6. ระเบียบวิธีวิจัย
โดยใช้หลักการออกแบบของ ADDIE Model
6.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis)
- วิเคราะห์งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และเทคโนโลยีโปรแกรม Joomla
- วิเคราะห์เทคโนโลยีและทฤษฏีต่างๆ เพื่อนามาใช้ในการแก้ปัญหา
- วิเคราะห์และรวบรวมเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
- ทวนสอบวิเคราะห์ข้อมูลอีกครั้ง
6.2 ขั้นตอนการออกแบบ (Design)
- ออกแบบระบบให้มีรปู แบบตามโครงสร้างงานวิจัยที่จะนามาแสดงผลในการใช้งานระบบ เช่น ข้อมูล
ผู้ปกครอง ข้อมูลนักเรียน การดูแลรักษา ผลการทดสอบ บันทึกและผลการเรียน และสาขาวิชา เป็นต้น
- ทวนสอบรูปแบบของระบบอีกครั้ง
6.3 ขั้นตอนการพัฒนา (Development)
- พัฒนาระบบให้มรี ูปแบบตามโครงสร้างงานวิจัยที่ได้ออกแบบไว้
- พัฒนาทดสอบและปรับปรุงแก้ไขระบบ โดยการนาระบบที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้ว มาทดสอบระบบ
เพื่อหาข้อผิดพลาด และทาการปรับปรุงแก้ไขให้ระบบมีคุณภาพก่อนนาไปใช้งานจริง โดยการควบคุมคุณภาพ ซึ่ง
ถือเป็นการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนโดยการ ทดสอบคุณภาพของระบบโดยผู้วิจัย ประกอบด้วย 1) ทดสอบการ
เชื่อมต่อส่วนย่อยๆ ของระบบ (Integration Testing) 2) ทดสอบการเชื่อมต่อหรือติดต่อสื่อสารกันระหว่างระบบ
หรือโปรแกรมอื่นๆ (System Testing)
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- นาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมและประสิทธิภาพ
- ทวนสอบข้อผิดพลาดและปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง
6.4 ขั้นตอนการนาไปใช้ (Implementation)
- นาระบบที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้วให้ผู้ปกครองนาใช้งานจริง ภายในเดือนมกราคม 2557
- ทวนสอบประสิทธิภาพการใช้งานอีกครั้ง
6.5 ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation)
- ประเมินผล โดยการเปรียบเทียบจานวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม โดยสอบถามจากครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของทัง้ 2 กลุ่ม ผ่านแบบสัมภาษณ์
- ประเมินผล ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบประเมินความพึ่งพอใจ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึ่งพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึ่งพอใจอยู่ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึ่งพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึ่งพอใจอยู่ในระดับไม่พอใจมาก
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึ่งพอใจอยู่ในระดับไม่พอใจมากที่สุด

7. ผลการทดลอง
ผลจากการทดลองจาแนกตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยมี ดังนี้
7.1 แนวทางการใช้ โ ปรแกรมประยุ กต์ เ ว็ บ ในการเพิ่ ม ช่ อ งทางการมี ส่วนร่ วมของผู้ ป กครองใน
กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวรพัฒน์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้ที่จะ
พัฒนาระบบต้องให้ความสาคัญทั้งทางด้านกิจกรรมการมีส่วนร่วมและเครื่องมือที่ใช้พัฒนา ประกอบกับแนวคิด
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมเพื่อเป็นแนวทางเดียวกับพระราชบัญญัติการศึกษา ดังนี้
- กิจกรรมการมีส่วนร่วม ต้องมีทั้งรูปแบบการสื่อสารทางเดียว และรูปแบบการสื่อสารสองทาง เพื่อให้
เกิดการแลกเปลี่ยนและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี เช่น กิจกรรมการแสดงของนักเรียน จะเป็นการสื่อสารสองทาง คือ
ผู้ปกครองต้องเข้ามามีส่วนร่วมกับนักเรียนและโรงเรียนในการทากิจกรรมร่วมกัน ส่วนการสื่อสารทางเดียว จะ
เป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้ปกครองเพื่อรับทราบข้อมูลฝ่ายเดียว
- เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นา ต้ อ งสามารถใช้ ง านได้ ห ลากหลายสภาวะแวดล้ อ มไม่ ว่ า จะเป็ น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือแท็บเล็ต เช่น รูปแบบการใช้งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยการใช้
Extension Joomla Mobile เข้ามาช่วยจัดการในการแสดงผลที่ดียิ่งขึ้น
- แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม มีบทบาทสาคัญต่อความสาเร็จของนักเรียน สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาให้สูงขึ้นได้อย่างชัดเจน ซึ่งตรงกับพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง ดังแสดงในรูปที่ 1
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รูปที่ 1 แนวทางการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เว็บเพื่อเพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
7.2 ผลจากการประยุกต์ใช้แนวทางดังกล่าวเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ที่แสดงผลได้ดที ั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 Layout เว็บไซต์ที่แสดงผลผ่านคอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะและและอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
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8. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
แนวทางที่จะเพิ่มการมีส่วนร่วมนั้นต้องคานึงถึง 1) การจัดกิจกรรมเพื่อการให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน ทั้งแบบการสื่อสารทางเดียวและสองทาง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี 2) เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ต้องมีรูปแบบทันสมัยและอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครองใน
สังคมปัจจุบัน 3) สอดคล้อ งกับแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม จะสามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
นักเรียนให้สูงขึ้นได้อย่างชัดเจน ตรงตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ที่
มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดต้นทุนในการพัฒนาระบบนั้น ควรเลือกโปรแกรมโอเพน
ซอร์สที่แสดงผลและใช้ งานได้ดีกับ สภาพแวดล้ อมที่หลากหลายเพื่อตอบสนองรูปแบบการดาเนินชีวิตของ
ผู้ปกครองในสังคมปัจจุบัน
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จุดมุ่งหมายของการศึกษานี้เพื่อประเมินระดับของสารบิสฟีนอลเอ ในกลุ่มของผู้หญิงที่ อยู่ในพื้นที่
เกษตรกรรม โดยเก็บตัวอย่างจาก 3 จังหวัดจานวน 51 คน คือจังหวัดอานาจเจริญ 17 คน จังหวัดกาญจนบุรี 30 คน
และนครสวรรค์ 4 คน ซึ่งทาการเก็บปัสสาวะเพื่อวิเคราะห์หาสารบิสฟีนอลเอในปัสสาวะ โดยเทคนิค ไฮเพรส
เชอร์ลิควิดโครมาโทกราฟี ซึ่งผลจากการตรวจวัดพบว่า เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ มที่ดื่มน้าจากขวดพลาสติก
จานวน 18 คน กับกลุ่มที่ไม่ได้ดื่มน้าจากขวดพลาสติกจานวน 33 คน ซึ่งกลุ่มที่ดื่มน้าจากขวดพลาสติกมีระดับสาร
บิสฟีนอลเอสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ดื่มน้าจากขวดพลาสติก แต่ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (p=0.229)
คาสาคัญ: บิสฟีนอลเอ บิสฟีนอลเอในปัสสาวะ บีพีเอ บีพีเอในปัสสาวะ

ABSTRACT
The purpose of this study was to assess Bisphenol A (BPA) exposure in women in agricultural areas
in three provinces, Amnat Charoen (n=17), Kanchanaburi (n=30) and Nakorn Sawan (n=4). The women were
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categorized into two groups; those who usually drank water from plastic bottles (n=18) and those who drank
water from other sources(n=33). The urinary BPA was analyzed by High Pressure Liquid Chromatography
(HPLC). The study found that the urinary BPA of women who drank water from plastic bottle was higher than
those did not but it was not statistically significant (p=0.229).
KEYWORDS : Bisphenol A Bisphenol A in urine BPA BPA in urine

1. INTRODUCTION
Bisphenol A (BPA, CAS number 80-05-7) was found in 1891 by a Russian chemist, Aleksandr
Dianin. The chemical property of BPA is similar to estrogen which was found in the early 1930s by the British
chemist, Charles Edward Dodds. Since then, BPA was used as an artificial estrogen replacement for woman in
the mid of 1930s. A synthesized estrogen or Diethystillbestrol (DES) was used for solving female problems;
menstruation, menopause, nausea during pregnancy and for the prevention of miscarriages. Another property of
DES was to increase meat production by injection of DES directly to the animals. After that, it was researched
by chemists at Bayer and General Electric to use as a compound to harden polycarbonate plastic and to produce
epoxy resin, and use for inner lining of food and beverage metal containers.
People can expose to BPA in different ways. Firstly, BPA was ingested and absorbed in the
gastrointestinal tract which is called first-pass-metabolism that occurs in the gut wall and liver. The first
metabolism was conjugated with glucuronic acid in the liver also called Phase II metabolism. After this process,
the glucuronidation made free BPA more soluble in water, and then the form of bisphenol A - glucuronide was
eliminated from the blood by pass through the kidney in the form of urine (Völkel et al., 2007). The free BPA
which is not bind with glucuronic acid was metabolized in the body to form bisphenol A – sulphate. Both
metabolites can be detected in urine. Especially in the female, BPA acts as an endocrine disruptor, an estrogen
mimic. It binds as an agonist to estrogen receptor β, albeit with a much lower affinity (>1000-fold) than
estradiol, and has been observed to have both agonist and antagonist activity at the estrogen receptor α in vitro.
BPA also binds to the arylhydrocarbon receptor, and to the thyroid hormone receptor where it has the additional
role of inhibiting the transcriptional activity stimulated by triiodothyronine (T3) (James et al., 2013). There are
many studies showed that BPA contaminated in food when heating food containers (e.g. metal food can,
tableware container). After heating the metal can for 30 minutes the result showed that the level of BPA
migrated to food at a high concentration (Takao et al., 2002). The levels of BPA contaminated in food
depended on the pH of food (Schecter et al., 2010). BPA concentrations were found in several kinds of
containers ranging from 0.1 ng/mL (lemon soft drink) to 38 ng/g (ready-to eat soup from Thailand) which were
significantly lower than the European Union migration limit of 0.6 mg of BPA/kg of food (Braunrath et al.,
2005).
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2. METHODOLOGY
The objective of this study is to measure BPA concentrations in urine of women living in agricultural
areas. The subjects were 51 women at 3 provinces; Amnat Charoen, Nakorn Sawan and Kanchanaburi
provinces.
Subjects
Fifty-one women from Amnat Charoen, Nakorn Sawan and Kanchanaburi provinces participated in
the study. The inclusion criteria of the subjects were set as follows:
1. Adult female, age ranging from 20 to 35 years.
2. They do not have health problems, namely high blood pressure and diabetes.
Data collection
The subjects were interviewed about general characteristic and types of food and drink they consumed
in the past week. The urine samples were collected from these subjects. The urine samples were frozen at
-45º C.
Analysis of urine sample
Urine sample (500 μL) was added with 30 μL of 2.0 M sodium acetate buffer (pH 5.0) and was
hydrolyzed enzymatically with β-glucuronidase (4,414 U/μL) for 3 hr at 37°C in a shaking water bath. After
hydrolysis, 100 μL of 2N HCl was added, and the hydrolysate was extracted once with 5 mL of ethyl acetate
with 10 μg/L bisphenol B (internal standard). After centrifugation, 4 mL of supernatant was transferred to a
new tube and evaporated to dryness with N2 gas. The residue was dissolved with 200 μL of 60% acetonitrile in
water, and 40 μL of the solution was injected onto the high-performance liquid chromatography (HPLC). The
HPLC Agilent 1100 Series system operating at a 1.0 mL/min flow rate; the mobile phases were prepared by
mixing acetonitrile and water (35 : 65). The samples were injected 20 μL of the processed sample into the
system; a J’sphere ODS-H80 column (4.6 mm inner diameter × 150 mm length). The system was equipped with
an Ultraviolet detector (G1315B; serial# DE23917671) at 226 nm.
Statistical analysis
Descriptive statistic was used to analyze the results using mean, mode, median, and standard
deviation. The urinary bisphenol A data is skewed; Mann Whitney U test was used to analyze the difference of
urinary bisphenol A between the two groups.

3. RESULTS
General characteristics of subjects
Subjects were classified into two groups: the first group drank water from plastic bottles (G1) and the
second group drank water from other sources, such as rain water, wells in the community. The purpose of this
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study was to assess the urinary Bisphenol A (BPA) in women living in agricultural areas in Amnat Charoen
(n=17), Kanchanaburi (n=30) and Nakorn Sawan provinces (n=4). As shown in the Table 1, the subjects in
group 2 (n=33)had higher level of education than those in group 1(n=18). However, risk habit of group 2
(smoking and drinking alcoholic beverage habit) were higher too.
Table 1 General characteristic of subjects
Characteristic
Group1 (n=18) Number (%) Group2 (n=33) Number (%)
Marital status
Married
18(100.0)
32(97.0)
Single
1(3.0)
Education
Primary school
2(11.1)
9(27.3)
Secondary school
7(38.9)
15(45.5)
High/ Vocational school
2(11.1)
7(21.2)
Diploma/Bachelor degree
1(5.6)
2(6.1)
Smoking cigarette
Yes
1(3.0)
No
18(100.0)
32(97.0)
Drinking alcoholic beverage
Yes
1 (5.6)
1(3.0)
No
17 (94.4)
32(97.0)
Urinary bisphenol A in two groups of women
Surprisingly, the urinary Bisphenol A of group 1 was higher than group 2. The results found that
women who drank water from plastic bottle (35.4 µg/g creatinine) have urinary bisphenol A concentrations
higher than the other group who did not (27.3 µg/g creatinine) ( Table 2). However, it was no statistically
significant as shown in Table 2 (Mann-Whitney U test p-value = 0.229).
Table 2 Urinary bisphenol A(nmole/gcreatinine) in the two groups of subjects
Parameter
Urinary bisphenol A(nmole/gcreatinine)
Group1 (n=18)
Group2 (n=33)
Mean (SD)
31.1 (35.4)
19.6 (27.3)
Median
14.9
0.6
IQR
0.4-68.9
0.22-34.5
p-value (Mann-Whitney U test) = 0.229
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4. DISCUSSION
This study was designed to use only glucuronidase enzyme to digest the glucuronide form of BPA. As
in the study of Matsumoto et al., 2003, urinary BPA has many forms, BPA glucuronide, BPA free form, BPA
sulfatase. The BPA-glucuronide is the most found approximately 57 to 98 percent, 0-4 % sulfatase and 1-12%
in free form. Dekant et al., 2002 found that orally dose of 5 mg of BPA was completely transferred to
glucuronide and excreted into urine within 24 hour in human subjects.
The results showed that women who drank water from plastic bottles (G1) had higher urinary
bisphenol A level than the group that did not use plastic bottle (G2) but not statistically significant. Therefore,
this can conclude that drinking water container may affect to the urinary bisphenol A level as the study of
Matsumoto et al., 2003.

5. RECOMMENDATION
The results from this study are only use one enzyme activity; β-Glucuronidase, to hydrolyze the
major form of BPA-glucuronide. As mentioned before, BPA-sulfatase form is only found about 4 percent.
Therefore, it might not show the total concentration of BPA in urine.
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เครือข่ายสาหรับการสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโหนดที่สามารถเคลื่อนที่ได้มีชื่อเรียกว่า
เครือข่ายแอดฮอก เครือข่ายนี้เป็นเครือข่ายที่ไม่มีโครงสร้าง มีการใช้งานสาหรับการสื่อสารของทหารในสนามรบ
ระบบฉุกเฉินในพื้นที่ภัยพิบัติ และเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย เป็นต้น เครือข่ายนี้จะทางานด้วยโพรโทคอลหลาย
แบบ ทางานในชั้นเครือข่ายตามโอเอสไอโมเดล(OSI Model) ที่จะเชื่อมโยงการสื่อสารจากโหนดต้นทางผ่าน
โหนดกลางทางจนกระทั่งสามารถส่งข้อมูลถึงโหนดปลายทางได้ การพิจารณาเลือกโพรโทคอลแบบใดไปใช้งาน
ต้องเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะต่างๆของเครือข่ายโดยคานึงถึง จานวนของโหนด อัตราการส่งข้อมูล(จานวน
แพกเก็ตข้อมูลต่อวินาที) และคุณสมบัติของการเคลื่อนที่ซึ่งหมายถึง ความเร็วของแต่ละโหนด หรือขนาดของ
พอชไทม์(Pause Time) โดยใช้รูปแบบการเคลื่อนที่ แบบสุ่ม บทความนี้นาเสนอผลจากการทดลองเพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพของโพรโทคอล 3 แบบคือ ดีเอสดีวี(DSDV) เอโอดีวี(AODV) และดีเอสอาร์(DSR) ซึ่งแต่ละโหนด
ไม่จากัดขนาดของแบนด์วิธของการสื่อสาร การวิเคราะห์เป็นแบบเชิงปริมาณจากการใช้ค่าเฉลี่ยของอัตราการรับ
ต่อการส่งข้อมูล และปริมาณข้อมูลที่ใช้ในการค้นหาเส้นทาง ในสภาวะแวดล้อมของเครือข่ายที่มีการเปลี่ยนขนาด
ของพอชไทม์ โดยเลือกใช้รูปแบบการเคลื่อนที่แบบสุ่มและการสื่อสารเป็นแบบขนาดข้อมูลคงที่ ผลการทดลอง
พบว่า โพรโทคอล AODV มีประสิทธิภาพที่มีอัตราการรับข้อมูลต่อการส่งข้อมูลสูงที่สุดที่ขนาดพอชไทม์ต่า และ
โพรโทคอล DSR มีประสิทธิภาพที่มีอัตราการรับข้อมูลต่อการส่งข้อมูลสูงที่สุดที่ขนาดพอชไทม์สูง โดยที่ผล
การทดลองทั้งสองอย่างเกิดขึ้นจากเครือข่ายแอดฮอกที่ไม่มีการจากัดขนาดของแบนด์วิธ
คาสาคัญ : เครือข่ายแอดฮอก ดีเอสดีวี เอโอดีวี ดีเอสอาร์ พอชไทม์
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ABSTRACT
Network for mobile computer or mobile node communication or MANET (Mobile ad-hoc
network). These networks shall be non-structure network, have applications for military communication in
battlefield, emergency system in disaster-affected areas and wireless sensor networks. These networks shall
operate with many types of routing protocol (OSI model layer 3) link together from source node through
intermediate nodes can transmit the data until they reach the destination node. The consideration to choose
appropriated routing protocol shall depend on the number of mobile nodes, data packet rate (packet/second) and
mobility of mobile node i.e. nodes speed, or the pause time by using the random way-point movement pattern
model (The movement pattern shall mean direction). In this paper, we offer the result of an experiment for
efficiency studying of three routing protocols: DSDV, AODV and DSR that each mobile nodes shall not have
bandwidth limits. A quantitative analysis was based on average amount of packets received per delivery ratio
and amount of data communication for route discovery, in network environment with varying the value of
pause time. In the movement pattern model for this experiment, we experiment on random way point model and
the traffic sources are constant bit rate (cbr). The experimental results showed that AODV protocol performed
best for high packet received per delivery ratio, and was appropriate for ad-hoc network environment with low
pause time. The DSR protocol performed best for high packet received per delivery ratio, and was appropriate
for ad-hoc network environment with high pause time, and the both results was experimented for ad-hoc
network environment with no bandwidth limits.
KEYWORDS : Manet, Dsdv, Aodv, Dsr, Pause Time

บทนา
เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายของอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนย้ายไม่ประจาที่ มีการนามาใช้งานมากขึ้น
โดยเฉพาะเครือข่ายที่ไม่มีการจัดการที่เป็นโครงสร้างชัดเจน มีการทางานร่วมกันระหว่างโหนด โดยการส่งต่อ
ข้อมูลจากโหนดต้นทางเป็นทอดๆผ่านโหนดกลางทางจนการสื่อสารข้อมูล ส่งถึงโหนดปลายทาง เครือข่ายนี้
เรียกว่า เครือข่ายแอดฮอก ซึ่งการสื่อสารชนิดนี้จะใช้โพรโทคอลในชั้นเครือข่ายของโอเอสไอโมเดล

กรอบความคิดและทฤษฎี
เครือข่ายแอดฮอก (Anand & Gupta., 2012) เป็นเครือข่ายที่มีการทางานร่วมกัน ตัวกลางที่ใช้ในการ
สื่อสารคือคลื่นวิทยุ มีข้อจากัดเรื่องแหล่งจ่ายกาลังไฟฟ้าและแบนด์วิธที่ใช้ในการสื่อสาร มีกระบวนวิธีการสื่อสาร
ที่เรียกว่า มัลติฮอบเร้าติ้ง โพรโทคอล มีความหมายว่า เมื่อโหนดต้นทางไม่ส ามารถติดต่อโดยตรงกับโหนด
ปลายทางได้จะต้องพึ่งพาโหนดกลางทางช่วยถ่ายทอดต่อจนถึงโหนดปลายทาง มีการทางานในชั้นเครือข่าย โดย
สามารถแบ่งหลักการทางานออกเป็นสองแบบคือ แบบโปรแอกทีฟ (proactive) และแบบรีแอกทีฟ (reactive)
แบบโปรแอกทีฟมีหลักการทางานที่ใช้การสร้างตารางเส้นทาง พร้อมกับการปรับปรุงตารางเป็นจังหวะเวลา ที่
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ตารางเส้นทางประกอบด้วย เลขโหนดปลายทาง โหนดถัดไป จานวนโหนดกลางทาง เลขลาดับความทันสมัยของ
โหนดปลายทาง สถานะของโหนดที่ยังใช้ได้ในเส้นทาง เพื่อให้การสื่อสารใช้จานวนโหนดน้อยที่สุดจะมีการส่ง
ข้อมูลควบคุมตรวจสอบความทันสมัยเป็นจังหวะเวลา (Perkins & Bhagwat., 1994) อีกแบบหนึ่งคือแบบรีแอค
ทีฟหรือออน-ดีมานด์ มีหลักการทางานคือ เมื่อต้องการใช้งาน จะมีการค้นหาเส้นทางเฉพาะเมื่อต้องการจะส่ง
ข้อมูลเท่านั้น เร้าติ้งโพรโทคอลมีหลายแบบแต่ที่สนใจศึกษาในงานวิจัยนี้คือ DSDV DSR และ AODV
โพรโทคอล DSDV (Perkins & Bhagwat., 1994, Murthy & Manoj., 2004) ใช้หลักการทางานแบบ
โปรแอกทีฟ ที่มีการสร้างตารางเส้นทาง มีการปรับปรุงตารางเส้นทางเป็นจังหวะเวลาโดยการประกาศร้องขอ
ข้อมูลจากโหนดข้างเคียง เมื่อโหนดข้างเคียงตอบกลับมา ก็จะมีการตรวจสอบเลขลาดับความทันสมัยของโหนด
ปลายทาง หากเลขลาดับความทันสมัยของโหนดปลายทางที่มามีค่าสูงกว่าค่าในตารางที่เก็บไว้ก็จะใช้ข้อมูลใหม่นี้
แทนเส้นทางเดิมในตารางเส้นทาง นอกจากนี้เลขลาดับดังกล่าวยังเป็นการแก้ไขปัญหาการนับขนาดเส้นทางไป
เป็นอินฟินิที(count to infinity) เมื่อต้องการส่งข้อมูลก็เพียงแต่ตรวจสอบในตารางเส้นทางที่โหนดต้นทางว่ามี
เส้นทางไปยังโหนดปลายทางที่ต้องการส่งหรือไม่ หากมีก็ทาการส่งข้อมูลไปยังโหนดถัดไปที่แสดงในตาราง
เส้นทางได้เลยไม่ต้องหาเส้นทางใหม่ก่อนส่งข้อมูล โพรโทคอลชนิดนี้จะใช้เวลาในการส่งข้อมูลน้อยแต่ใช้
พลังงานมากและแบนด์วิธในการสื่อสารมากเช่นกันเพราะต้องคอยตรวจสอบความทันสมัยของเส้นทางไปยัง
โหนดปลายทางต่างๆเป็นจังหวะเวลา
โพรโทคอล DSR (Murthy & Manoj., 2004, Maltz, Broch, Jetcheva & Johnson., 1999) ใช้หลักการ
ทางานแบบรีแอกทีฟ ที่ใช้การบันทึกลาดับเลขโหนดต้นทางไว้ที่ที่เก็บเส้นทางหรือแคซของเร้า เตอร์ของแต่ละ
โหนด เมื่อโหนดต้นทางตรวจสอบในแคซของเร้า เตอร์ว่า ไม่มีเส้นทางไปยังโหนดปลายทาง โหนดต้นทางจะ
สร้างเลขประจาตัวเฉพาะของการค้นหาเส้นทางเป็นแพกเก็ตค้นหาเส้นทาง ที่ประกอบด้วยที่อยู่ของโหนดต้นทาง
และของโหนดปลายทาง แล้วส่งต่อไปยังโหนดข้างเคียง หากโหนดข้างเคียงที่ได้รับไม่ใช่โหนดปลายทางหรือไม่
มีเส้นทางที่ไปยังโหนดปลายทางในแคซของเร้าเตอร์ ก็จะเพิ่มที่อยู่ของตัวเองลงไปในแพกเก็ตค้นหาเส้นทางแล้ว
ส่งต่อ กรณีที่โหนดข้างเคียงที่ได้รับเป็นโหนดปลายทางหรือมีเส้นทางที่สามารถส่งข้อมูลไปถึง โหนดปลายทาง
ได้ โหนดนั้นจะใส่ที่อยู่ของตัวเองและ/หรือเส้นทางที่ไปยังโหนดปลายทางนั้น ส่งกลับไปยังโหนดต้นทาง
ตามลาดับเส้นทางย้อนกลับ เมื่อโหนดต้นทางได้เส้นทางก็ดาเนินการส่งข้อมูลไปตามเส้น ทางที่ได้รับนั้นไปยัง
โหนดปลายทาง โดยข้อมูลเส้นทางทั้งหมดจะเก็บไว้ในแพคเก็ตข้อมูลทุกแพกเก็ตด้วย โพรโทคอลนี้ออกแบบมา
เพื่อรองรับการทางานที่มีแบนด์วิธจากัด และเครือข่ายที่มีการเคลื่อนที่น้อย(ค่าพอชไทม์มากหรือขนาดเวลาที่หยุด
มาก) (Murthy & Manoj., 2004)
โพรโทคอล AODV (Murthy & Manoj., 2004, Perkins & Royer.,1999) ใช้หลักการทางานแบบ
รีแอกทีฟ ที่มีการเก็บเส้นทางไว้ในตารางเส้นทางเหมือนกับ DSDV แต่วิธีการค้นหาเส้นทางหรือการปรับปรุง
เส้นทางจะใช้วิธีการเดียวกันกับ DSR แต่การตรวจดูข้อมูลเส้นทางไม่ได้อ่านข้อมู ลในแคซของเร้าเตอร์เหมือน
ของ DSR แต่จะตรวจสอบจากตารางเส้นทางของโหนดข้างเคียงนั้นๆ เมื่อตารางเส้นทางนั้นมีเส้นทางไปยัง
โหนดปลายทางก็จะส่งข้อมูลเส้นทางย้อนกลับด้วยวิธีการโหนดถัดไปจนถึงโหนดต้นทาง หลักการนี้เหมือน
DSR และใช้เส้นทางนั้นส่งข้อมูลไปยังโหนดปลายทางต่อไป (Ahmad, Aftab, 2005) โดยเส้นทางทั้งหมดของ
AODV จะอยู่ในตารางเส้นทางของโหนดนั้นๆที่ให้ข้อมูลเป็นโหนดถัดไป ในขณะที่เส้นทางทั้งหมดของ DSR จะ
เก็บไว้ใน แพกเก็ต (Murthy & Manoj., 2004)
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พอชไทม์ (Pause Time) (Sunita Sahu. 2013) หมายถึงช่วงเวลาซึ่งโหนดที่เคลื่อนที่อยู่ที่ตาแหน่งเดิม
ในการทดลองมีหน่วยเป็นวินาที หรือเรียกว่า ค่าช่วงเวลาการหยุดของโหนด ในทางปฏิบัติเกิดจากสาเหตุที่เป็นไป
ตามรูปแบบการเคลื่อนที่หรือ Mobility Pattern ตัวอย่างของการเกิดขึ้นของค่าช่วงเวลาการหยุดของโหนดหรือ
pause time (Fujimoto Richard, Perumalla Kalyan & Riley George. 2007) เช่น การเคลื่อนที่ของทหารในสนาม
รบที่ต้องหยุดเป็นจังหวะๆ (ทหาร 1 คนหรือรถถัง 1 คันคือ 1 โหนด) หรือการเดินของนักศึกษาภายในสถาบัน
(เครื่องมือสื่อสารของนักศึกษาแต่ละคนคือ 1 โหนด) หรือการเข้าถึงจุดช่วยเหลือของชุดกู้ภัยในพื้นที่ๆเกิดภัยพิบัติ
ธรรมชาติ เป็นต้น
รูปแบบการเคลื่อนที่แบบสุ่ม(random way point mobility model) (Djenouri, Derhab & Badache,
2006) เป็นรูปแบบการเคลื่อนที่ที่ใกล้เคียงการเคลื่อนที่ตามธรรมชาติมากที่สุด ซึ่งเป็นการเคลื่อนที่ ที่สุ่มเลือก
ปลายทางภายในพื้นที่ที่กาหนดและเคลื่อนที่ไปถึงปลายทางที่สุ่มนั้น
คุณสมบัติของการเคลื่อนที่ (Mobility) (Djamel Djenouri, Abdelouahid Derhub & Nadjib Badache.
2006.) เป็นคุณสมบัติที่เกิดจากขนาดความเร็วของโหนด หรือขนาดพอชไทม์เมื่อใช้รูปแบบการเคลื่อนที่แบบสุ่ม
องค์ประกอบของคุณสมบัติของการเคลื่อนที่เรียกว่า Mobility Factor (mob) ที่มีความสัมพันธ์กับทั้งความเร็วของ
โหนด และรูปแบบการเคลื่อนที่ (ทิศทาง)
โปรแกรมเน็ตเวอร์คซิมูเลเตอร์ทู (Issariyakul & Hossain, 2012) เป็นโปรแกรมที่อนุญาตให้ใช้ได้
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นเครื่องมือที่ใช้จาลองการทางานของเครือข่าย เป็นโปรแกรมที่ประกอบด้วยภาษาซีพลัสพ
ลัส(C++)และภาษาโอทีซีเอล(OTcl: Object-oriented Tool Command Language) โดยมีการแบ่งการทางานของ
ภาษาซีพลัสพลัสเป็น ส่วนที่กาหนดการทางานเบื้องหลัง(ภายในโปรแกรมซึ่งผู้ใช้ทั่วไปไม่ต้องเกี่ยวข้อง) ขณะที่
ภาษาโอทีซีเอลเป็นส่วนที่กาหนดการทางานที่ผู้ใช้งานทั่วไปใช้กาหนดความต้องการและข้อกาหนดหรือข้อจากัด
ต่างๆเพื่อจาลองการทางาน ด้วยการเขียนแบบบรรยายหรือในรูปสคริปท์ โดยทั้งสองส่วนนี้จะเชื่อมโยงการ
ทางานด้วยภาษาทีซีเอลซีแอล(TclCL: Tool Command Language with classes) ซึ่งผู้ใช้ทั่วไปไม่ได้เกี่ยวข้อง
เช่นกัน
สาเหตุที่ใช้ NS-2 (Issariyakul & Hossain, 2012) เพราะเป็น open-source software, อนุญาตให้ใช้โดย
ไม่มีค่าใช้จ่าย แม้มีข้อจากัดเรื่องขนาดของเครือข่ายที่ขยายได้น้อยแต่ยังเพียงพอที่จะทดลอง(Hussain & Saeed,
2013) นอกจากนี้ยังมีโปรแกรม GloMoSim เป็นโปรแกรมให้ใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับ NS-2 แต่ข้อจากัด
เรื่องขนาดของเครือข่ายสามารถขยายได้มาก โปรแกรมนี้ได้รับการพัฒนาที่ University of California, Los
Angelis (UCLA) อีกหนึ่งโปรแกรมคือ QualNet เป็นโปรแกรมซึ่งได้รับการพัฒนาที่ University of California,
Los Angelis เช่นเดียวกับโปรแกรม GloMoSim แต่เป็นรุ่นจะต้องซื้อ และโปรแกรม Opnet ที่ต้องซื้อเช่นกัน มี
เครื่องมือให้ใช้มากรวมทั้ง parallel processing ขณะนี้มีโปรแกรม NS-3 เช่นรุ่น NS-3.18 (30 กย.2556) ได้รับ
การพัฒนาแนวทางเดียวกับ NS-2 โดยที่สคริปต์จากโปรแกรม NS-2 จะไม่สามารถใช้งานร่วมกับ NS-3 ได้ แต่
ยังคงเขียนด้วยภาษา C++ เหมือนเดิม แนวคิดหลักของการพัฒนา NS-3(Sebastian, 2013) คือการที่สามารถ
จาลองการทางานพร้อมกัน 2 ระบบ(Parallel computation of network simulations)
ลาดับการจาลองการทางานของแต่ละการทดลอง(Issariyakul & Hossain, 2012) ด้วยเครื่องมือที่มีใน
NS-2 เริ่มด้วยการสร้างพฤติกรรมการเคลื่อนที่โดยใช้ Mobility generation utility “setdest” ต่อไปสร้าง
พฤติกรรมการสื่อสารข้อมูลโดยใช้ Traffic generation utility “cbrgen.tcl” สุดท้ายของการเตรียมการจะเป็นการ
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กาหนดตัวแปรต่างๆเป็น tcl script สาหรับโพรโทคอลแต่ละแบบ โดยลาดับการทางานทุกขั้นตอนกาหนดไว้ใน
รูปแบบของ Command line interface (CLI) ของ shell script ที่ทางานบนระบบปฏิบัติการลินุกส์ (Linux) โดย
เครื่องมือที่ใช้ในการคานวณค่าต่างๆจากผลการทดลองคือ โปรแกรมเพอร์ล (Perl)
ค่าเฉลี่ยอัตราการรับต่อการส่งข้อมูลหรือพีดีอาร์ (average packet delivery ratio : pdr) (Murthy &
Manoj., 2004) เป็นขนาดของอัตราปริมาณรวมของข้อมูลที่รับต่อปริมาณรวมของข้อมูลที่ส่งไปถึงแต่ละโหนด
ปลายทางที่กาหนด ที่ชั้นสื่อสาร
ค่าเฉลี่ยขนาดข้อมูลที่ใช้ค้นหาเส้นทางหรืออาร์ทีดี (route discovery or route overhead : rtd) เป็น
ขนาดของปริมาณข้อมูลที่ส่งทั้งหมดที่ใช้ในการค้นหาเส้นทางของแบบรีแอคทีฟ ที่ชั้นเครือข่าย(routing layer)
ช่วงเวลาสร้างการเชื่อมต่อ (The connection setup delay)( Tony Eyers & Henning Schulzrinne.
2000.) เป็นช่วงเวลาที่นับเริ่มตั้งแต่การส่งสัญญาณการติดต่อเพื่อการเชื่อมต่อจนกระทั่งการเชื่อมต่อสาเร็จ
การตั้งสมมติฐานด้วยการไม่จากัดขนาดแบนด์วิธ เนื่องด้วยต้องการทดลองว่า โพรโทคอล DSDV ที่
เป็น Pro-active ที่มีความต้องการที่จะ update routing table เป็นจังหวะเวลาซึ่งต้องการแบนด์วิธที่ปริมาณมาก
มากกว่าโพรโทคอลอื่นที่เป็น Re-active เช่น AODV และ DSR เป็นต้น ในทางปฏิบัติไม่มีเครือข่ายใดจะมี
แบนด์วิธที่ไม่จากัดได้ การเกิดขึ้นของขนาดแบนด์วิธจะเป็นไปตามทฤษฎีของ Shannon (Andrew Tanenbaum &
David Wetherall. 2010.) ซึ่งได้แสดงขนาดของ maximum data rate (bits/sec) ของการสื่อสารที่มีการรบกวนทา
ให้ได้สัดส่วนของสัญญาณเป็ น Signal-to-noise ratioหรือ S/N (ไม่มีหน่วย และไม่ใช่มีหน่วยเป็น dB)โดยที่มี
ขนาดของแบนด์วิธเป็น B เฮอร์ช และเขียนเป็นสูตรได้ดังนี้
Maximum number of bit/sec = B log2(1 + S/N)
ในการทดลองแม้นจะไม่ได้กาหนดขนาดของแบนด์วิธไว้ที่ค่าใดค่าหนึ่ง ในการจาลองการทางานของโปรแกรม
เน็ตเวอร์คซิมูเลเตอร์ทู ก็จะมีขนาดของแบนด์วิธที่เกิดขึ้นจากการทดลองครั้งหนึ่งๆด้วยขนาดที่ไม่คงที่
ผลการศึกษางานวิจัยในอดีต (Asma Tuteja, Rajneesh Gujral & Sunil Thalia. 2010.) ที่ตัวชี้วัด
ค่าเฉลี่ยอัตราการรับต่อการส่งข้อมูลหรือพีดีอาร์ ใช้ตัวแปรควบคุม Mobility เท่ากับ 2000, 1000 และ500 ได้ลาดับ
ของค่าเฉลี่ยพีดีอาร์จากมากไปหาน้อยดังนี้ AODV,DSR และ DSDV

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการทางานของโพรโทคอล DSDV, DSR, และ AODV ของเครือข่ายแอดฮอก โดยการ
เปลี่ยนขนาดของพอชไทม์ ซึ่งไม่มีการจากัดขนาดของแบนด์วิธของการสื่อสาร ว่ามีผลต่อการทางานของโพรโท
คอลแต่ละแบบอย่างไร

วิธีการดาเนินวิจัย
การวิจัยนี้ใช้วิธีทดลองด้วยโปรแกรมจาลองการทางานแล้ววิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การจาลอง
การทางานเลือกค่าตัวแปรต้นที่เป็นตัวแปรควบคุมเป็นค่าพอซไทม์ 5, 20, 40 วินาที ค่าตัวแปรต้นที่เป็นตัวแปร
คงที่เป็นค่าจานวนโหนด 140 จานวนคู่การสื่อสารสูงสุด 20% ค่าอัตราการส่งข้อมูลเป็น 66.67 แพคเก็ตต่อวินาที
และเลือกการส่งข้อมูลขนาดคงที่(constant bit rate: CBR) ผ่านรูปแบบการส่งข้อมูลแบบยูดีพี(User Datagram
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Protocol: UDP) ขนาดของข้อมูล 512ไบท์ต่อแพกเก็ต ในพื้นที่ทดลองขนาด 1,000 เมตร คูณ 1,000 เมตร ด้วย
ความเร็วคงที่ 20 เมตรต่อวินาที แต่ละค่าตัวแปรควบคุมดาเนินการทดลอง 5 ครั้ง ในกรอบเวลาที่ทดลองแต่ละครั้ง
นาน 200 วินาที ค่าตัวแปรต้นที่เป็นตัวแปรอิสระเป็นการเคลื่อนที่ในทิศทางแบบสุ่ม การส่งข้อมูลให้สุ่มเวลาเริ่ม
และตาแหน่งโหนดทั้งที่จะส่ งและรับ และไม่จากัดขนาดแบนด์วิธ ตัวแปรตามเป็นการนาผลการทดลองมา
คานวณหาค่าเฉลี่ยโดยการเลือกค่าเฉลี่ยจะเลือกจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ต่าที่สุด ของการทดลอง 5 ครั้ง ได้เป็น
ค่าเฉลี่ยของ พีดอี าร์ และอาร์ทีดี

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยด้วยวิธีทดลองที่จะนามาอภิปรายผลโดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ พีดีอาร์ และอาร์ทีดี
ในบทความนี้นาเสนอผลการทดลองที่ได้จากการเปลี่ยนช่วงเวลาการหยุดภายหลังจากการสุ่มการเคลื่อนที่หรือค่า
พอชไทม์ โดยควบคุมค่าตัวแปรของจานวนโหนดเท่ากับ 140 โหนด ขนาดของจานวนคู่ของการเชื่อมต่อสูงสุด
เป็นขนาด 20% อัตราการส่งข้อมูลไว้ที่ 66.67 แพกเก็ตต่อวินาที ดังรายละเอียดที่แสดงในตาราง 1
ตาราง 1 ขนาดของตัวแปรทีใ่ ช้ในการทดลอง
ชื่อการทดลอง จานวนโหนด การเชื่อมต่อ
[ncrp-i]
[n]
[c]
(โหนด)
(%)
140
20
513p-pdr
513p-rtd

140

อัตราการส่งข้อมูล
[r]
(แพ็กเก็ต/วินาที)
66.67

20

66.67
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พอชไทม์
[p]
(วินาที)
5, 20, 40

ตัวชี้วัด: ค่าเฉลี่ยของ
[i]
พีดีอาร์
(packet delivery ratio)
อาร์ทีดี
(Route discovery)
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ภาพประกอบ 1 ผลการทดลองแสดงค่าเฉลี่ยอัตราการรับต่อการส่งข้อมูล(พีดีอาร์)

ภาพประกอบ 2 ผลการทดลองแสดงค่าเฉลี่ยปริมาณการส่งข้อมูลเพื่อหาเส้นทาง(อาร์ทีด)ี

1505

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจาปี 2556

วันที่ 24 ธันวาคม 2556

จากผลการทดลองของ 513p-pdr ตามภาพประกอบที่ 1 จะเห็นได้ว่า ที่ขนาดค่าพอชไทม์ 5, 20 วินาที
ที่ทดลองให้ผลการทางานของโพรโทคอลเป็นลาดับจากขนาดของค่าพีดีอาร์สูงไปยังค่าพีดีอาร์ต่าคือ โพรโทคอล
AODV DSDV DSR และที่ขนาดค่าพอชไทม์ 40 วินาทีโพรโทคอล DSR ให้ผลการทางานที่ดีที่สุดโดยมี AODV
DSDV ลดลงมาที่ขนาดเท่าๆกัน จากผลการทดลองจึงบอกได้ว่า โพรโทคอล AODV ให้ประสิทธิภาพมากที่สุด
จากผลการทดลองของอัตราการรับต่อการส่งข้อมูลในกรอบเวลาที่ควบคุมมากที่สุดที่ค่า พอชไทม์ต่า(p=5, 20)ที่
โหนดมีการเคลื่อนที่มาก และโพรโทคอล DSR ให้ประสิทธิภาพมากที่สุดที่ค่าพอชไทม์สูง(p=40)ที่โหนดมีการ
เคลื่อนที่น้อย
จากผลการทดลองของ 513p-rtd ตามภาพประกอบที่ 2 นามาศึกษาเพิ่มเติมโดยใช้ตัวชี้วัดปริมาณ
ข้อมูลที่ใช้ส่งเพื่อค้นหาเส้นทางไปยังปลายทางหนึ่งๆของโพรโทคอลรีแอกทีฟ จะเห็นได้ว่า การทดลองที่ค่าพอช
ไทม์ 5,20 วินาทีให้ผลการทดลองว่า โพรโทคอล DSR ต้องส่งข้อมูลจากต้นทางไปเพื่อหาเส้นทางหนึ่งๆมากกว่า
การทางานของโพรโทคอล AODV แต่เมื่อการทดลองที่ค่าพอชไทม์มีค่า 40 วินาทีให้ผลการทดลองว่า ปริมาณ
ข้อมูลที่ใช้เพื่อการค้นหาเส้นทางของทั้ง 2 โพรโทคอลมีขนาดที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้นเมื่อพิจารณาการทางานของ
DSR จะพบว่า จะให้ผลการทดลองที่ดีที่ค่าพอชไทม์สูงหรือที่มีการเคลื่อนที่ต่า

อภิปรายผล
เมื่อพิจารณาอัตราของปริมาณข้อมูลที่รับต่อปริมาณข้อมูลที่ส่ง จะเห็นว่า AODV ให้ผลการทางาน
มากที่สุดที่ค่าพอชไทม์ต่าหรือเครือข่ายที่มีการเคลื่อนที่มาก สาเหตุที่ AODV ให้ผลการทางานดีที่สุด เป็นเพราะ
AODV มีการทางานที่ใช้ตารางเส้นทางเหมือน DSDV แต่ไม่ต้อง update เป็นจังหวะเวลาเพราะเป็นการทางาน
แบบรีแอกทีฟ ทาให้อัตราดังกล่าวมีค่าสูงกว่า DSDV และ DSR ให้ผลการทางานที่น้อยที่สุดเนื่องจาก การบันทึก
เส้นทางของ DSR เป็นการบันทึกข้อมูลโหนดกลางทางทุกโหนดลงในข้อมูลเส้นทาง ที่ใช้ประกาศสอบถาม
เส้นทางเพื่อไปยังโหนดปลายทาง ดังนั้นกรณีที่เครือข่ายมีการเคลื่อนที่มากจะต้องมีการค้นหาเส้นทางใหม่จานวน
มากครั้งขึ้น หรืออาจเรียกว่า อายุของเส้นทางที่ได้มานั้นอายุสั้น ก็จะทาให้ประสิทธิภาพตกลง สาเหตุที่การค้นหา
เส้นทางใหม่จานวนมากครั้งขึ้น ทาให้ผลการทางานของ DSR ตกลงคือ การได้เส้นทางครั้งหนึ่งๆของ DSR นั้น
เริ่มที่แต่ละคู่โหนดมีวิธีสร้างการเชื่อมต่อซึ่งใช้ระยะเวลาเริ่มสร้างการเชื่อมต่อ (Connection setup delay) (Tony
Eyers & Henning Schulzrinne. 2000 & Murthy & Manoj., 2004) ที่มากกว่าการ update ตารางเส้นทางของ
AODV และ DSDV ซึ่งหมายความว่า ประสิทธิภาพการทางานของ DSR จะตกลงอย่างรวดเร็ว เมื่อแต่ละโหนดใน
เครือข่ายมีการเคลื่อนที่มากขึ้นหรือที่ค่าพอซไทม์น้อย (Murthy & Manoj., 2004) ในทางตรงข้ามเมื่อเครือข่ายมี
การเคลื่อนที่น้อยหรือที่ค่าพอชไทม์มากจะทาให้เส้นทางที่ DSR ได้มามีอายุยาวขึ้น จึงเห็นได้ว่า DSR ให้ผลการ
ทางานที่ดีที่สุด คาอธิบายผลการทางานของตัวชี้วัดอาร์ทีดีของ AODV และ DSR เป็นไปในทานองเดียวกันกับที่
ได้อธิบายแล้วข้างต้น คือผลการทางานของ DSR มีประสิทธิภาพเท่าๆกันกับของ AODV เมื่อเครือข่ายมีการ
เคลื่อนที่น้อยหรือที่ค่าพอชไทม์มาก
เมื่อ นาผลการทดลองที่ไ ด้รั บ เปรียบเที ยบกับผลการทดลองของงานวิจั ยในอดี ต (Asma Tuteja,
Rajneesh Gujral & Sunil Thalia. 2010.) จะเห็นได้ว่า ได้ผลการทดลองไม่ตรงกัน ผลการทดลองของงานวิจัยนี้
กรณีที่ค่า Mobility สูง DSDV ได้ผลการทางานที่สูงกว่า DSR เกิดขึ้นเนื่องจากความพร้อมของ DSDV ที่สามารถ
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update routing table ด้วยการทดลองที่ไม่จากัดขนาดของแบนด์วิธ แต่กรณีที่ค่า Mobility ต่า DSDV ได้ผลการ
ทางานที่ต่ากว่า DSR เกิดขึ้นเนื่องจากเส้นทางของ DSR ที่ค้นหาได้มีอายุยาวขึ้นไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหา
เส้นทางใหม่ ทาให้ผลการทดลองของ DSR ดีกว่าทั้ง DSDV และ AODV ผลจากงานวิจัยนี้เป็นการยืนยันได้ว่า
โพรโทคอล DSR จะให้ผลการทดลองที่ดีที่สุด เมื่อเครือข่ายที่มีการเคลื่อนที่น้อย โดยไม่จากัดแบนด์วิธ ด้วย
ตัวชี้วัดค่าเฉลี่ยพีดีอาร์
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาสมบัติทางแม่เหล็กของแกนขดลวดโดยเน้นการจัดการทดลองที่มีต้นทุนต่าและ
จัดหาอุปกรณ์ได้ง่าย ด้วยวงจรบีบอัดพัลส์เดี่ยวศักย์สูงตั้งแต่ 100V-3800V ซึ่งป้อนพัลส์เดี่ยวเข้าสู่ขดลวด L ใน
วงจรอนุกรม CLR ที่มีถังประจุ C 10F 4.5kV เป็นตัวป้อนกลับสัญญาณ และมีตัวต้านทาน R 1 โอห์ม ต่อไว้เพื่อ
ตรวจวัดกระแส I(t) จากความต่างศักย์ที่คร่อมตัวต้านทาน แรงเคลื่อนเหนี่ยวนาของขดลวด V(t) บันทึกจาก
ขดลวดทุติยภูมิหนึ่งรอบของขดลวดเหนี่ยวนา L ผ่านเข้าช่องสัญญาณของดิจิตอลออสซิลโลสโคป เนื่องจาก
สนามแม่เหล็ก H(t) คานวณได้จากกระแส และการหาปริพันธ์เชิงเลขความต่างศักย์ V(t) เชิงเวลาในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ได้ผลลัพธ์เป็น สนามแม่เหล็กเหนี่ยวนา B(t) จึงแสดงฮีสเทอรีซีสลูปได้ โดยมี H(t) อยู่ในแนวนอน
B(t) ในแนวตั้งของกราฟ และทาการประเมินค่า Bmax และ r จากฮีสเทอรีซีสลูปนี้ ผลการทดลองแสดงความ
เป็นไปได้ในการใช้ชุดทดลองนี้กับการศึกษาวัสดุแม่เหล็ก ผลการแสดงวงรอบถูกต้องดี ผลการประเมินค่า Bmax
และ r ใกล้เคียงกันกับค่าที่อ่านได้จากรหัสสีของแกน นอกจากนี้ยังพบว่าพื้นที่ภายในวงรอบฮีสเทอรีซีสเพิ่มขึ้น
ตามความต่างศักย์ที่ป้อนเข้าขดลวดเมื่อเข้าใกล้ภาวะอิ่มตัวของแกนขดลวดสอดคล้องกันกับทฤษฎี
คาสาคัญ: พัลส์เดี่ยว, ฮีสเทอรีซีสลูป, สมบัติเชิงแม่เหล็กของแกนขดลวด

ABSTRACT
The magnetic properties of core materials for an induction coil were studied with a low cost and
simple test stand. A high voltage compression pulse circuit, with output variable between 100V and 3800V,
launched only a single pulse into an induction coil L connected in a CLR series circuit with a 10F 4.5kV
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capacitor for signal reversing and 1 ohm resistor for current measurement. The current I(t) through the coil is
calculated from the voltage across the 1 ohm resistive load and the loop voltage V(t) is picked up into a digital
oscilloscope via a single wire loop. H(t) was computed from the current I(t), while voltage-time integration over
the time pulse by computer program gives B(t). The hysteresis loop, with H(t) on the horizontal axis and B(t) on
the vertical axis, was plotted and Bmax and r of the core materials determined from this loop. Results show that
this can be used in magnetic materials studies as it gives a good hysteresis loop, and B max and r are close to
accepted values. In addition, the area of the loop increases with an increase in the voltage pulse near saturation
of the core, agreeing with theory.
KEYWORDS: single pulse compression, hysteresis loop, magnetic core properties
1. บทนา
การทดสอบสมบัติทางแม่เหล็กของแกนขดลวดมีความสาคัญยิ่งในด้านวัสดุเทคโนโลยี เพาะในปัจจุบัน
ได้มีการพัฒนาแกนขดลวดให้ อิ่มตัวที่ความต่างศักย์สูงๆ และตอบสนองความถี่สูงๆ ได้ถึงระดับ 100-500 MHz
หรือมากกว่า เช่นวัสดุพวก nanocrystalline เป็นต้น การทดสอบสมบัติจึงพัฒนามากขึ้นด้วย(Burdt Russell, Curry
Randy D., 2007) และพบข้อจากัดมากขึ้น โดเฉพาะอย่างยิ่งกรณีการทดสอบด้วยพัลส์ความถี่สูง ซึ่งจาเป็นต้องมี
อุปกรณ์หรือวงจรปริพันธ์สัญญาณที่มีประสิทธิภาพสูงในการบันทึกผล แต่เดิมวงจรบีบอัดพัลส์นิยมใช้เป็น
สวิตซ์แม่เหล็ก ซึ่งจะต้องมีการสร้างวงจรรีเซ็ตสัญญาณเมื่ออยู่ในภาวะอิ่มตัว แต่ปัจจุบัน วงจรบีบอัดพัลส์ ถูก
นามาใช้กับการทดสอบแกนที่ตอบสนองความถี่สูงด้วยพัลส์ศักย์สูงมากๆได้(Burdt Russell, Curry Randy D., and
McDonald Kenneth F., 2006) ซึ่งเป็นการบีบพัลส์ให้แคบลงได้ถึงระดับนาโนวินาที ด้วยความต่างศักย์ที่ป้อน
ขดลวดสูงหลายกิโลโวลต์ แต่อุปกรณ์บันทึกผลในแบบพัลส์บีบอัดต่อเนื่องนี้ยังจาเป็นต้องมีประสิทธิภาพสูงและ
ตอบสนองความถี่สูงด้วยเช่นกัน(Branko Koprivica, Alenka Milovanovic b., Milic Djekic, 2009) ชุดทดลองแบบ
นี้จึงมีข้อจากัดในเรื่องราคา และประสิทธิภาพ ดังนั้นพัลส์เดี่ยวศักย์สูงจึงเป็นจุดสนใจที่จะนามาศึกษาสมบัติแกน
ขดลวดเหนี่ ยวนา แต่ มีอุปสรรค์สาคัญประการหนึ่งคือการบันทึกพัลส์เดี่ยวและการสร้างวงรอบฮีสเทอรีซีส
เพราะต้องใช้ออสซิลโลสโคปที่มีประสิทธิภาพสูงและต้องสามารถตั้งบันทึกและประมวลผลผลพัลส์เดียวได้ด้วย
โปรแกรมจากเครื่องมือบันทึกผล(McDonald Kenneth, Randy Curry and O’Connell Robert, 2003)
ในงานวิจัยนี้จึงได้ทดลองออกแบบโปรแกรมการหาปริพันธ์เชิงเลขบน Microsoft office excel และจาวา
เพื่อใช้ประมวลผลพัลส์เดียวจากการบันทึกแรงเคลื่อนเหนี่ยวนาและกระแสจาการทดสอบ ด้วยวงจรที่สร้างขึ้น
จากวงจร LCR แบบบีบอัดพัลส์ ซึ่งใช้ดิจิตอลออสซิลโลสโคปเป็นอุปกรณ์ บันทึกสัญญาณ จึงนับได้ว่าเป็นชุด
ศึกษาสมบัติของแกนขดลวดที่มีต้นทุนต่า โดยวงจรไม่ยุ่งยากซับซ้อน และสามารถปรับความต่างศักย์ที่ป้อน
ขดลวดได้ตั้งแต่ 200V ถึง 4500V ทาการทดสอบแกนขดลวด 3 ชนิด ได้ผลการทดสอบที่สอดคล้องกับทฤษฎี
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2. กรอบแนวคิดการวิจัยและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แกนขดลวดแบบทอรอยด์มีหลายแบบหลายชนิดต่างกันไปตามประโยชน์ใช้งาน ซึ่งสมบัติของวัสดุที่ทา
ก็ต่างกันด้วย บางชนิดใช้ในย่านความถี่กว้าง บางชนิดใช้งานได้ย่านความถี่แคบๆ บางชนิดให้ฟลักซ์ แม่เหล็กสูง
มาก บางชนิดให้ฟลักสซ์ต่า เป็นต้น แกนขดลวดมักมีค่า permeability(µ) ที่แตกต่างกันตามหน้าที่การใช้งาน แกน
ขดลวดบางชนิ ด นิ ย มใช้ ง านในวงจรความถี่ สูง ก าลั ง สู ง เช่ น แกนชนิ ด ผงอั ด ซึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น แกนชนิ ด
Molypermalloy Powder (MPP) ทาจากผงของอัลลอยด์ของนิเกิล เหล็ก และโมลิบดีนัม แกนชนิด High Flux ทา
จากผงอัลลอยด์ของนิเกิลและเหล็กในสัดส่วนเท่ากัน โดยมีช่องโพรงอากาศกระจายตัวทั่วแกน ส่วนชนิด Kool
Mµ ทาจากผง ferrous alloy มีช่องโพรงอากาศกระจายตัวทั่วแกน การสูญเสียฟลักซ์ต่า แกนทอรอยด์มีรหัสสีหรือ
ตัวเลขแสดงไว้ ซึ่งอาจนาตัวเลขรหัสนี้ไปเปิดตารางตรวจสอบสมบัติต่างๆ เช่นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
และภายนอกของแกน พื้นที่หน้าตัด ความหนา และ magnetic path length
Vt
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ภาพประกอบที่ 1 (ก) แสดงวงจรบีบอัดพัลส์แม่เหล็กแบบขัน้ เดียวที่ใช้ทดสอบสมบัติของแกนขดลวด ภาพ(ข)
กราฟแสดงพัลส์กระแสและความต่างศักย์ ส่วนภาพ(ค) แสดงกราฟความสัมพันธ์ B-H ของ
ลวดเหนี่ยวนา
การศึกษาสมบัติของแกนขดลวดด้วยวงจรบีบอัดพัลส์โดย Choi Jaegu และคณะใช้การจาลองวงจรและ
แปลงผลการทดลองเป็นวงรอบฮีสเทอรีซีสลูปจากโปรแกรม Electromagnetic Transient Program (EMTP) ซึ่ง
ได้ผลการทดลองจากเครื่องมือมาตรฐานสอดคล้องกันกับการจาลองผล (Choi Jaegu and et al, 2007) ส่วน Zhang
D.D. และคณะได้ศึกษาสมบัติของแกนขดลวดเหนี่ยวนาโดยการจาลองแบบวงจรจากโปรแกรม Pspice ตามวงจร
คล้ายๆ กันกับวงจรในภาพประกอบที่ 1(ก) (Zhang D.D. and et al, 2009) โดยทั้งสองการศึกษานี้มีการจัดอุปกรณ์
ทดลองตามผลการออกแบบวงจร ซึ่งได้รูปพัลส์และวงรอบฮีสเทอรีซีสคล้ายภาพประกอบที่ 1(ข) และ(ค)
ในงานวิจัยนี้ได้ใช้หลักการนี้ออกแบบวงจรบีบอัดพัลส์เช่นกัน แต่ใช้อุปกรณ์ทดลองที่เป็นค่าใกล้เคียง
การออกแบบ และยอมให้เกิดการสูญเสียกาลังเกิดขึ้นได้ เมื่อขดลวดมีฟลักซ์อิ่มตัวและเกิดค่า Bmax กระแสสูงขึ้น
แต่พัลส์ถูกบีบอัดให้แคบลง โดยออกแบบการบีบอัดแบบขนานจาก Vc2max= nVc1max และ
และเลือก
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โดยที่ Lp เป็นค่าความเหนี่ยวนาของขดลวดปฐมภูมิซึ่งมักมีค่าสูงทาให้

พัลส์กว้าง จึงต้องใช้ภาวะอิ่มตัวของหม้อแปลงด้วยเพื่อบีบอัดพัลส์จากระดับมิลลิวินาทีไปเป็นไมโครวินาทีก่อน
เข้าสู่วงจร LCR ซึ่งจะมีการบีบอัดพัลส์จนถึงระดับ 10-50 ไมโครวินาที การเลือกใช้ภาวะอิ่มตัวของหม้อแปลง
นอกจากจะได้พัลส์แคบลงหนึ่งช่วงแล้ว ยังจะได้พลังงานสูงๆ ป้อนให้ขดลวดจนถึงภาวะอิ่มตัว
การทดสอบขดลวดในงานวิ จัยนี้ทาการทดลองตรวจวัดค่ากระแสและความต่างศักย์ของขดลวดเพียง
พัลส์เดียว โดยใช้วงจรบีบอัดพัลส์ดังภาพประกอบที่ 2(ก) การทดลองเริ่มจากการอัดประจุที่ C1 ให้มีความต่าง
ศักย์ระหว่าง 50 V- 1000V เมื่อเปิดสวิตซ์ S1 ให้กระแสไหลผ่านขดลวดปฐมภูมิของหม้อแปลงจนถึงภาวะอิ่มตัว
เพื่อเพิ่มศักย์ไฟฟ้าและบีบพัลส์ให้แคบลงแต่มีศักย์ที่ทุติยภูมิสูงได้ 200-4000V และอัดประจุเข้า C2 โดยที่กระแส
ยังผ่านไปวงจร C3LR ได้น้อยมากจนกระทั่ง C2 ถูกอัดเต็มด้วยช่วงเวลาประมาณ 100-300 ไมโครวินาที ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาที่พอดีกับขดลวด L จะเกิดการอิ่มตัว(ถูกออกแบบไว้ตามทฤษฏี) กระแสจึงผ่านไปเข้าสู่วงจร C3LR ได้
มากและรวดเร็ว โดยมีกระแส IL ผ่านได้มากสุดในช่วงเวลาสั้นๆ ประมาณ 10-50 ไมโครวินาที C3 จึงถูกอัดประจุ
จนเต็ม ก่อนที่จะคายประจุกลับไปยัง C2 ด้วยกระแสที่มีทิศตรงข้ามกับ IL จึงได้พัลส์บีบอัดที่ผ่านขดลวด L ครบ
หนึ่งรอบพอดี วิธีการคานวณความเข้มฟลักซ์แม่เหล็ก B(t) พิจารณาจากสมการ (Choi Jaegu, 2010)
เมื่อ Ns เป็นจานวนรอบของขดลวดทุติยภูมิของขดลวดทดสอบซึ่งเท่ากับหนึ่งรอบ พันไว้เพื่อเป็นหัววัดความต่าง
ศักย์ S เป็นพื้นทีห่ น้าตัดของแกนที่ใช้พันขดลวด VL เป็นความต่างศักย์ที่วัดได้จากขดลวดทุติยภูมิ Ns ซึ่งเป็น
ความต่างศักย์ของขดลวดที่เวลา t ใดๆ เมื่อการประมาณผลตามเทคนิควิธีหาปริพันธ์เชิงเลขดังสมการ
(1)
ข้อมูลของแรงเคลื่อนเหนี่ยวนา v(t) จากการตรวจบันทึกผลหนึ่งพัลส์มีข้อมูลทั้งหมด 4000 ค่า ส่วน ti
คานวณจาก Time/Div ของออสซิลโลสโคป ซึ่งมีทั้งหมด 10 ช่องเต็มจอภาพ
กระแสที่วัดได้จะนาไปคานวณหาค่าสนามแม่เหล็ก H เป็นไปตามสมการ (Choi Jaegu, 2010)
(2)
เมื่อ NL คือจานวนรอบของขดลวดทดสอบ VRt เป็นความต่างศักย์ที่วัดระหว่างขั้วตัวต้านทาน R1 = 1 โอห์ม
คือความยาวขดลวดที่พันรอบแกน พลังงานที่สูญเสียที่แกนขดลวดขึ้นกับชนิดของแกนและช่วงการใช้งาน คือ
ยิ่งเข้าใกล้จุดอิ่มตัวพลังงานจะยิ่งสูเสียที่แกนมากขึ้น การคานวณหาค่าการสูญเสียพลังงานที่แกนใช้สมการ
ซึ่งเท่ากับพื้นทีท่ ี่ล้อมรอบโดยวงรอบ B-H
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ภาพประกอบที่ 2 (ก) แสดงวงจรบีบอัดพัลส์แม่เหล็กแบบขัน้ เดียวที่ใช้ทดสอบสมบัติของขดลวดแบบแกน
อิ่มตัว (ข) แสดงวงจรพัลส์กระแสต่าที่ใช้เปิดเกตของ SCR เป็นสวิตซ์ S1
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างชุดทดสอบสมบัติทางแม่เหล็กของแกนขดลวดเหนี่ยวนาโดยเน้นต้นทุนต่า โดยใช้ประโยชน์
จากความสามารถในการบันทึกผลของดิจิตอลออสซิลโลสโคปร่วมกับการโปรแกรมประมวลผลเชิงเลข
2 เพื่อสร้างต้นแบบโปรแกรมการหาปริพันธ์เชิงเลขสาหรับคานวณสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนา B(t) ใน
ขดลวดทดสอบและคานวณหา H(t) เพื่อสร้างฮีสเทอรีซีสลูปข้อมูล V(t) และ I(t) ที่ตรวจวัดได้ในหนึ่งพัลส์ โดย
สร้างโปรแกรมจากจาวา และจากไมโครซอฟเอ็กเซลเปรียบเทียบกัน
3. เพื่อตรวจสอบแนวโน้มความต่างศักย์อิ่มของขดลวด
4. เพื่อศึกษาสมบัตขิ องแกนขดลวดเหนี่ยวนาจากฮีสเทอรีซีสลูปที่สร้างขึ้นนี้
4. วิธีการดาเนินวิจัย
การทดสอบขดลวดในงานวิจัยนี้ใช้การอัดประจุ C1 เพิ่มขึ้นครั้งละ 50V จนถึง 1000V ทุกครั้งได้ทาการ
บันทึกพัลส์กระแสและความต่างศักย์ในวงจรบีบอัดพัลส์แม่เหล็กดังภาพประกอบที่ 2(ก) อันประกอบด้วยวงจร
ต่างๆ เริ่มจากแหล่งจ่ายประจุ C1 จากตัวเก็บประจุ 450V 470F สี่ตัวต่ออนุกรมกัน ส่วน C2 และ C3 มีขนาด
เท่ากันคือ 10 ไมโครฟารัด 4500 โวลต์ สร้างจากตัวเก็บประจุ 450V 100F ต่ออนุกรมกันชุดละ 10 ตัว รวมทั้ง
สองชุดเป็น 20 ตัว (ในงานวิจัยนี้ได้สร้างวงจรอัดประจุศักย์สูงขึ้นมาอัดประจุด้วย ซึ่งสามารถอัดประจุ 200 ไม
โครฟารัดได้สูงถึง 2kV) ส่วนวงจรสวิตซ์กระแสสูงดังภาพประกอบที่ 2 (ข) สร้างจาก SCR 1200V 500A ซึ่งต้องมี
วงจรเปิดการทางานที่ขาเกตของ SCR เพื่อให้มีกระแสสูงไหลผ่านจาก A ไปยัง K ได้ โดยใช้สวิตซ์กระแสต่า
ป้อนเข้าสู่วงจร LC ที่ด้านปฐมภูมิของขดลวด 1:4 จึงได้พัลส์มีความกว้างพัลส์ที่ ถูกกาหนดโดยค่า C และ L ของ
ขดลวดปฐมภูมิ ความกว้างพัลส์นี้ออกแบบให้กว้างกว่าความกว้างพัลส์ที่ใช้ทดสอบขดลวด
การทดลองแสดงไว้ตามแผนภาพประกอบที่ 3 เริ่มต้นจากการอัดประจุที่ C1 ให้มีความต่างศักย์เป็นค่า
ต่างๆ ที่ต้องการใช้ทดสอบ เปิดสวิตซ์ S1 ให้กระแส I0 ไหลผ่านขดลวดปฐมภูมิของหม้อแปลงในภาวะที่แกน
หม้อแปลงอิ่มตัวจึงเกิดกระแส I1 ความกว้างพัลส์ประมาณ 100- 300 ไมโครวินาที ที่ขดลวดทุติยภูมิ อัดประจุเข้า
ที่ C2 กระแส IL จะยังไม่สามารถผ่านไปยัง C3 ได้เนื่องจาก Lu ของขดลวดทดสอบมีค่าสูงมาก C2 จึงได้รับการอัด
ประจุมากสุดค่าหนึ่งก่อนที่ จะคายประจุออกไปผ่านขดลวดทดสอบ จนกระทั่งขดลวดเกิดการอิ่มตัว กระแส
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ส่วนมากจึงผ่านขดลวด L ไปยัง C3 อย่างรวดเร็ว จึงได้พัลส์กระแส IL แคบลงไปจนถึงประมาณ 10-50
ไมโครวิ น าที การบั น ทึ ก ค่ ากระแสท าได้ โ ดยการวั ด ความต่ า งศั ก ย์ ร ะหว่ า งขั้ ว ตั ว ต้ า นทาน 1 โอห์ ม เข้ า สู่
ช่องสัญญาณที่สองของดิจิตอลออสซิลโลสโคป ส่วนความต่างศักย์ของขดลวดบันทึกจากแรงเคลื่อนเหนี่ยวนา
ของลวดทุติยภูมิ(รอบเดียว)ของขดลวดทดสอบ ต่อเข้ากับดิจิตอลออสซิลโลสโคปที่ช่องที่ หนึ่ง ทั้งกระแสและ
ความต่างศักย์ถูกบันทึกเพียงพัลส์เดี่ยว และแสดงผลซ้อนกันทั้งสองช่องบนออสซิลโลสโคป ข้อมูลทั้งสอง
สามารถจัดเก็บเป็นแบบภาพและข้อมูลแบบแฟ้มข้อมูล CVS แยกเป็น 2 แฟ้มตามช่องสัญญาณซึ่ งจะนาไป
คานวณหา B และ H โดยใช้โปรแกรมเอ็กเซลประมวลผลหาค่า B(t) จากค่าความต่างศักย์ที่วัดได้ และคานวณหา
H(t) จากกระแส และนาไปแสดงผลเป็นวงรอบฮีทเทอรีซีส โดยให้ H(t) อยุ่ในแกนนอน ส่วน B(t) อยุ่ในแกนตั้ง
ต่อจากนั้นจึงหา Bmax และ µr จากกราฟวงรอบฮีทเทอรีซีส ในการทดลองได้ เพิ่มความต่างศักย์ที่อัดให้กับ C1 ไป
เรื่อยๆ ทุกครั้งที่เก็บผล ทาให้ศักย์ไฟฟ้าที่ C2 เปลี่ยนไปทีละประมาณ 100-200 โวลต์ จนถึง 3800 โวลต์ ซึ่ง
ขดลวดหนึ่ ง อัด จะมี ผ ลการทดลองมากกว่ า 10 ครั้ ง ในการทดลองต้ อ งตั้ ง โหมดการท างานของดิ จิ ต อล
ออสซิลโลสโคปเป็นแบบ trigger เลือกบันทึกพัลส์เดี่ยวที่ปุ่ม single โดยตั้ง ch1 เป็นช่องสัญญาณ trig ในตัว เลือก
การ trig เป็นขอบขาขึ้นของพัลส์

ภาพประกอบที่ 3 แสดงชุดทดสอบแกนขดลวดด้วยวงจรบีบอัดพัลส์เดี่ยว
5. ผลการศึกษา
ผลการตรวจวัดจากดิจิตอลออสซิลโสสโคป
ตัวอย่างสัญญาณพัลส์ของกระแสและความต่างศักย์ที่ได้จาการบันทึกผลแสดงไว้ตามภาพประกอบที่ 4
โดยแสดงพัลส์ของความต่างศักย์ที่ช่องสัญญาณที่หนึ่ง (เส้นกราฟสีส้ม) บันทึก 5V/ช่อง ส่วนกราฟของกระแส
บันทึกความต่างศักย์ของตัวต้านทาน 1 โอห์ม ที่ช่องสัญญาณที่ 2 (สีฟ้า) บันทึก 500V/ช่อง
จากผลการทดลองจะพบว่ า สั ญ ญาณพั ล ส์ ก ระแสและความต่ า งศั ก ย์ แ ตกต่ า งกั น มากระหว่ า ง
ภาพประกอบที่ 4(ก) ซึ่งเป็นพัลส์ที่ได้จากภาวะที่แกนไม่อิ่มตัว กับภาพประกอบที่ 4(ข) ที่ภาวะแกนอิ่มตัว และ
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พบว่าในภาพ 4(ก) มีช่วงเวลาระหว่างพัลส์ป้อนขดลวดด้านบวกและพัลส์ป้อนกลับด้านลบมากกว่าในภาพ 4(ข)
และยอดพัลส์ในภาพ 4(ข) สูงกว่าภาพ 4(ก) ด้วย แต่ความกว้างพัลส์ภาพ 4(ข) แคบกว่าภาพ 4(ก) มาก ซึ่งแสดง
ถึงผลที่สอดคล้องกันกับหลักการบีบอัดพัลส์แม่เหล็ก และจากการทดสอบกับแกนทั้งสามแบบหลายครั้งได้ผล
แบบเดียวกัน ซึ่งในที่นี้เลือกมาแสดงเพียงตัวอย่างเดียวเท่านั้น

(ก)
(ข)
ภาพประกอบที่ 4 แสดงสัญญาณพัลส์กระแสและความต่างศักย์ที่ได้จากการทดลองศึกษาแกน MS130125-2
รูป (ก) เป็นผลที่ได้จากการทดสอบในภาวะที่ยังไม่เกิดการอิ่มตัว รูป (ข) เป็นผลที่ได้จากการ
ทดที่ภาวะเกิดการอิ่มตัว
ผลการวิเคราะห์กราฟ B-H
จากการนาสัญญาณที่บันทึกทั้งสองช่องสัญญาณคานวณหาค่า B จากความต่างศักย์ โดยหาผลรวมแต่ละ
ช่วงเวลาย่อยของสมการ (1) และ วิเคราะห์หาค่า H ตามสมการ (2) ด้วยโปรแกรม Microsoft office excel และจา
วา ส่วนข้อมูลของพื้นที่ภาคตัดขวางขดลวด Ae และmagnetic path length (l) เปิดข้อมูลตามรหัสและรหัสสีของ
แกน ซึ่งแกน MS130125-2 Ae=0.672 mm2 และ = 8.147cm T80-26 มี Ae = 0.231mm2 และ = 5.14cm ส่วน
T130125-2 มี Ae=0.659mm2 และ = 6.49cm ตัวอย่างผลการวิเคราะห์กราฟ B-H ด้วย Microsoft office excel ดัง
ภาพประกอบที่ 5 และด้วยโปรแกรมจาวาดังภาพประกอบที่ 6 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ทุกชุดที่ทดลอง
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(ก)
(ข)
ภาพประกอบที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ฮีสเทอรีซีสลูป(กราฟ B-H) ของแกน T130-26 ด้วย Microsoft office
excel (ก)ที่ภาวะแกนยังไม่เกิดการอิ่มตัว (ข) ที่ภาวะแกนเกิดการอิ่มตัว

(ก)
(ข)
ภาพประกอบที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์ฮีสเทอรีซีสลูป(กราฟ B-H)ของแกน MS130125-2 ด้วยโปรแกรมจาวา
โดยรูป(ก)ที่ภาวะไม่อิ่มตัว และรูป(ข) ที่ภาวะอิ่มตัว
ตารางแสดงผลการประมาณค่า Bmax
จากการทดสอบที่ความต่างศักย์ต่างๆ ที่ป้อนให้กับขดลวดทดสอบที่มีแกนต่างกันสามชนิด ตั้งแต่ 100V
จนถึง 4000V ได้ผล Bmax เฉลี่ยใกล้จุดเริ่มอิ่มตัวของขดลวดดังตารางที่ 1 และ 2 ซึ่งพบว่าค่า Bmax ที่ได้จากการ
ทดลองใกล้เคียงกับค่าจริง แต่ความต่างศักย์ขีดเริ่มอิ่มตัวสูงมากในทุกแกน อาจแป็นผลมาจากการสูญเสียกาลังใน
ขดลวดเนื่องจากการพันขดลวดขึ้นใช้เอง
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ตาราง 1 แสดงค่า Bmax ที่ระดับศักย์ต่างๆ ที่ป้อนให้กบั ขดลวดที่มแี กนเป็น MS130125-2 จานวนรอบ 120 รอบ
ศักย์ไฟฟ้าที่ป้อนขดลวด Vin(kV)
Bmax ของขดลวด
1.80
0.62
2.16
0.64
2.72
0.65
3.00
0.70
3.52
0.69
ตาราง 2 แสดงค่า Bmax และขีดจากัดศักย์ต่าสุดที่เกิดการอิ่มตัวของขดลวดทีท่ าการทดสอบ
แกนขดลวด
ศักย์ไฟฟ้าขีดเริ่มต้นการอิ่มตัว Vin(kV) Bmax จากการทดลอง(T) Bmax จากค่าจริง(T)
MS130125-2
3.0
0.70
0.85
T80-26
1.2
1.5
1.38
T130-26
2.8
1.5
1.38
การประมาณค่า µr สูงสุด
ข้อมูลผลการจาลองวงรอบฮีสเทอรีซีส(กราฟ B-H) ถูกจัดเก็บในแฟ้มซึ่งเปิดอ่านด้วยโปรแกรมเอ็กเซล
ซึ่งทาให้ง่ายต่อการประมาณสมบัติอื่นๆ ของแกนขดลวดเช่น ค่า µr สูงสุด เป็นต้น ในการประมาณค่าµr สูงสุดจาก
กราฟ B-H ตรงช่วงที่มีความชันสูงสุด จากการประมวลหาค่า µr สูงสุดของแกนวัสดุ MS-130125-2 (µr สูงสุด
เท่ากับ 125 ) จากการทดลองทั้งหมดได้ผลเฉลี่ยเท่ากับ 121 เท่า คลาดเคลื่อน 3 %
6. การอภิปรายผล
ผลการทดลองบันทึกพัลส์จากดิจิตอลออสซิลโลสโคป แสดงความแตกต่างของพัลส์ก่อนและหลังการ
บีบอัดหลายประการ เช่น ความคว้างพัลส์ ยอดสูงสุดของกระแสและความต่างศักย์ ช่วงเวลาหน่วงระหว่างพัลส์
บวกและพัลส์ลบ เป็นต้น ความแตกต่างนี้สอดคล้องกันในทุกๆ แกนที่ใช้ทดสอบ ซึ่ง มีผลต่อการทดสอบสมบัติ
ของขดลวดในประเด็นของพลังงานที่ใช้ทดสอบ การทดสอบที่ภาวะบีบอัดพัลส์พลังงานสูงๆ มีความสาคัญมาก
ในการศึกษาสมบัติของวัสดุแกนขดลวด เพราะที่ภาวะดังกล่าวจะมีค่า B เป็นค่าที่สูงสุด ดังจะเห็นได้ผลจากการ
แสดงวงรอบฮีสเทอรีซีสในภาพประกอบที่ 5 และ 6 ซึ่งเป็นผลการประมวลข้อมูลจากการทดลองและนามาสร้าง
วงรอบฮีสเทอรีซีสนี้ ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่าแนวคิดในการศึกษาสมบัติของแกนขดลวดด้วยวิธีนี้เป็นไป
ได้ แม้จะมีการสูญเสียพลังงานมากจากการพันขดลวดก็ตาม ทั้งยังมีต้นทุนต่า เพราะจะเห็นว่าสามารถทดสอบและ
แสดงวงรอบฮีสเทอรีซีสได้ด้วยชุดการทดลองง่ายๆ ซึ่งไม่ต้องมีวงจรหาปริพันธ์สัญญาณที่มีราคาแพง ส่วนผล
การหาค่า Bt ด้วยการหาปริพันธ์เชิงเลขด้วยข้อมูล Vt และการคานวณ Ht ด้วยโปรแกรมสามารถกระทาได้ดีใน
ระดับการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้โปรแกรม excel จะช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ของตัวแปร I(t) กับ H(t)
และ V(t) กับ B(t) มากขึ้นด้วย
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ผลการตรวจบันทึกและประมวลผลที่กล่าวถึงข้างต้นนี้มีความน่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งจะเห็นได้
จาก Bmax และค่า µr ที่ประมาณได้จากฮีสเทอรีซีสลูปจากผลการทดลอง ใกล้เคียงกันกับค่าจริงจากตารางข้อมูล
ของแกนขดลวด ข้อจากัดประการหนึ่งสาหรับการศึกษาแกนขดลวดด้วยวิธีนี้คือ ต้องมีการออกแบบวงจรและ
คุณลักษณะของพัลส์ให้เหมาะสมดังจะเห็นได้จากการทดลองเปลี่ยนค่า LpC1 ของวงจร จะส่งผลต่อศักย์อิ่มตัวและ
คาบเวลาของพัลส์ด้วย
7. สรุปและข้อเสนอแนะ
1. วงจรพัลส์เดี่ยวที่ออกแบบขึน้ สามารถสร้างพัลส์บีบอัดขึ้นได้และใช้ทดสอบสมบัตขิ องแกน
ขดลวดได้ดใี นระดับการศึกษา
2. สามารถสร้างวงรอบฮีสเทอรีซีสจากข้อมูลพัลส์เดี่ยวบีบอัดทีท่ ดสอบนี้ได้ด้วยโปรแกรม Microsoft
excel และโปรแกรมจาวาที่สร้างขึ้น
3. วงรอบฮีสเทอรีซีสจากการทดลองสามารถใช้ประมาณสมบัติวัสดุแม่เหล็กคือค่า µr และ Bmax ได้
4. ค่า Bmax เข้าใกล้ค่าจริงเมื่อศักย์ทปี่ ้อนวงจรเข้าใกล้ภาวะอิ่มตัวของแกนขดลวด
5. การออกแบบวงจรเป็นข้อจากัดสาคัญในการศึกษานี้
ชุดทดลองนีใ้ ช้ได้ดีในระดับการศึกษาสมบัติวัสดุแม่เหล็ก ซึง่ อาจยังไม่ดีพอสาหรับการวิจัยขั้นสูงหรือ
การใช้งานจริงในเชิงการทดสอบเพื่อการผลิตวัสดุ
เนื่องจากมีข้อจากัดในเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ไม่ตรงตามผลการ
ออกแบบทัง้ หมด โดยเป็นการเลือกใช้อุปกรณ์เช่นตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนาที่มีใช้จากงานวิจัยเดิมมาประยุกต์
จึงทาให้เกิดข้อจากัดในเรื่องพลังงานที่ใช้ทดสอบ และการสูญเสียพลังงานที่แกนขดลวด ในงานวิจัยนี้ยังอาจต้อง
พัฒนาปรับปรุงต่อไปอีกโดยจะต้องมีการตรวจสอบการสูญเสียพลังงานของแกนวัสดุเพิ่มขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม
ผลการวิจัยนี้อาจเป็นประโยชน์อย่างมากในระดับปฏิบัติการวัสดุแม่เหล็ก และอาจมีประโยชน์ในแง่การนาแกน
ขดลวดเหนี่ยวนา ทีเ่ ป็นวัสดุเหลือทิ้งในวงจรเก่าๆ มาทดสอบเพื่อใช้งานใหม่ต่อไปอีกได้ด้วย
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และเตตระเอธิลออโทซิลิเกตเป็นแหล่งซิลิกา: ระยะเวลากวนของผสมก่อนการบ่ม
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บทคัดย่อ
ซิลิกาที่มีรูพรุนหลายขนาด (Hierarchical porous silica, HPS) ถูกสังเคราะห์โดยมีเตตระเอธิลออโทซิลิ
เกตเป็นแหล่งซิลิกา 3-อะมิโนโพรพิลไตรเอทอกซีไซเลน เป็นสารกาหนดโครงสร้าง และหางนายางธรรมชาติ
เป็นสารแม่แบบ บทความนีรายงานสภาวะที่ใช้ในการสังเคราะห์ HPS ด้วยการหาค่าของระยะเวลากวนของผสม
ก่อนการบ่มผลของวิธีการบ่มต่อลักษณะสัณฐานและรูพรุน รวมทังอุณหภูมิแคลซิเนชั่น ผลพบว่า ระยะเวลากวน
ของผสมที่เหมาะสมคือ 3 นาที วิธีการบ่มที่ใช้ส่งผลต่อโครงสร้างรูพรุน เล็กน้อย แต่ส่งผลมากต่อลักษณะทาง
สัณฐาน นอกจากนีอุณหภูมิแคลซิเนชั่นที่สามารถกาจัดยางออกจากตัวอย่างซิลิกาได้หมดคือ 550 องศาเซลเซียส
ซึ่งยืนยันได้ด้วยการวัดการสลายตัวด้วยความร้อนของตัวอย่างและฟูเรียร์ทรานฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
ค้าส้าคัญ :หางนายางธรรมชาติ ซิลิกาที่มีรูพรุนหลายขนาด การบ่ม กระบวนการโซล-เจล

ABSTRACT
Hierarchical porous silica (HPS) was synthesized using Tetraethyl Orthosilicate as a silica source, (3aminopropyl) triethoxysilane as a co-structure directing agent, and skim natural rubber as a template. This
work reports the conditions for synthesis of HPS, which were the mixing time before aging, the effect of aging
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techniques on morphology and pores, and calcination temperature. The results showed that the suitable mixing
time was 3 min, different aging techniques slightly influenced the porous structure of the resulting HPS, but
significantly affected the morphology. In addition, the calcination temperature that can completely degrade
natural rubber was 550 C, confirmed by the thermal degradation test and the Fourier Transform Infrared
spectroscopy.
KEY WORDS: Skim natural rubber, Hierarchical Porous silica, Aging, Sol-gel process

1. บทน้า
ซิลิกาที่มีรูพรุนหลายขนาด (Hierarchical porous materials, HPS) คือซิลิกาที่มีขนาดรูพรุนอยู่ในระดับ
ไมโคร (<2 นาโนเมตร) เมโซ (2-50 นาโนเมตร) หรือ มาโคร (>50 นาโนเมตร) เชื่อมกัน การที่มีรูพรุนขนาดใหญ่
ปนอยู่กับขนาดเล็กทาให้วัสดุที่มีรูพรุนหลายขนาดสามารถช่วยแก้ไขปัญหาด้านการถ่ายโอนสารที่เกิดขึนในรู
พรุนขนาดเล็ก รวมไปถึงการสะสมพลังงานความร้อนที่เกิดขึน จึงมีการใช้งานได้หลากหลายมากขึน (อรอนงค์
และคณะ, 2554) ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ HPS คือ ตัวดูดซับ ตัวรองรับปฏิกิริยา (Abellán et al., 2009; Tao et
al., 2011) ด้านการแพทย์ (Jones et al., 2010) และงานด้านตรวจจับแก๊สพิษ (Lee, 2009)
การสังเคราะห์ HPS สามารถทาได้ด้วยวิธีโซล-เจล (Sol-gel process) ร่วมกับการใช้สารแม่แบบที่ได้จาก
การสังเคราะห์ขึน เช่น ไตรบล็อกโคพอลิเมอร์ (Triblock copolymer) (Sen et al., 2004) พอลิเมทิลเมทาคริ
เลต (poly- methyl methacrylate) (Li et al., 2010) โซเดียมพอลิอะคริเลต (sodium polyacrylate) (Zhang et al.,
2012) และพอลิสไตรลีน (polystyrene) (Wang et al., 2011) เป็นต้น หรือสารแม่แบบที่ได้จากธรรมชาติ เช่น ไค
โตซาน (Witoon and Chareonpanich, 2012) เยื่อไม้ (Liu et al., 2005) และ ยางธรรมชาติ (Nurfatihah et al., 2012)
เป็นต้น โดยแหล่งซิลิกาที่มีใช้ เช่น เตตระเมทิลออโทซิลิเกต (Tetramethyl orthosilicate, TMOS) เตตระเอธิลออ
โทซิลิเกต (Tetraethyl orthosilicate, TEOS) เป็นต้น ซึ่ง TEOS จัดเป็นแหล่งซิลิกาที่นิยมใช้มากเพราะว่องไวใน
การเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสและการควบแน่นสูง (Brinker, 1988)
บทความนีรายงานความเป็นไปได้ของการสังเคราะห์ HPS โดยใช้หางนายางธรรมชาติเป็นสารแม่แบบ
และใช้ TEOS เป็นแหล่งซิลิการ่วมกับสารกาหนดโครงสร้างคือ 3-อะมิโนโพรพิลไตรเอทอกซีไซเลน (3Aminopropyltriethoxy silane, APES) โดยหาระยะเวลาที่ใช้กวนผสมสาร อุณหภูมิของการแคลซิเนชั่นและผล
ของวิธีการบ่มที่มีต่อลักษณะสัณฐานและโครงสร้างรูพรุน โดยประโยชน์ของการใช้หางนายาง ซึ่งเป็นสารเหลือ
ทิงจากโรงงานอุ ตสาหกรรมยาง จะช่ วยลดต้น ทุ นการผลิ ตได้ และยั งได้ กระบวนการผลิต ที่ เป็ น มิต รกับ
สิ่งแวดล้อมมากขึน

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาการสังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุนหลายขนาด โดยใช้ TEOS เป็นแหล่ง silica และ APES เป็น
สารกาหนดโครงสร้างผ่านกระบวนการโซล-เจล (sol-gel process) โดยใช้หางนายางธรรมชาติเป็นสารแม่แบบ
2.2 เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ที่คาดว่ามีผลต่อโครงสร้างรูพรุนของซิลิกา
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4. วิธีการด้าเนินการวิจัย
นายางธรรมชาติสดที่ผสมกับแอมโมเนียเข้มข้น 25 เปอร์เซ็นต์ (Dry rubber content = 50 เปอร์เซ็นต์) 3อะมิโนโพรพิลไตรเอทอกซีไซเลน (3-Aminopropyltriethoxy silane (APES): 98% SiO2, ALDRICH) เตตระ
เอทิลออร์โทซิลิเกต (Tetraethyl orthosilicate (TEOS): 99% SiO2, ALDRICH) กรดไฮโดรคลอริก (HCl: 36.538.0 wt% purity, J.T. Baker) และโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH: 99 wt% purity, MERCK)
4.1 การสังเคราะห์ HPS
หางนายางเตรียมได้จากวิธีของ Sansatsadeekul et al. (2011) ซึ่งใช้การเหวี่ยงแยกเพื่อเอาของเหลวจาก
ชันล่ างออกมาผสมกับ ของผสมที่ เ ตรี ย มจาก APES TEOS และน า โดยระยะเวลากวน 1 และ 3 นาที ให้
อัตราส่วนโดยนาหนักของนา:ซิลิกา:เนือยาง เป็น 15:8:1 จากนันปรับพีเอชจนได้พีเอช 8 ตังทิงไว้ที่อุณหภูมิห้อง
เป็นเวลา 0 12 และ 24 ชั่วโมง (เรียกว่าการบ่มที่อุณหภูมิห้องและความดัน 1 บรรยากาศ) (Zhang et al., 2007)
จากนันนาเข้าปฏิกรณ์ทนแรงดันสูงภายใต้สภาวะไอนาอิ่มตัว เป็นเวลา 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส
(เรียกว่า การบ่มภายใต้สภาวะไอนาอิ่มตัว) กรองและล้างของแข็งที่ได้ด้วยนาปราศจากไอออน อบแห้งที่อุณหภูมิ
50 องศาเซลเซียสจนนาหนักคงที่ ทาการแคลซิเนชั่นด้วยการเผาของแข็งที่ได้นีที่อุณหภูมิที่ 550 องศาเซลเซียส
นาน 6 ชั่วโมง
4.2 การวิเคราะห์สมบัติของตัวอย่างที่สังเคราะห์ได้
โครงสร้างของรูพรุนและพืนผิวของวัสดุวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพด้วยอิเล็คตรอนแบบส่องกราด
(Scanning electron microscope, SEM) (JSM-5410 LV, JEOL, ญี่ปุ่น) รูพรุนและพืนที่ผิวจาเพาะ(SBET) วิเคราะห์
ด้วยเทคนิคการดูดซับด้วยก๊าซไนโตรเจน (N2-sorption) (AUTOSORB-1, QUANTACHROME, อเมริกา) การ
สลายตัวด้วยความร้อนของวัสดุวิเคราะห์ด้วย Thermogravimetric Analysis (SDT 2960 Simultaneous DSC-TGA,
TA Instrument, อเมริกา) ภายใต้สภาวะอากาศ อัตราการเพิ่มอุณหภูมิเท่ากับ 5 องศาเซลเซียสต่อนาที

5. ผลการทดลอง
5.1 อิทธิพลของระยะเวลากวนของผสม
จากการทดลองพบว่า เมื่อเพิ่มระยะเวลาการกวนสารจาก 1 เป็น 3 นาที (ก่อนนาไปผสมกับหางนายาง)
ทาให้ค่าพืนที่ผิวจาเพาะของ HPS ที่ได้เพิ่มขึนจาก 285.37 เป็น 329.2 ตร.ม.ต่อกรัม ซึ่งที่เวลา 3 นาทีได้ค่าพืนทีผ่ ิว
จาเพาะที่สูงกว่าและเป็นเวลาที่ไม่สันมากจนไม่สะดวกในการเตรียมสารขันต่อไป ดังนันจึงใช้เวลากวนสารเป็น 3
นาทีในการเลือกสภาวะการสังเคราะห์ซิลิกา
5.2 อิทธิพลของการบ่ม
การบ่มส่งผลต่อโครงสร้างของซิลิกา (Witoon et al., 2010; Zhang et al., 2007) โดย Zhang et al.
(2007) ได้ศึกษาการบ่มที่อุณหภูมิห้องและความดัน 1 บรรยากาศ โดยเมื่อเพิ่มระยะเวลาการบ่มให้นานขึน จะได้
โครงสร้างแบบเมโซพอร์ที่มีความเป็นระเบียบมากขึน ในขณะที่ Witoon et al. (2010) ศึกษาการบ่มภายใต้สภาวะ
ไอนาอิ่มตัวเพื่อศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิขณะบ่ม อย่างไรก็ตามในงานปัจจุบันนี ได้พบว่าการบ่มที่อุณหภูมิห้อง
และความดัน 1 บรรยากาศ เพียงอย่างเดียวนัน ทาให้เกิดการแยกเฟสของยางกับซิลิกาและโครงสร้างของซิลิกาก็
ไม่แข็งแรง (ถูกทาลายได้ง่ายขณะกรองและล้าง) ซึ่งตรงกับที่ (Yousefpour and Taherian, 2013) ได้รายงานไว้ว่า
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การบ่มที่ความดันสูงช่วยเพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้ างซิลิกา ดังนันบทความนีจึงเปรียบเทียบได้เพียงผลการ
บ่มภายใต้สภาวะไอนาอิ่มตัวเพียงอย่างเดียว (ระยะเวลาการบ่ม 0 ชั่วโมง) และการบ่มที่ทาทังสองแบบ คือ การบ่ม
ที่อุณหภูมิห้องและความดัน 1 บรรยากาศ และตามด้วยการบ่มภายใต้สภาวะไอนาอิ่มตัว (โดยเปลี่ยนแปลงเวลา
การบ่มที่อุณหภูมิห้องและความดัน 1 บรรยากาศเป็น 12 และ 24 ชั่วโมง) ผลการวิเคราะห์ HPS ที่ได้เป็นดัง ภาพที่
1 และ ตารางที่ 1
ภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่าการบ่มที่อุณหภูมิห้องระยะเวลาต่างๆ นัน (0 12 และ 24 ชั่วโมง) ไม่ทาให้
กราฟไอโซเทอมเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ โดยไอโซเทอมที่ได้เป็นส่วนผสมระหว่างแบบที่ 2 และ 4 (Sing et
al., 1985; Witoon and Chareonpanich, 2012) ซึ่งบ่งบอกว่า HPS มีโครงสร้างทังแบบเมโซพอร์และมาโครพอร์
ซึ่งขนาดรูพรุนระดับมาโครพอร์ที่ได้จากการบ่มแบบต่างๆ นี (ดู ตารางที่ 1) มีขนาดใกล้เคียงกันและยังใกล้เคียง
กับขนาดของอนุภาคยางที่ใช้เป็นสารแม่แบบ (Hsu et al., 2011) อย่างไรก็ตามจากตารางเดียวกันนี ได้พบว่า การ
บ่มส่งผลต่อขนาดรูพรุน “ระดับเมโซพอร์” โดยพบว่าขนาดรูพรุนระดับเมโซพอร์ลดลงเมื่อเพิ่มจาก 0 เป็น 12
ชั่วโมง และไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเพิ่มระยะเวลาในการตังทิงไว้เป็นสองเท่า
ภาพที่ 2 แสดงลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ HPS ที่ได้จากการบ่มที่ระยะเวลาต่างๆ กัน ซึ่งพบว่าการ
เพิ่มระยะเวลาการบ่มให้มากขึนส่งผลให้ HPS ที่ได้จากที่มีรูปร่างทรงกลมปนอยู่กับ HPS ที่มีรูปร่างที่ไร้ระเบียบ
(Irregular shape) (0 และ 12 ชั่วโมง) ไปเป็น HPS ที่มีรูปร่างที่ไร้ระเบียบเพียงอย่างเดียว (24 ชั่วโมง) โดยมี
ขนาดเล็กลงด้วย
ตารางที่ 1 ลักษณะสมบัติทางกายภาพของ HPS โดยทาการตังทิงไว้ที่อุณหภูมิห้องที่ระยะเวลาแตกต่างกัน
Macropore
Aging time
SBET
Mesopore
Total pore volume
pH
diameter (nm)
(hr)
(m²/g)
diameter (nm)
(cc/g)
8

0
12
24

329.2
349.6
332.8

12.19
9.53
9.55

80-200
80-200
70-200

1.17
1.01
0.88

5.3 การหาอุณหภูมิของการแคลซิเนชั่น
ภาพที่ 3(a) แสดงการสลายตัวด้วยความร้อนในอากาศของยางที่ได้จากตกตะกอนหางนายางที่เริ่มขึนที่
ประมาณ 200 องศาเซลเซียส และสลายตัวหมดสินที่อุณหภูมิสูงกว่า 500 องศาเซลเซียส ดังนันอุณหภูมิแคล
ซิเนชั่นที่เหมาะสมควรสูงกว่า 500 องศาเซลเซียส ซึ่งในที่นีได้เลือกไว้ที่ 550 องศาเซลเซียส เพื่อให้มั่นใจว่าได้
กาจัดยางออกไปหมดสิน หมายเหตุ การสลายตัวของยางเกิด 2 ลักษณะคือ การลดลงของนาหนักอย่างรวดเร็ว
ในช่วง 200–400 องศาเซลเซียส และช้าในช่วง 400–500 องศาเซลเซียส
5.2 อิทธิพลของการบ่ม
การตรวจสอบความเหมาะสมของอุณหภูมิแคลซิเนชั่นที่ได้เลือกนีทาได้โดยศึกษาการสลายตัวด้วยความ
ร้อนของตัวอย่างก่อนและหลังการแคลซิเนชั่นที่ 550 องศาเซลเซียส (เลือกใช้เวลาการกวนเป็น 3 นาที และเวลา
ในการบ่มที่อุณหภูมิห้องที่ ความดั น 1 บรรยากาศ และตามด้วยการบ่มภายใต้ สภาวะไอนาอิ่ม ตัวที่ 80 องศา
เซลเซียส 24 ชั่วโมง) ซึ่งผลเป็นดัง ภาพที่ 3(a) คือ ตัวอย่างก่อนการแคลซิเนชั่น (ยังไม่ผ่านการแคลซิเนชั่น) เกิด
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การสลายตัว 2 ครัง คือ ครังที่ 1 นาหนักลดลงเล็กน้อยในช่วง อุณหภูมิห้อง–100 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นผลจาก
การระเหยนาที่ได้ทาพันธะกับหมู่ไฮดรอกซิลของซิลิกา ครังที่ 2 นาหนักของสารลดลงอย่างมากในช่วงประมาณ
200-600 องศาเซลเซียส ซึ่งตรงกับช่วงการสลายตัวของยาง จึงเป็นหลักฐานชัดเจนว่าการสลายตัวครังที่สองนีเป็น
การสลายตัวของยาง นอกจากนี Wang et al. (2011) ได้รายงานไว้ว่าที่ช่วงอุณหภูมินี ยังเกิดการสลายตัวของหมู่
ฟังก์ชันไฮดรอกซิล (-OH) และหมู่ฟังชัน (-OR) ของ TEOS สาหรับตัวอย่างหลังการแคลซิเนชั่น พบว่า เกิดการ
สลายตัวเพียงครังเดียวที่ อุณหภูมิห้อง–100 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นผลจากการระเหยของนา หลังจากนันนาหนัก
ค่อนข้างคงที่ไปตลอดช่วง
(a) ระยะเวลาการบ่ม = 0 ชั่วโมง

(b) ระยะเวลาการบ่ม = 12 ชั่วโมง
800 2.0
1.8
700 1.6
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600 1.01.2
500 0.80.6
0.4
400 0.20.0
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0
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(c) ระยะเวลาการบ่ม = 24 ชั่วโมง
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ภาพที่ 2 ภาพ SEM ของ HPS โดยทาการตังทิงไว้ที่
อุณหภูมิห้องที่ระยะเวลาการบ่มแตกต่างกัน
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ภาพที่ 1 ไอโซเทอมการดูดซับและการกระจายตัวของ
ขนาดรูพรุน(ภาพเล็ก) ของ HPS โดยทาการตัง
ทิงไว้ที่อุณหภูมิห้องที่ระยะเวลาการบ่ม
แตกต่างกัน
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ความยาวคลื่น (เซนติเมตร-1)

ภาพที่ 3 (a) การวิเคราะห์นาหนักที่เปลี่ยนแปลงไปกับอุณหภูมิของ HPS ภายใต้ความดันบรรยากาศ (b) อินฟราเรด
สเปคตรัมของตัวอย่าง
อุณหภูมิที่สนใจนี จึงยืนยันได้ว่า อุณหภูมิแคลซิเนชั่น เท่ากับ 550 องศาเซลเซียสเหมาะสมที่จะใช้กาจัดอนุภาค
ยางออกจากโครงสร้างของซิลิกา
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ในตัวอย่างก่อนการแคลซิเนชั่น ภาพที่ 3(b) FTIR สเปคตรัมแสดงพีคของโปรตีนในหางนายางธรรมชาติ ที่
3287 1686 และ 1541 cm-1 สอดคล้องกับ N-H stretching C=O stretching (amide I) และ N-H bending (amide II)
ตามลาดับ (Kalapat et al., 2009) นอกจากนียังมีพีคของไอโซพรีน พบที่ 2924 cm-1 และ 2853 cm-1 สอดคล้องกับ C–H
stretching ของ CH2 และ CH3 ด้วย (Rippel et al., 2003) ในตัวอย่างเดียวกันนียังพบพีคของซิลิกาด้วยที่ 3439 และ 1631
cm-1 สอดคล้องกับ stretching vibration และ bending vibration ของไฮดรอกไซด์ (-OH) ตามลาดับ และพีคที่ 1092 804
และ 471 cm-1 ที่เกิดจาก stretching vibration ของ Si-O , โครงสร้างวงแหวนของ SiO4 และ vibration ของ Si-O-Si
ตามลาดับ (Zhou et al., 2012) ซึ่งพีคของซิลิกาเหล่านียังปรากฏให้เห็นในสเปคตรัมของตัวอย่างที่ผ่านการแคลซิเนชั่นแล้ว
ด้วย(ภาพที่ 3b) แต่ไม่พบพีคที่ลักษณะเฉพาะของยาง (3287 2924 และ 2853 cm-1) บ่งบอกความเหมาะสมของอุณหภูมิ
แคลซิเนชั่นที่เลือกใช้

6. สรุปผลการวิจัย
การสังเคราะห์ HPS จาก APES และ TEOS โดยใช้หางนายางธรรมชาติเป็นสารแม่แบบสามารถเกิดขึนโดยใช้
ระยะเวลาในการกวนของผสม APES TEOS และ H2O ที่ 3 นาที โดยวิธกี ารบ่มที่อุณหภูมิห้องที่ความดัน 1 บรรยากาศเป็น
ระยะเวลา 0 12 และ 24 ชั่วโมง และตามด้วยการบ่มภายใต้สภาวะไอนาอิ่มตัว นาน 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 80 องศา
เซลเซียส ส่งผลต่อลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่ต่างกัน โดยที่เวลาในการบ่มที่อุณหภูมิห้องต่า จะทาให้ได้รูปร่าง HPS ที่เป็น
ทรงกลมหลายขนาดมากกว่าที่จะได้รูปร่างแบบไร้ระเบียบ และลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่ตรงข้ามเมื่อเพิ่มเวลาในการ
บ่มที่อุณหภูมิห้อง นอกจากนียังพบว่าอุณหภูมิของการแคลซิเนชั่นที่สามารถกาจัดยางให้ออกไปหมดคือ 550 องศา
เซลเซียส และยังคงต้องปรับปรุงวิธีการสังเคราะห์เพื่อให้ได้รูปร่างที่ใกล้เคียงกันมากกว่านี เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน
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การหาพีเอชและอุณหภูมิแคลซิเนชั่นของการสังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุนหลายขนาด
จากโซเดียมซิลิเกตโดยใช้หางน้ายางธรรมชาติเป็นสารแม่แบบ
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และโครงสร้างรูพรุนของผลิตภัณฑ์ที่ได้นี้ด้วย ซึ่งผลการทดลองได้แสดงให้เห็นว่าพีเอชและอุณหภูมิแคลซิเนชั่น ที่
เหมาะสมคือ 2.5 และ 550 องศาเซลเซียส ตามลาดับ ซิลิกาที่ได้มีรูพรุนหลายขนาดคือ 3.8 และในช่วง 89-185 นาโน
เมตร พื้นที่ผิวจาเพาะและปริมาตรรูพรุนเป็น 163.5 ตารางเมตรต่อกรัม และ 0.51 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อกรัม
ตามลาดับ
ค้าส้าคัญ : อนุภาคยาง หางน้ายางธรรมชาติ ซิลิกาที่มีรูพรุนหลายขนาด โซเดียมซิลิเกต สารแม่แบบ

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

บทน้า
ซิลิกาที่มีรูพรุนหลายขนาด (Hierarchical porous silica, HPS) คือซิลิกาที่มีขนาดรูพรุนมากกว่าหนึ่งขนาด
โดยขนาดรูพรุนนี้อาจอยู่ในระดับไมโคร (<2 นาโนเมตร) เมโซ (2-50 นาโนเมตร) หรือมาโคร (>50 นาโนเมตร) เชื่อม
กัน ซึ่งรูพรุนขนาดเล็กทาให้พื้นที่ผิวสัมพัทธ์สูง รูพรุนขนาดใหญ่ช่วยทาให้การถ่ายโอนมวลสารดี ด้วยเหตุนี้การ
สังเคราะห์วัสดุที่มีรูพรุนหลายขนาดจึงใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับของเหลวและของไหลหนืด
เช่น ตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยา (Louis et al., 2010) และการดูดซับ (Abellán et al., 2009) เป็นต้น รูพรุนขนาดเล็กใน
HPS เป็นผลจากช่องว่างระหว่างอนุภาคซิลิกาที่เกิดขึ้นหรือการใช้สารแม่แบบขนาดเล็ก เช่น สารลดแรงตึงผิว เป็นต้น
ร่วมกับการแคลซิเนชั่นที่จะสลายตัวสารลดแรงตึงผิวนี้ในภายหลัง ในขณะที่รูพรุนขนาดใหญ่ใน HPS เกิดขึ้นโดยใช้
สารแม่แบบขนาดใหญ่ขึ้น เช่น พอลิเมอร์ อีมัลชั่น โฟมพอลิเมอร์ ผลึกเกลือ และไตรบล็อกโคพอลิเมอร์ เป็นต้น แล้ว
ตามด้วยแคลซิเนชั่น (Drisko et al., 2012; Malfatti et al., 2009; Sun et al., 2003)
งานวิจัยนี้สนใจการปรับปรุงการผลิต HPS ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้สารแม่แบบจากธรรมชาติ
และแหล่งซิลิกาที่สามารถสังเคราะห์ได้จากสารตั้งต้นที่มาจากธรรมชาติ ดังเช่น Witoon et al. (2008) และ Setyawan
and Balgis (2011) ที่ใช้ไคโตซานและเจลลาตินเป็นสารแม่แบบ ตามลาดับ และใช้โซเดียมซิลิเกตเป็นแหล่งซิลิกา ซึ่ง
แหล่งซิลิกานี้สามารถผลิตได้จากสารธรรมชาติ เช่น ชานอ้อย แกลบข้าว และดินขาว (นิตยา, 2550; ปิยะฉัตร, 2554;
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พัชรินทร์, 2553) นอกจากนี้ยังพบว่ามีการใช้อนุภาคยางในน้ายางธรรมชาติเป็นสารแม่แบบเพื่อผลิต HPS (Nurfatihah
et al., 2012) แต่อนุภาคยางนี้ได้ผ่านการกร๊าฟท์กับสไตรีนและใช้ซิลิกาคอลลอยด์ (Colloidal silica) เป็นสารตั้งต้น
ดังนั้นยังไม่พบว่ามีงานวิจัยที่ใช้อนุภาคยางธรรมชาติ(ที่ไม่ผ่านการดัดแปรทางเคมี) เป็นสารแม่แบบร่วมกับการใช้
โซเดียมซิลิเกตเป็นแหล่งซิลิกา
อนุภาคยางในน้ายางธรรมชาตินั้นมี รูปร่างค่อนข้างกลม มีการการกระจายตัวอยู่ในช่วง 0.04–4.0 ไมครอน
(อดิศัย, 2554) โดยทั่วไปในอุตสาหกรรมที่ผลิตผลิตภัณฑ์จากยางต้องการใช้น้ายางข้นที่มีเนื้อยาง (Dry rubber content:
DRC) 60 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งวิธีที่นิยมใช้เตรียมน้ายางข้นคือ การเหวี่ยงแยก โดยอนุภาคยางขนาดใหญ่จะลอยขึ้นสู่ผิว
ของเหลวกลายเป็นชั้นครีมข้น แต่อนุภาคยางขนาดเล็กอยู่ในเฟสของเหลวที่ก้นภาชนะ เรียกชั้นนี้ว่า หางน้ายาง ซึ่งมี
DRC 3-10 เปอร์เซ็นต์และมีช่วงการการกระจายตัวของขนาดอนุภาคยางแคบกว่าอนุภาคยางในน้ายางธรรมชาติ
(Sansatsadeekul et al., 2011) จึงเหมาะสมมากในการใช้เป็นสารแม่แบบผลิต HPS ทั้งนี้หางน้ายางถือเป็นผลิตผล
พลอยได้ (ประมวล, 2545)
จากที่กล่าวมา เพื่อให้ได้กระบวนการสังเคราะห์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม งานวิจัยนี้จึงสนใจการสังเคราะห์
HPS โดยใช้หางน้ายางธรรมชาติและโซเดียมซิลิเกต มาเป็นสารแม่แบบและสารตั้งต้นซิลิกา ตามลาดับ โดยสนใจหา
ค่าพีเอชและอุณหภูมิแคลซิเนชั่น ที่เหมาะสมที่ทาให้เกิด HPS ที่บริสุทธิ์สูง โดยใช้เทคนิคการวัดประจุที่ผิวและการ
สลายตัวด้วยความร้อน รวมทั้งตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาและโครงสร้างรูพรุนของผลิตภัณฑ์ที่ได้ด้วย

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง
สารเคมี
น้ายางธรรมชาติจากต้นยางพาราจังหวัดระยอง (Dry rubber content = 50%; ความเข้มข้นของแอมโมเนียคือ
25 wt%) โซเดียมซิลิเกต (Sodium silicate: 29.12%wt. SiO2, PQ corporation) กรดไฮโดรคลอริก (HCl: 36.5-38.0 wt%
purity, J.T. Baker) และโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH:99 wt% purity, MERCK)
การเตรียม HPS โดยใช้หางน้ายางเป็นสารแม่แบบ
หางน้ายางเตรียมได้จากวิธีของ Sansatsadeekul et al. (2011) โดยเหวี่ยงแยกเพื่อเอาของเหลวจากชั้นล่างมา
ผสมกับสารละลายโซเดียมซิลิเกตในน้าปราศจากประจุ (อัตราส่วนโดยน้าหนักของน้า:ซิลิกา:เนื้อยาง เป็น 120:2:1)
ปรั บ พี เ อชด้ ว ยกรดและด่ า ง ท าการเอจจิ ง ของผสมนี้ โ ดยใช้ ป ฏิ ก รณ์ ท นแรงดั น สู ง ภายใต้ ส ภาวะไอน้ าอิ่ ม ตั ว
(Hydrothermal aging) นาน 24 ชั่วโมงที่ 80 องศาเซลเซียส กรองและล้างของแข็งที่ได้ด้วยน้าปราศจากประจุ อบที่ 50
องศาเซลเซียสจนน้าหนักคงที่ ทาการแคลซิเนชั่นด้วยการเผาของแข็งที่ได้ที่อุณหภูมิที่ต้องการนาน 6 ชั่วโมง
การวิเคราะห์
วัดประจุที่ผิวของอนุภาคยางในหางน้ายางด้วยเครื่อง Zetasizer (Nano-ZS90; Malvern) ที่ 25 องศาเซลเซียส
ทั้งนี้หางน้ายางจะถูกเจือจางด้วยสารละลายบัฟเฟอร์ (ค่าความแรงของประจุ 0.05 )ที่พีเอช 1 2 3 4 และ 9 ศึกษาการ
สลายตัวด้วยความร้อนของเนื้อยางและ HPS ที่สังเคราะห์ได้ด้วยเครื่อง Thermogravimetric Analysis (TGA) (SDT
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2960 Simultaneous DSC-TGA, TA Instrument) ภายใต้สภาวะอากาศ อัตราการเพิ่มอุณหภูมิเท่ากับ 5 องศาเซลเซียส
ต่อนาที เนื้อยางที่นามาทาการศึกษาได้จากการตกตะกอนเนื้อยางในหางน้ายางด้วยไอโซโพรพานอลและอบแห้งก่อน
วิเคราะห์ วิเคราะห์ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและโครงสร้างรูพรุนของ HPS ที่สังเคราะห์ได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบ
ส่องผ่าน (Scanning Electron Microscope, SEM) (JSM-5410 LV, JEOL) และเทคนิคการดูดซับคายซับก๊าซไนโตรเจน
(N2 adsorption/desorption) (AUTOSORB-1, QUANTACHROME) ตามลาดับ

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การคัดเลือกพีเอชและอุณหภูมิแคลซิเนชั่น
เนื่องจากค่าพีเอชส่งผลต่อประจุสุทธิบนพื้นผิวของอนุภาคยางและแหล่งซิลิกา (โซเดียมซิลิเกต) โดยประจุ
สุทธิของทั้งสองสามารถเป็นบวกหรือลบได้ (Chaiyasat, 2012; Knoblich and Gerber, 2001; Sarawade et al., 2006)
และเนื่องจากการสังเคราะห์ HPS โดยใช้สารแม่แบบสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายเมื่อประจุของสารแม่แบบและแหล่งซิลิกา
ตรงข้ามกัน (Huo et al., 1994) ดังนั้นจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหาค่าพีเอชที่เหมาะสมในงานวิจัยนี้ ภาพที่ 1 แสดงให้เห็น
ว่าจุดไอโซอิเลกทริก (Isoelectric point) ของหางน้ายางที่วัดได้มีค่าประมาณ 3 จึงอาจกล่าวได้ว่าประจุสุทธิบนพื้นผิว
ของอนุภาคยางเป็นบวกที่พีเอชต่ากว่า 3 และเป็นลบที่พีเอชสูงกว่า 3 ซึ่งสอดคล้องกับบทความอื่น (Chaiyasat, 2012)
สาหรับโซเดียมซิลิเกตนั้น บทความอื่นๆ ได้รายงานจุดไอโซอิเลกทริกมีค่าเป็น 2 ซึ่งอธิบายได้ในลักษณะเดียวกัน
(Knoblich and Gerber, 2001; Sarawade et al., 2006)
จากข้อมูลข้างต้น ช่วงพีเอชที่โซเดียมซิลิเกตและอนุภาคยางมีประจุ สุทธิตรงข้ามกันคือ 2-3 ดังนั้นจึงได้
สังเคราะห์ HPS ที่พีเอชเท่ากับ 2.5 เมื่อนาสารที่ได้จากปฏิกรณ์ทนแรงดันสูงภายใต้สภาวะไอน้าอิ่มตัว (ซึ่งปฏิกิริยา
ไฮโดรไลซิสและการควบแน่นได้ยุติแล้วและเกิดผลึกซิลิกาขึ้นรอบสารแม่แบบ) ไปทดสอบด้วยการเหวี่ยงแยก พบว่า
ไม่มีชั้นครีมเกิดขึ้น แต่มีตะกอนของแข็งอยู่ที่ก้นหลอด ของเหลวในหลอดใส ไม่ขุ่นเป็นน้านมเหมือนหางน้ายางตอน
เริ่มต้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายางกับซิลิ กาจับตัวกันได้ เมื่อนาตะกอนของแข็งที่กรองได้ ไปแคลไซน์ที่อุณหภูมิที่ได้
คัดเลือกไว้ ก็สามารถให้ HPS ได้ (ดูหัวข้อถัดไปสาหรับลักษณะโครงสร้างรูพรุนและลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่ได้)
อย่างไรก็ตามการสังเคราะห์ที่พีเอชสูงกว่า 2.5 ไม่สามารถให้ผลในลักษณะเดียวกันนี้ได้ ยืนยันได้จากการทดลองคือ
เมื่อเหวี่ยงแยกสารที่ได้จากปฏิกรณ์ทนแรงดันสูงภายใต้สภาวะไอน้าอิ่มตัวทาให้ได้ชั้นครีม (มีแค่ยาง) และไม่พบว่ามี
ตะกอนที่ก้นหลอด เนื่องจากพีเอชสูงกว่า 2.5 โซเดียมซิลิเกตและอนุภาคยางมีค่าประจุสุทธิเป็นลบเหมือนกัน เกิดแรง
ผลักกันระหว่างโซเดียมซิลิเกตและอนุภาคยางจึงไม่เกิดซิลิกาที่มีอนุภาคยางเป็นแม่แบบ
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ภาพที่ 1 ค่า Zeta potential ของหางน้ายางธรรมชาติในสารละลายบัฟเฟอร์
(ค่าความแข็งแรงประจุ เท่ากับ 0.05 M)
ภาพที่ 2 แสดงการสลายตัวด้วยความร้อนในอากาศของยางที่ได้จากตกตะกอนหางน้ายาง ที่เริ่มขึ้นที่
ประมาณ 200 องศาเซลเซียส และยุตทิ ี่อุณหภูมิสูงกว่า 500 องศาเซลเซียส อุณหภูมิแคลซิเนชั่นที่เหมาะสมจึงควรเป็น
550 องศาเซลเซียส การตรวจสอบความเหมาะสมของอุณหภูมินี้ทาได้ด้วยการศึกษาการสลายตัวด้วยความร้อนของ
ตัวอย่างซิลิกาที่สังเคราะห์ที่พีเอช 2.5 ก่อนและหลังการแคลซิเนชั่นที่ 550 องศาเซลเซียส (ภาพที่ 2) ซึ่งผลพบว่าสาร
ทั้งสองสลายตัวครั้งแรกที่ 100 องศาเซลเซียสโดยประมาณ ซึ่งเกิดจากการระเหยน้าที่ได้ทาพันธะกับ หมู่ไฮดรอกซิ
ลของซิลิกา หลังจากนั้นตัวอย่างที่ผ่านการแคลซิเนชั่นแล้วมีน้าหนักคงที่ตลอด แต่ตัวอย่างที่ไม่ผ่านการแคลซิเนชั่น
ได้สลายตัวครั้งที่สองที่ 200-500 องศาเซลเซียส ก่อนน้าหนักจะคงที่ ซึ่งช่วงการสลายตัวสองครั้งนี้ตรงกับช่วงการ
สลายตัวของยาง (หมายเหตุน้าหนักที่หายไปประมาณ 10% นี้ต่ากว่าสัดส่วนที่ใช้เริ่มต้น ซึ่งเป็นผลจากการสูญเสียยาง
บางส่วนเนื่องจากยางจับตัวกันเองขณะเอจจิง ทาให้ต้องแยกก้อนยางออกไปก่อนจะนาสิ่งที่เหลือไปล้างและกรอง
ผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ได้จึงมีเนื้อยางน้อย) ผลการทดลองนี้ยืนยันได้ว่า อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียสเหมาะสมที่จะใช้
กาจัดอนุภาคยางออกจากโครงสร้างของซิลิกา แต่ก็ยังควรยืนยันต่อด้วยการวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (X-ray
Diffractrometer: XRD)
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ภาพที่ 2 การสลายตัวดวยความร้อนภายใต้สภาวะที่มีอากาศ
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โครงสร้างรูพรุนและลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ HPS ที่สังเคราะห์ได้
ภาพที่ 3(a) และภาพประกอบแสดงให้เห็นว่า HPS ที่ได้มีรูพรุนในช่วงเมโซ (3.8 นาโนเมตร) และมาโคร
(89 และ 185 นาโนเมตร) ไอโซเทอมแสดงฮิสเทอริซิสลูปชนิด A จึงบอกได้ว่ารูพรุนที่ได้เป็นแบบทรงกระบอก (Sing
et al., 1985)นอกจากนี้ขนาดพื้นที่ผิวจาเพาะและปริมาตรรูพรุนเฉลี่ยของ HPS นี้เท่ากับ 163.5 ตารางเมตรต่อกรัม และ
0.51 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อกรัม ตามลาดับ
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ภาพที่ 3 (a) N2 adsorption–desorption isotherms (ภาพเล็กแสดงการกระจายตัวของขนาดรูพรุน) และ (b) โครงสร้าง
สัณฐานวิทยาของ HPS สังเคราะห์ที่ พีเอช 2.5 และเผาที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส
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โครงสร้างสัณฐานวิทยาของ HPS ที่สังเคราะห์ได้ (ภาพที่ 3b) ประกอบด้วยกลุ่มก้อนที่เกิดจากการเกาะกัน
ของอนุภาคทรงกลมขนาดเล็ก และมีช่องว่างขนาดเล็กระหว่างกลุ่มก้อนเหล่านั้น ซึ่งขนาดช่องว่างส่วนใหญ่เป็นระดับ
เมโซกระจายตลอดตัวอย่าง (ประมาณ 4 นาโนเมตร) และขนาดของช่องว่างส่วนน้อยเป็นระดับมาโคร (ช่วง 89-185
นาโนเมตร) ซึ่งช่องว่างระดับเมโซนั้นก็คือรูพรุนระหว่างกลุ่มก้อนซิลิกานั่นเองตรงกับที่ Witoon (2012) ได้รายงาน
ไว้ ในขณะที่ช่องว่างระดับมาโครเป็นผลจากการสลายตัวของอนุภาคยาง

สรุป
การสังเคราะห์ HPS จากโซเดียมซิลิเกต โดยใช้อนุภาคยางในหางน้ายางธรรมชาติเป็นสารแม่แบบสามารถ
เกิดขึ้นได้ที่พีเอชและอุณหภูมิแคลซิเนชั่นคือ 2.5 และ 550 องศาเซลเซียส ตามลาดับ โดยลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ของผลิตภัณฑ์ที่ได้นี้มีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนที่เกิดจากอนุภาคซิลิกาเกาะกันและมีช่องว่างระหว่างกลุ่มก้อนนี้ รวมทั้ง
ช่องว่างขนาดใหญ่ที่เกิดจากการใช้อนุภาคยางเป็น สารแม่แบบ ทาให้รูพรุนที่ได้มีหลายขนาด แต่วิธีการสังเคราะห์
HPS นี้ควรปรับปรุงเพื่อลดการเกิดการจับตัวกันของยางขณะเอจจิง
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บทคัดย่อ
อนุภาคเงินขนาดนาโน (Silver Nanoparticles; AgNPs) เป็ นที่นิยมใช้มากในอุตสาหกรรม
อิเลคทรอนิกส์, สิ่งทอ, เครื่องสาอาง, การแพทย์และอุตสาหกรรมโลหะวัสดุก่อนสร้าง แต่ยังขาดการคานึงถึงการ
ปนเปื้อนของ AgNPs ในสิ่งแวดล้อมหลังจากการใช้งาน งานวิจัยชิ้นนี้ทาการศึกษาเปรียบเทียบความเป็นพิษของ
AgNPs และสารละลายซิลเวอร์ไนเตรท (Silver Nitrate; AgNO3) ที่มีผลต่อถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72 [Vigna radiata
(L.) Wilczek] โดยศึกษาถึงเปอร์เซ็นต์ดัชนีการงอก, เปอร์เซ็นต์การเจริญเติบโตของราก ลาต้นและใบที่ 5 วัน,
เปอร์เซ็นต์การเจริญเติบโตของลาต้นที่ 65 วัน และความผิดปกติทางสัณฐานวิทยาของถั่วเขียว สาหรับวิธีการ
ปลูกถั่วเขียวทาโดยเพาะเมล็ดถั่วในน้ากลั่น สารละลาย AgNPs และ AgNO3 ที่ระดับความเข้มข้น 0.5, 1, 5, 10
และ 15 ppm โดยไม่มีตัวกลาง ปลูกในทรายคัดขนาด (1-2 mm) และรดน้าโดยสารละลายธาตุอาหาร ผล
การศึกษาพบว่า AgNPs ทุกระดับความเข้มข้นส่งผลให้เปอร์เซ็นต์ดัชนีการงอกของเมล็ดไม่มีความแตกต่างกับชุด
ควบคุมอย่างมีนัยสาคัญ (P < 0.05) แต่เมื่อเปรียบเทียบกับ AgNO3 ที่ระดับความเข้มข้น 1, 5, 10 และ 15 ppm
ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์ดัชนีการงอกของเมล็ ดมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ (P < 0.05) สาหรับเปอร์เซ็นต์การ
เจริญเติบโตราก ลาต้นและใบที่ 5 วัน พบว่า AgNPs ทุกระดับความเข้มข้นส่งผลให้เปอร์เซ็นต์การเจริญเติบโต
ของราก ลาต้นและใบไม่มีความแตกต่างกับชุดควบคุมอย่างมีนัยสาคัญ (P < 0.05) แต่เมื่อเปรียบเทียบกับ AgNO3
ที่ระดับความเข้มข้น 1, 5, 10 และ 15 ppm ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์ความยาวรากมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ (P <
0.05) และในทุกระดับความเข้มข้น (0.5, 1, 5, 10 และ 15 ppm) ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์ความยาวลาต้นมีความแตกต่าง
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อย่างมีนัยสาคัญ (P < 0.05) ในขณะที่เปอร์เซ็นต์ความยาวใบไม่มีความแตกต่างกับชุดควบคุมอย่างมีนัยสาคัญ (P
< 0.05) ส่วนการศึกษาเปอร์เซ็นต์การเจริญเติบโตของลาต้นที่ 65 วัน ในชุดควบคุม AgNPs และ AgNO3 ของทุก
ระดับความเข้มข้นไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ (P < 0.05) จากการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของรากที่
ระดับความเข้มข้น 15 ppm พบว่ารากของถั่วเขียวที่สัมผัสกับ AgNPs และ AgNO3 มีลักษณะหงิกงอ สั้น มีสี
น้าตาลเข้มถึงดา และมีลักษณะเป็น brown tips และ necrosis
คาสาคัญ : ความเป็นพิษ ถั่วเขียว อนุภาคเงินขนาดนาโน

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

1. บทนา
จากการพัฒนาทางอุตสาหกรรมทาให้อนุภาคขนาดนาโนมีบทบาทมากขึ้น สามารถนามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์หลากหลายรูปแบบ ซึ่งปัจจุบันอนุภาคขนาดนาโนที่นิยมใช้มากที่สุด คือ AgNPs (Rajeski and Lekas,
2008) ซึ่ง AgNPs นิยมใช้เป็นสารต้านเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยในขั้นตอนกระบวนการผลิต , การ
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นาไปใช้, หรือการกาจัด AgNPs อย่างไม่ถูกต้องอาจทาให้ AgNPs ถูกปนเปื้อนในดินหรือน้าใต้ดิน (Zhang, 2003)
ซึ่งพืชจัดเป็นผู้ผลิตขั้นต้นที่มีความสาคัญต่อระบบนิเวศทาให้ได้รับผลกระทบโดยตรง Yin et al. (2011) พบว่า
ความเป็นพิษของ AgNPs ที่ความเข้มข้น 1-40 mg/L ส่งผลทาให้ความยาวและน้าหนักในส่วนรากและยอดของ
ต้นหญ้า (Lolium multiflurum) ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ (P<0.05) เมื่อ AgNPs เข้าสู่เซลล์พืชและยับยั้งกระบวนการ
แบ่งเซลล์ได้ โดยงานวิจัยของ Kumari et al. (2009) ที่พบว่า โครงสร้างเซลล์ (Cytotoxic) และยีนส์ (Genotoxic)
มีความผิดปกติของโครโมโซมเนื่องจาก AgNPs เข้าไปรบกวนการแบ่งเซลล์ในระยะ metaphase ส่งผลทาให้ค่า
mitotic index (MI) ลดลง
ถั่วเขียวเป็นผู้ผลิตขั้นต้นในห่วงโซ่อาหารที่สามารถปลูกและดูแลได้ง่าย มีช่วงระยะเวลาการเพาะปลูก
ค่อนข้างสั้น มีค วามอ่อนไหวต่อการปนเปื้อนความเป็นพิษและถูกรับรองโดย Organization for Economic
Co-operation and Development (OECD ปี 2006) และ American Society for Testing Materials (ASTM) ให้เป็น
พืชที่เหมาะสมสาหรับการทดสอบความเป็นพิษ (Lee et al., 2012) ถั่วเขียวจึงถูกนามาศึกษาความเป็นพิษของ
อนุภาคเงินขนาดนาโนต่อการเจริญเติบโต โดยศึกษาเปอร์เซ็นต์ดัชนีการงอก, เปอร์เซ็นต์การเจริญเติบโตและ
ความผิดปกติทางสัณฐานวิทยาของต้นถั่วเขียวที่สัมผัสกับอนุภาคเงินขนาดนาโนที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
ศึกษาความเป็นพิษของอนุภาคเงินขนาดนาโนต่อการงอกและการเจริญเติบโตรวมทั้งลักษณะความ
ผิดปกติทางสัณฐานวิทยาของถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72 [Vigna radiata (L.) Wilczek] จากการสัมผัส AgNPs และ
AgNO3

3. ขอบเขตของงานวิจัย
1. ความเป็นพิษของ AgNPs และ AgNO3 ต่อเปอร์เซ็นต์ดัชนีการงอกและเปอร์เซ็นต์การเจริญเติบโต
รวมทั้งลักษณะความผิดปกติทางสัณฐานวิทยาของถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72 [Vigna radiata (L.) Wilczek]
2. การศึกษาในชุด AgNPs และ AgNO3ใช้ความเข้มข้น 0.5, 1, 5, 10 และ 15 ppm โดยทาการปลูก
ต้นถั่วเขียวความเข้มข้นละ 5 ซ้า
3. ตัวแปรต้ น ได้ แก่ AgNPs และ AgNO3 ที่ ระดับ ความเข้ม ข้น แตกต่ างกัน ตัวแปรตาม ได้แ ก่
เปอร์เซ็นต์ดัชนีการงอก, เปอร์เซ็นต์การเจริญเติบโตและลักษณะความผิดปกติทางสัณฐานวิทยาของถั่วเขียว
4. ศึกษาการเจริญเติบโตของต้นถั่วเขียวเป็นระยะเวลา 65 วัน

4. ผลและอภิปรายผลการวิจัย
4.1 อัตราการงอกถั่วเขียว
จากการศึกษาดัชนีการงอกของเมล็ดถั่วเขียว โดยเพาะเมล็ดถั่วเขียวในสารละลาย AgNPs และ AgNO3
ซึ่งไม่มีตัวกลางที่ระดับความเข้มข้น (0, 0.5, 1, 5, 10 และ 15 ppm) เป็นเวลา 5 วัน จากนั้นทาการนับจานวนเมล็ด
ที่งอกและวัดความยาวรากเพื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม ผลการศึกษาพบว่า จานวนเมล็ดและเปอร์เซ็นต์ดัชนีการ
งอกของเมล็ดในชุด AgNPs ไม่มีความแตกต่างกับชุดควบคุม ในขณะที่ AgNO3 ส่งผลทาให้จานวนเมล็ดทีง่ อก
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และเปอร์เซ็นต์ดัชนีการงอกของเมล็ดลดลงอย่างมีนัยสาคัญ (P < 0.05) ตั้งแต่ความเข้มข้นเริ่มต้น ดังแสดงใน
ตาราง 1
ตาราง 1 ผลของ AgNPs และ AgNO3 ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ ต่อการงอกของเมล็ดถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72 1/
ที่ 5 วัน
ดัชนีการ
ความ
ความยาว
การงอก
ความยาว
จานวนเมล็ด
ส่วนเบี่ยงเบน
งอกของ
เข้มข้น
รากเฉลี่ย
สัมพัทธ์ของ รากสัมพัทธ์
ที่งอก (เมล็ด)
มาตรฐาน (SD)
เมล็ด
(ppm)
(ซม.)
เมล็ด (%)
(%)
(%)

ชุดควบคุม
0

90

5.9

0.10
100
100
100
AgNPs
0.5
90
5.47
0.67
100
92.71
92.71
1
88
5.60
0.40
97.78
94.92
92.81
5
87
5.27
0.15
96.67
89.32
86.35
10
77
5.33
0.23
85.56
90.34
77.29
15
70
4.43
0.31
77.78
75.08
58.40
AgNO3
0.5
90
4.77
0.40
100
80.85
80.85
1
90
2.70
1.00
100
45.76
45.79
5
75
2.47
0.65
83.33
41.86
34.88
10
54
1.37
0.21
60.00
23.22
13.93
15
40
1.20
0.17
44.44
20.34
9.04
1/
จากการนับจานวนเมล็ดถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72 ที่งอกโดยใช้ 30 เมล็ดต่อความเข้มข้นโดยทดลอง 3 ซ้า
ซึ่ ง จากข้ อ มู ล เปอร์ เ ซ็ น ดั ช นี ก ารงอกของเมล็ ด พบว่ า สอดคล้ อ งกั บ การค านวณหาค่ า Lethal
Concentration, 25 Percent (LC25) ในชุด AgNPs และ Lethal Concentration, 25 Percent (LC50) โดย AgNO3 ส่งผล
ต่ออัตราการตายของเมล็ดถั่วเขียวได้ดีกว่า AgNPs ที่ระดับความเข้มข้นเดียวกัน ซึ่ง AgNO3 อยู่ในรูปไอออนซึ่งมี
ความไวในการทาปฏิกิริยาและสามารถผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ของเมล็ดถั่วเขียวได้ดีกว่าอนุภาคเงินขนาดนาโน ในขณะ
ที่ AgNPs เป็นอนุภาคของแข็งอยู่ในสภาพของแข็งแขวนลอย โดยเปลือกหุ้มเมล็ด (seed coat) ของถั่วเขียวทา
หน้าที่คัดเลือกการซึมผ่านและมีความสาคัญต่อการป้องกันต้นอ่อนให้ปลอดภัยจากปัจจัยภายนอก โดยอนุภาค
เงินขนาดนาโนอาจไม่ส่งผลต่อการงอกของเมล็ดหากอนุภาคนั้นเนื่องจากไม่สามารถผ่านเปลือกหุ้มเมล็ดได้ อีก
ทั้งขนาดและลักษณะรูบริเวณพื้นผิวของเมล็ดก็มีความสาคัญต่อการคัดผ่านของอนุภาค เนื่องจากอนุภาคเงิน
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ขนาดนาโนที่มีขนาดใหญ่กว่ารูบริเวณพื้นผิวของเมล็ดจะสามารถผ่านเข้าสู่เซลล์ได้น้อย (Ma et al.,2010) ดังนั้น
จึงไม่ส่งผลต่อการงอกของเมล็ดที่ระดับความเข้มข้นต่าๆ
4.2 อัตราการเจริญเติบโตราก ลาต้นและใบของถั่วเขียวที่ 5 วัน
เมื่อศึกษาถึงเปอร์เซ็นต์ความยาวราก, ลาต้นและใบ ซึ่งทาการเพาะถั่วเขียวในสารละลาย AgNPs และ
AgNO3 โดยไม่มีตัวกลางที่ระดับความเข้มข้น (0, 0.5, 1, 5, 10 และ 15 ppm) เป็นเวลา 5 วัน จากนั้นทาการวัด
ความยาวราก, ลาต้นและใบ ผลการศึกษาแสดงในภาพประกอบ 1 พบว่า AgNPs ในทุกๆ ระดับความเข้มข้นไม่
ส่งผลให้ความยาวราก, ลาต้นและใบลดลง มีเพียงที่ความเข้มข้น 1 ppm ทาให้เปอร์เซ็นต์ความยาวลดลงอย่างมี
นัยสาคัญ (P < 0.05) ส่วน AgNO3 จะส่งผลยับยั้งการเจริญเติบโตของรากและลาต้นของถั่วเขียว ซึ่งหากพิจารณา
ภาพประกอบ 2 จะพบว่า AgNO3 จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของราก, ลาต้นและใบของต้นถั่วเขียวชัดเจนกว่า
AgNPs โดย AgNO3 จะส่งผลทาให้เมล็ด, รากและลาต้นเป็นสีน้าตาล แคระแกร็น และทาให้บางเมล็ดไม่งอก
Yin et al. (2011) กล่าวว่า AgNPs และ AgNO3 จะส่งผลทาให้ความยาวรากของต้นหญ้า (Lolium multiflurum)
ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ (P<0.05) และรากจะเป็นส่วนที่ถูกยับยั้งมากกว่าส่วนอื่นๆ เนื่องจากรากมีความอ่อนไหว
ต่อการเจริญเติบโตและเป็นส่วนที่สัมผัสกับอนุภาคเงินขนาดนาโนโดยตรงจึงส่งผลทาให้โครงสร้างของเซลล์
และลักษณะสัณฐานวิทยาของรากมีการเปลี่ยนแปลง
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ภาพประกอบ 1 เปอร์เซ็นต์ความยาวของส่วนต่างๆ ของต้นถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72 ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ ที่
5 วัน จากถั่วเขียว 30 เมล็ดต่อความเข้มข้นโดยทดลอง 3 ซ้า ซึ่งในกราฟแสดงค่า mean ± SD
(standard deviation) และเครื่องหมายดอกจันบนชุดข้อมูลที่มีความแตกต่างกับชุดควบคุม อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (P<0.05)

ภาพประกอบ 2 ลักษณะสัณฐานวิทยาของต้นถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72 ที่ 5 วัน โดย (1) ชุดถั่วเขียวที่สัมผัส
AgNPs และ (2) AgNO3 ซึ่งจากรูปตัวอักษร A แทนชุดควบคุม และ B, C, D, E, F และ G คือ
ระดับความเข้มข้น 0.5, 1, 5, 10 และ 15 ppm ตามลาดับ
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4.3 อัตราการเจริญเติบโตของถั่วเขียวที่ 65 วัน
การศึกษาเปอร์เซ็นต์การเจริญเติบโตของต้นถั่วเขียว โดยทาการปลูกเพาะเมล็ดถั่วเขียวในน้ากลั่นเป็น
เวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นนาต้นถั่วเขียวไปปลูกในทรายคัดขนาดซึ่งมีการปนเปื้อนของ AgNPs และ AgNO3 ที่
ระดับความเข้มข้นต่างๆ เป็นเวลา 65 วัน ทาการวัดความยาวลาต้นสองวันครั้ง พบว่า ในทั้งสองชุดการทดลอง
การเจริญเติบโตของต้นถั่วเขียวไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ (P < 0.05) กับชุดควบคุม ดังภาพประกอบ 3
อีกทั้งการคานวณค่า Effect Concentration, 50 Percent (EC50) แสดงให้เห็นว่าในทั้งสองชุดการทดลองต้องใช้
ระดับความเข้มข้นสูงๆ (1,040 ppm ในชุด AgNPs) จึงจะส่งผลกระทบต่อเปอร์เซ็นต์การเจริญโตที่ 50% แต่เมื่อ
พิจารณาเปอร์เซ็นต์การเจริญเติบโตในแต่ละวัน พบว่า AgNO3 ที่ระดับความเข้มข้น 1 และ 15 ppm จะยับยั้งการ
เจริญเติบโตของต้นถั่วเขียวในช่วงวันที่ 30-50 นั้นหมายความว่า การสะสมของ AgNO3 จะแสดงผลยับยั้งการ
เจริญเติบโตในช่วงเวลาดังกล่าว

ภาพประกอบ 3 เปอร์เซ็นต์การเจริญเติบโตของเมล็ดถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72 ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ ที่ 65 วัน
จากถั่วเขียว 5 ต้นต่อความเข้มข้น ซึ่งในกราฟแสดงค่า mean ± SD (standard deviation)
จากการศึกษามวลชีวภาพ โดยชั่งน้าหนักสดและน้าหนักแห้งเพื่อคานวณหาเปอร์เซ็นต์มวลชีวภาพของ
ถั่วเขียวที่ 65 วัน พบว่า ต้นถั่วเขียวที่ปลูกใน AgNPs และ AgNO3 มวลชีวภาพของราก, ลาต้น, ใบ, ยอดและฝักไม่
มีความแตกต่างกับชุดควบคุม แต่ในชุดของ AgNPs ส่วนใบที่ระดับความเข้มข้น 10 ppm มีความแตกต่างกับชุด
ควบคุมอย่างมีนัยสาคัญ (P < 0.05) ดังภาพประกอบ 4 เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวมีศัตรูพืชมารบกวนการ
เจริญเติบโตจึงส่งผลกระทบทาให้มวลชีวภาพของใบในชุดการทดลองนี้ (AgNPs ที่ 10 ppm) ต่ากว่าชุดการ
ทดลองอื่นๆ นอกจากนั้นพบว่า AgNPs และ AgNO3 ไม่ส่งผลต่อผลผลิตสุดท้ายเนื่องจากจานวนฝักและเมล็ดใน
แต่ละความเข้มข้นไม่มีความแตกต่างกับชุดควบคุมอย่างมีนัยสาคัญ (P < 0.05)
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ภาพประกอบ 4 เปอร์เซ็นต์มวลชีวภาพของถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72 ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ ที่ 65 วัน จากถั่ว
เขียว 5 ต้นต่อความเข้มข้น โดยในรูปแสดงถึงเปอร์เซ็นต์มวลชีวภาพของราก, ลาต้น, ใบ, ฝัก
และยอด ซึ่งในกราฟแสดงค่า mean ± SD (standard deviation) และเครื่องหมายดอกจันบนชุด
ข้อมูลที่มีความแตกต่างกับชุดควบคุมอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (P<0.05)
Woo et al. (2011) กล่าวไว้ว่า AgNPs ไม่สามารถยับยั้งการเจริญของพืชซึ่งปลูกในดินได้ถึงแม้จะอยู่
ในช่วงที่มีระดับความเข้ มข้นสูง ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของอนุภาคนาโน
โดยน้าในดินทาให้ช่วง electrolytes เพิ่มสูงขึ้นจากการรวมตัวของ AgNPs ส่งผลทาให้ความจุบัฟเฟอร์ (buffer
capacity) ในดินสูงขึ้น ซึ่งอาจทาให้ AgNPs รวมตัวกันทาให้มีขนาดใหญ่กว่ารูของเซลล์รากพืช และหากมีขนาด
ไมโครก็ไม่สามารถผ่านเข้าสู่เซลล์พืชได้ ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่ทาให้ความเป็นพิษจาก AgNPs ลดลง

1544

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจาปี 2556

วันที่ 24 ธันวาคม 2556

4.3 ลักษณะความผิดปกติทางสัณฐานวิทยาของถั่วเขียว
ลักษณะสัณฐานวิทยาของรากที่สัมผัสกับ AgNPs พบว่า รากแก้วหงิกงอ สั้น รากฝอยมีจานวนน้อย
รากมีสีน้าตาลเข้ มและบริเวณปลายรากแก้วจะเป็น สีน้าตาลเข้มถึงด า ส่วนรากที่สัม ผัสกับ AgNO3 รากแก้ว
ค่อนข้างสั้น มีรากฝอยจานวนน้อยและรากไม่ยาวมากนัก สีบริเวณปลายรากแก้วเป็นสีดา โดยที่ระดับความ
เข้มข้นสูงสุด คือ 15 ppm ทั้งสองชุดพบรากมีลักษณะเป็น brown tips และ necrosis ดังภาพประกอบ 5 โดย
Yin et al. (2011) พบลักษณะรากคล้ายกับในการทดลองครั่งนี้ในพืช Lolium multiflorum โดยเกิดจาก AgNPs ซึ่ง
ทาให้เซลล์บริเวณ root cap ของรากได้รับความเสียหายและคาดว่าอาจทาให้เซลล์เกิดความผิดปกติและส่งผลให้
การเจริญเติบโตของรากลดลง

ภาพประกอบ 5 ลักษณะรากที่ผิดปกติของต้นถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72 ที่ระดับความเข้มข้น 15 ppm
เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม (A) ซึ่ง B และ C แทนรากที่สัมผัสกับ AgNPs และ AgNO3
ตามลาดับ

5. ข้อเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มระดับความเข้มข้นของ AgNPs เพื่อจะได้เห็นผลการยับยั้งการเจริญเติบโตที่ชัดเจนมากขึ้น
2. เนื่องจากการทดลองเปอร์เซ็นต์การเจริญเติบโตของต้นถั่วเขียวทาการปลูกในทรายคัดขนาดมีการ
รดน้า อาจทาให้ AgNPs และ AgNO3 ที่ปนเปื้อนในทรายอาจถูกชะล้างออกไปส่งผลทาให้เกิดการสะสมความ
เป็นพิษในพืชลดน้อยลง
3. ความเป็นพิษของ AgNPs และ AgNO3 อาจยังแสดงไม่ชัดเจนในรุ่นพ่อแม่ที่ทาการทดลอง ในลาดับ
ต่อไปควรศึกษาถึงผลกระทบในรุ่นลูกหรือรุ่นหลาน
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อสร้างและทดสอบการทางานของเตาหลอดไฟฟ้าขนาดเล็ก ซึ่งสามารถ
เคลื่อนย้ายได้สะดวก เผาวัสดุที่มีขนาดเล็ก จานวนไม่มาก เป็นการประหยัดค่าไฟฟ้าจากการนาไปเผาในเตาที่มี
ขนาดใหญ่ เหมาะสาหรับห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีการเผาวัสดุและไม่มีเตาเผาขนาดเล็กที่เหมาะสม เตาหลอดไฟฟ้า
ขนาดเล็กสามารถควบคุมอัตราการขึ้นลงของอุณหภูมิ ตั้งเวลาการเผาได้ จากผลการทดสอบการทางานพบว่า
ควบคุมอุณหภูมิได้สูงสุด 800 องศาเซลเซียส ค่าความผิดพลาดของอุณหภูมิประมาณ ± 5 องศาเซลเซียส เป็นค่าที่
ยอมรับได้ในการนาไปใช้งาน กระแสสูงสุดที่ใช้งาน 8.75 แอมป์ ที่ 2,200 วัตต์ และเมื่อทดสอบเผาชิ้นงานเทียบ
กับเตาเผาในห้องปฏิบัติการวิจัยที่อุณหภูมิและเวลาที่เท่ากันพบว่าคุณสมบัติค่าความต้านทานระหว่างจุดของวัสดุ
มีค่าเท่ากัน
คาสาคัญ: เตาหลอดไฟฟ้า ขนาดเล็ก ควบคุม อุณหภูมิ

ABSTRACT
The purpose of this research is to construct and test a small size tube furnace. The small size tube
furnace can be easily moved, burning a few small objects. Moreover, it saves electricity costs when compared
to burning in a large furnace. This furnace is suitable for burning a material in the research laboratory that has
no small size furnace. The small size tube furnace can control the rate of temperature and the time to burn. The
results found that the highest temperature was 800o C. There was found to be a margin of error of about ± 5 o C,
which is acceptable. The maximum current was 8.75 A. 2,200 W. The temperatures and times to burn in the
small size tube furnace were comparable to those in the large furnace. The test found that the resistance
measurements between the points of the material are equal.
KEYWORDS: Tube furnace, Small size, Control, Temperature
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1. บทนา
เตาเผาเป็นเครื่องมือที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งในการทดสอบวัสดุ ในส่วนของภาคการศึกษาจะใช้เตาเผาที่
ห้องปฏิบัติการวิจัยอย่างเช่นการทดสอบวัสดุเพื่อวิเคราะห์ศึกษาสารกึ่งตัวนา (Semiconductor) ของสาขาวิชาวัสดุ
ศาสตร์ มีการใช้สารเคลือบกาวเงิน (High Purith Siter Point) บนผิวชิ้นงานเซรามิกโดยใช้สารกาวเงินเคลือบ
ผิวหน้าชิ้นงาน เมื่อเคลือบชิ้นงานเสร็จแล้วนาชิ้นงานไปเผาที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที อัตราขึ้น
ลงอุณหภูมิ 5 องศาต่อนาที ให้สารกาวเงินติดแน่นกับชิ้นงานได้ ผิวหน้าชิ้นงานมีค่าความนาไฟฟ้าสภาวะความ
ต้านทานเท่ากันทุกจุดของชิ้นงาน เพื่อได้ชิ้นงานพร้อมที่จะนาไปวัดค่าทางไฟฟ้า
ในอุตสาหกรรมการผลิตมีความจาเป็นที่จะต้องเผาในเตาแบบต่อเนื่อง (Continuous Kiln) แต่ในภาค
การศึกษาและในห้องปฏิบัติการ การทดสอบเกี่ยวกับสารกึ่งตัวนาซึ่งเป็นชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก จานวนน้อย ไม่
จาเป็นต้องเผาในเตาเผาที่มีความต่อเนื่องหรือเตาเผาขนาดใหญ่ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานโดยไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์เต็มกาลัง และในห้องปฏิบัติการควรมีเตาเผาหลายขนาดไว้รองรับ ปริมาณงานที่เหมาะสม (ธนากร
เกียรติขวัญบุตร และสุชาติ จันทรมณีย์, 2551) ได้สร้างและทดสอบการทางานของเตาเผาอุณหภูมิสูงแบบท่อเพื่อ
ใช้สาหรับงานวิจัยและการเรียนการสอนทางวิศวกรรมเคมี ใช้ท่อเซรามิกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร
ยาว 1 เมตร ซึ่งเหมาะสาหรับชิ้นงานขนาดเล็กแต่มีขนาดความยาวมาก ควบคุมอุณหภูมิและเวลาได้อัตราการกิน
กระแสสูงสุด 12.64 แอมแปร์ มีข้อเสนอแนะในส่วนของการป้องกันความปลอดภัยในการสัมผัสโครงเตา
เนื่องจากความร้อน (ณัฐชนันท์ ปลายเนตร และศุภชัย ปลายเนตร, 2556) ทาการพัฒนาเตาอบชุบโลหะโดยใช้
ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบพีไอดีสาหรับอุตสาหกรรมผลิตมีดพร้าชุมชน จากการควบคุมอุณหภูมิด้วยวิธีการ
ควบคุมแบบพีไอดีคอนโทรลพบว่าสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ต่อเนื่อง ส่งผลให้ลดการสูญเสียด้านพลังงานความ
ร้อนได้ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเตาชุบแบบเชื้อเพลิง และ(ธราธิป ภู่ระหงษ์ และสิริวัฒน์ นิงวัฒน์ , 2556) ได้
ออกแบบและสร้างเตาอบโลหะควบคุมด้วย PID สามารถควบคุมอุณหภูมิเตาอบได้ตามที่กาหนดไว้
ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าการสร้างเตาหลอดไฟฟ้าขนาดเล็ก ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก เผาวัสดุ ที่มี
ขนาดเล็ ก จ านวนไม่ ม าก เป็ น การประหยั ด ค่ าไฟฟ้ าจากการน าไปเผาในเตาที่ มี ข นาดใหญ่ เหมาะสาหรั บ
ห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีการเผาวัสดุและไม่มีเตาเผาขนาดเล็กที่เหมาะสม เตาหลอดไฟฟ้าขนาดเล็กสามารถควบคุม
อัตราการขึ้นลงของอุณหภูมิ ตั้งเวลาการเผาได้ มีขนาดเล็กสามารถนาไปทดสอบในสถานที่ต่างๆได้ง่าย มีความ
ปลอดภัยในการใช้งาน

2. กรอบแนวคิดและทฤษฎี
สร้างและทดสอบการทางานของเตาหลอดไฟฟ้าขนาดเล็ก ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก เผาวัสดุที่มี
ขนาดเล็ ก จ านวนไม่ ม าก เป็ น การประหยั ด ค่ าไฟฟ้ าจากการน าไปเผาในเตาที่ มี ข นาดใหญ่ เหมาะสาหรั บ
ห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีการเผาวัสดุและไม่มีเตาเผาขนาดเล็กที่เหมาะสม เตาหลอดไฟฟ้าขนาดเล็กสามารถควบคุม
อัตราการขึ้นลงของอุณหภูมิ ตั้งเวลาการเผาได้ ซึ่งมีระบบการทางานของเตาหลอดไฟฟ้าขนาดเล็กแสดงดัง
ภาพประกอบ 1
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220 V / 50 Hz

+
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PID Control
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ภาพประกอบ 1 ระบบการทางานของเตาหลอดไฟฟ้าขนาดเล็ก

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
3.1 เพื่อสร้างชุดเตาหลอดไฟฟ้าขนาดเล็ก
3.2 เพื่อสร้างเตาหลอดไฟฟ้าที่ควบคุมอุณหภูมิตามกาหนด
3.3 เพื่อใช้ในการเผาวัสดุขนาดเล็กจานวนน้อย

4. วิธีการดาเนินวิจัย
4.1 ศึกษาข้อมูลและออกแบบเตาหลอดไฟฟ้าขนาดเล็ก
ออกแบบโครงสร้างและระบบการทางานของเตาหลอดไฟฟ้าขนาดเล็ก และแบบวงจรทางไฟฟ้า
แสดงดังภาพประกอบ 2 โครงสร้างชุดเตาหลอดไฟฟ้าขนาดเล็กประกอบด้วยชุดตัวเตาหลอดไฟฟ้าขนาดกว้าง 21
เซนติเมตร ยาว 31 เซนติเมตร สูง 21 เซนติเมตร ห้องเผาไหม้ใช้ท่อเซรามิกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.35
เซนติเมตร ยาว 33 เซนติเมตร ติดตั้งตะแกรงเหล็กกันความร้อนด้านนอกเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและชุด
ควบคุมอุณหภูมิติดตั้งในส่วนด้านล่างตัวเตามีขนาดกว้าง 21 เซนติเมตร ยาว 31 เซนติเมตร สูง 12 เซนติเมตร
แสดงดังภาพประกอบ 3
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ภาพประกอบ 2 แบบวงจรทางไฟฟ้าของเตาหลอดไฟฟ้าขนาดเล็ก
4.2 สร้างชุดเตาหลอดไฟฟ้าขนาดเล็ก
ประกอบสร้ า งชุ ด เตาหลอดไฟฟ้ า ตามที่ อ อกแบบไว้ ใ นข้ า งต้ น โดยชุ ด เตาหลอดไฟฟ้ า ใช้ ข ด
ลวดความร้อนที่มีความต้านทาน 22 โอห์ม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร ใช้อิฐฉนวนทนความร้อนช่วง
อุณหภูมิ 900-1400 องศาเซลเซียส ยึดชุดขดลวดและท่อเซรามิก ชุดควบคุมอุณหภูมิประกอบด้วยฟิวส์ขนาด 10
แอมป์ แมกเนติกขนาด 30 แอมป์ โซลิดสเตตรีเลย์ เทอร์โมคัปเปิล type k ชุดควบคุมแบบ PID Control หลอดไฟ
แสดงสถานะ ปุ่มกด และสวิทซ์ แท่นยึดระหว่างชุดเตาหลอดและชุดควบคุมติดพัดลมระบายอากาศขนาด 11x11
เซนติเมตร 0.14 แอมป์ แสดงรูปเตาหลอดไฟฟ้าขนาดเล็กที่เสร็จสมบูรณ์ดังภาพประกอบ 4
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ชุดเตาหลอดไฟฟ้า
ตะแกรงกันความร้อน

ท่อเซรามิก

ชุดควบคุมอุณหภูมิ

ภาพประกอบ 3 โครงสร้างชุดเตาหลอดไฟฟ้าขนาดเล็ก

ภาพประกอบ 4 เตาหลอดไฟฟ้าขนาดเล็กที่เสร็จสมบูรณ์
4.3 ทดสอบการทางานของเตาหลอดไฟฟ้าขนาดเล็ก
ทาการทดสอบวัดค่าอุณหภูมิภายในเตาหลอดไฟฟ้ากับอุณหภูมิที่กาหนดจากเครื่องมือวัดอุณหภูมิ
เทอร์โมคัปเปิล type k และชุดควบคุมแบบ PID Control วัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในแต่ละช่วงอุณหภูมิ ทดสอบเผา
ชิ้นงานเซรามิกขนาดเล็กที่ต้องการตรวจสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าโดยใช้กาวเงินทาแล้วทาการเผาที่อุณหภูมิ 700o
C นาน 15 นาที อัตราการขึ้นลง 5o C ต่อนาที โดยนาชิ้นงานวางบนอิฐทนไฟไปวางในท่อเซรามิกที่เตาหลอดตั้ง
อุณหภูมิเผาตามกาหนด เมื่อทาการเผาแล้วเสร็จทดสอบวัดค่าความต้านทานระหว่างจุดของชิ้นงานที่ระยะห่างที่
1551
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เท่ากัน โดยเปรียบเทียบค่ากับชิ้นงานที่เผาในเตาเผาขนาดใหญ่กว่าในห้องปฏิบัติการวิจัยซึ่งเป็นเครื่องที่นาเข้าจาก
ต่ า งประเทศ โดยเผาที่ อุ ณ หภู มิ เ วลาที่ เ ท่ ากั น แสดงวิ ธี การวั ด ค่ า ความต้ า นทานระหว่ า งจุ ด ของชิ้ น งานดั ง
ภาพประกอบที่ 6

ภาพประกอบ 5 การเผาชิ้นงานทดสอบโดยเตาหลอดไฟฟ้าขนาดเล็ก

ภาพประกอบ 6 การวัดค่าความต้านทานระหว่างจุดของชิ้นงาน
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4.4 ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 แสดงค่าอุณหภูมิและกระแสไฟฟ้า
อุณหภูมิที่กาหนด
อุณหภูมิที่วัดได้
กระแสไฟฟ้าที่ใช้
แรงดันที่จ่ายให้กับ
(องศาเซลเซียส)
(องศาเซลเซียส)
(แอมป์)
ขดลวด 22 โอห์ม (โวลต์)
50
46
1.24
27.28
100
97
2.61
57.42
150
146
1.38
30.36
200
199
3.32
73.04
250
252
3.08
67.76
300
304
3.59
78.98
350
355
3.64
80.08
400
405
3.99
87.78
450
452
4.10
90.20
500
505
4.89
107.58
550
554
5.57
122.54
600
603
5.78
127.16
650
655
7.68
168.96
700
705
7.71
169.62
750
755
7.77
170.94
800
802
8.75
192.5
จากตารางที่ 1 แสดงค่าอุณหภูมิที่วัดได้เทียบกับค่าอุณหภูมิที่กาหนด และปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้ โดย
แสดงในช่ วงอุ ณหภูมิ ที่ เพิ่ มขึ้ น 50 องศาเซลเซี ย ส จากการวั ด อุณหภู มิ ทุกๆ 10 องศาเซลเซี ยส แสดงดั ง
ภาพประกอบที่ 7 และ8
ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบเผาอิฐฉนวนทนไฟ
ชิ้นงานอิฐฉนวนทนไฟ
กว้าง (มิลลิเมตร)
ยาว (มิลลิเมตร)
สูง (มิลลิเมตร)
ก่อนเผา
21.28
55.18
24.97
หลังเผา
20.96
54.64
24.25
จากตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบเผาอิฐฉนวนทนไฟที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส อัตราการขึ้นลง
10 องศาเซลเซียสต่อนาที นาน 2 ชั่วโมง เพื่อทดสอบการทนความร้อนที่นามาใช้เป็นผนังเตาหลอดไฟฟ้าขนาด
เล็ก พบว่าชิ้นงานยังคงรูปเดิม มีการหดตัวเพียงเล็กน้อยคิดเป็นการหดตัวเชิงปริมาตร 7.62 เปอร์เซ็นต์
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ภาพประกอบ 7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิที่กาหนดและอุณหภูมิที่วัดได้
จากผลการทดสอบวัดค่าอุณหภูมิเตาหลอดไฟฟ้าขนาดเล็กวัดเทียบกับอุณหภูมิจากเครื่องทดสอบโดยทา
การวัดอุณหภูมิทุกๆ 10 องศาเซลเซียส แสดงดังภาพประกอบ 7 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อน ± 5 องศาเซลเซียส
10
9
กระแสไฟฟ้าที่ใช้ (แอมแปร์)
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ภาพประกอบ 8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิที่กาหนดและกระแสไฟฟ้าที่ใช้
จากภาพประกอบ 8 แสดงกระแสไฟฟ้าที่ใช้เมื่อเผาที่อุณหภูมิตามที่กาหนดกระแสไฟฟ้าที่ใช้จะเพิ่มขึ้น
ตามอุณหภูมิการเผาที่เพิ่มขึ้น และใช้ปริมาณกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ 800 องศาเซลเซียส 8.75 แอมแปร์
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5. สรุปผลการวิจัย
จากผลการทดสอบการทางานของเตาหลอดไฟฟ้าขนาดเล็ก เมื่อเครื่องเริ่มทางานค่าอุณหภูมิจะค่อยๆ
เพิ่มขึ้น ตามค่าอุณหภูมิที่กาหนดไว้ถึงอุณหภูมิสูงสุด 800 องศาเซลเซียส ค่าความผิดพลาดของอุณหภูมิ เมื่อเทียบ
อุณหภูมิที่กาหนดไว้ประมาณ ± 5 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับได้ในการนาไปใช้งานจริง กระแสสูงสุดที่
ใช้เมื่ออุณหภูมิสูงสุดคือ 8.75 แอมแปร์
จากการทดสอบเผาชิ้น งานเซรามิกทาสารกาวเงินจากเตาหลอดไฟฟ้าขนาดเล็ก เทียบกับเตาเผาขนาด
ใหญ่ในห้องปฏิบัติการวิจัย ที่อุณหภูมิและเวลาที่เท่ากัน ได้ผลการทดสอบคุณสมบัติท างไฟฟ้าโดยมีค่าความ
ต้านทานระหว่างจุดมีค่าความต้านทานที่เท่ากัน

6. อภิปรายผล
ในการออกแบบโครงสร้างต่างๆของเครื่องควรเน้นถึงการนาไปใช้งานที่สะดวก และความปลอดภัยของ
ผู้ใช้งานเป็นหลัก และวัสดุในการนามาใช้ เช่น ส่วนประกอบของโครงสร้าง และวัสดุที่ทนความร้อนแต่ละส่วน
เพื่อให้ทนความร้อนต่อการใช้งาน ขณะที่เครื่องทางานผู้ใช้งานควรอยู่ห่าง จากเครื่องอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัย ทั้งในเรื่อง ความร้อนที่ถ่ายเทออกมา และสารละเหยในการเผาชิ้นงาน และการนาเครื่องเตาหลอด
ไฟฟ้าไปใช้งาน ควรจัดวางสถานที่ที่โล่งกว้าง ขนาดห้องที่เหมาะสม เพื่อให้ อากาศถ่ายเทได้สะดวก

7. ข้อเสนอแนะ
การใช้งานต้องใช้งานอย่างระมัดระวัง เพราะระหว่างที่เครื่องทางานอุณหภูมิจะสูงมาก อาจทาให้เป็น
อันตรายได้ และการตัดอิฐทนความร้อนต้องใช้งานละเอียดและระมั ดระวัง หากตัดออกมาไม่ได้ขนาด การนามา
ประกอบกัน ทาให้ความร้อนภายในเตารั่วออกมาได้
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MATHEMATICAL MODEL AND DESIGNING ALTITUDE CONTROL OF A
HEXAROTOR
สัจจำ บุษรำคำ
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บทคัดย่อ
ในบทความนี้เป็นการนาเสนอแบบจาลองทางคณิตศาสตร์และการออกแบบตัวควบคุมของเครื่องบิน 6
ใบพัดแบบ “X” ซึ่งเครื่องบินนี้มีแบบจาลองเป็นแบบไม่เชิงเส้น (Nonlinear) ดังนั้นจึงเลือกการควบคุมด้วยวิธี
เลื่อนไถล (SMC) มาใช้ในการควบคุมความสูง เพื่อให้อยู่ในความสูงที่กาหนด และสามารถรักษาระดับไว้ได้ โดย
นาสมการทางคณิตศาสตร์มาจาลองการเคลื่อนที่ในโปรแกรม MatLab ผลจากการจาลองพบว่าเครื่องบิน 6 ใบพัด
สามารถเคลื่อนที่ไปอยู่ในความสูงที่ได้กาหนดไว้และรักษาระดับได้อย่างสมดุล
คำสำคัญ : การควบคุมแบบเลื่อนไถล เครื่องบิน 6 ใบพัด การควบคุมความสูง ระบบควบคุมไม่เชิงเส้น

ABSTRACT
This article is to propose Mathematical model and design X-type hexarotor controller. As a result of
high nonlinearity in hexarotor, the Sliding Mode Control (SMC) is used to maintain target attitude level and
control its balance. The mathematical model has simulated trajectory via MATLAB program. The simulation
results indicate that hexarotor can control attitude level and maintain its balance.
KEYWORDS : Sliding Mode Control (SMC), Hexarotor, Altitude Control, Nonlinear Control
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1. บทนำ
ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านการบินได้พัฒนาไปไกลมาก และมีบทบาทที่สาคัญในด้านต่างๆ เช่น การ
ขนส่ง การเดินทาง การทหาร การเกษตร หากเป็นงานที่ต้องเสี่ยง งานที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าถึง หรืองานที่อยู่นอก
อาณาเขตควบคุม ไม่ว่าจะเป็นการบินลาดตระเวน การเฝ้าตรวจ การค้นหาเป้าหมาย การถ่ายภาพทางอากาศ ก็
อาจจะใช้อากาศยานไร้คนขับ (Ummanned Aerial Vehicle : UAV) ได้
เครื่องบิน 6 ใบพัดจัดเป็นอากาศยานไร้คนขับ โครงสร้างของเครื่องบิน 6 ใบพัดมีทั้งแบบ “+” และแบบ
“X” โดยวิธีการหาสมการจาลองทางคณิตศาสตร์ก็จะแตกต่างกันออกไป ส่วนมากที่พบเห็นจะเป็นโครงสร้างที่
เป็นแบบ “ + ” (Baranek and Solc, 2012) และยังพบว่าโครงสร้างของเครื่องบิน 6 ใบพัด ได้มีการพัฒนาขึ้น ซึ่ง
ลักษณะของเครื่องบินจะมีแกน 3 แกน และแต่ละแกนจะมีใบพัด 1 คู่ (Sanca, Alsina and Cerqueira, 2010) ทาให้
มีสมการจาลองทางคณิตศาสตร์และการคานวณทิศทางการเคลื่อนแตกต่างกันออกไป
ในการควบคุมเครื่องบิน 6 ใบพัด จะต้องมีตัวควบคุม (Controller) ซึ่งเปรียบเสมือนสมองคอยสั่งการให้
เครื่องบินเคลื่อนที่ไปยังตาแหน่งต่างๆ โดยโปรแกรมที่ป้อนเข้าไปนั้น จะประยุกต์มาจากทฤษฎีต่างๆ ซึ่งแต่ละ
ทฤษฎีก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน (Li and Song, 2012) และการออกแบบตัวควบคุมนั้นที่พบเห็นโดยทั่วไปจะมี
ทั้งแบบเชิงเส้น (Linear Control) เช่น PD Control (Erginer and Altug, 2007) และ แบบไม่เชิงเส้น (Nonlinear
Control) เช่น Adaptive Robust Control (Cheol Min, Hyeon Hong and Matson, 2011) มาใช้เป็นตัวควบคุม
ในบทความนี้เป็นการหาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของเครื่องบิน 6 ใบพัดแบบ “X” และการออกแบบ
ทฤษฎีการควบคุมความสูงด้วยวิธีเลื่อนไถล (SMC) มาประยุกต์ใช้กับการควบคุมเครื่องบินเพื่อให้บินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาระบบควบคุมให้ดียิ่งขึ้น

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

3. วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
1. หาสมการจาลองทางคณิตศาสตร์และศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวต่างๆของเครื่องบิน 6 ใบพัดแบบ
“X”
2. ออกแบบตัวควบคุมความสูง โดยใช้ทฤษฏีการควบคุมแบบเลื่อนไถล
3. จาลองการทางานเครื่องบิน 6 ใบพัดในโปรแกรม Matlab
4. ติดตามผลการจาลองและปรับปรุงผล
5. สรุปผลและจัดทาเอกสารการวิจัย
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4. แบบจำลองเครื่องบิน 6 ใบพัด
เครื่องบิน 6 ใบพัด (Hexarotor) เป็นเฮลิคอปเตอร์อีกประเภทหนึ่งที่มีการนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
มากมาย และช่วยงานทางด้านต่างๆ เครื่องบิน 6 ใบพัดจะแตกต่างจากเครื่องบินทั่วไป โดยสามารถบินขึ้นลง
แนวดิ่งได้ บินนิ่งๆอยู่กับที่ได้ และการควบคุมการเคลื่อนที่ของเครื่องบิน 6 ใบพัดจะเป็นการเพิ่มหรือลดความเร็ว
ของใบพัดแต่ละแกน โดยขึ้นอยู่กับว่าจะให้ไปในทิศทางใด โครงสร้างของเครื่องบิน 6 ใบพัดจะมีทั้งแบบ “+”
และ แบบ “X” ซึ่งแต่ละแบบจะมีสมการทิศทางการเคลื่อนที่ที่ ต่างกัน ใบบทความนี้จะเป็นการหาแบบจาลอง
เครื่องบิน 6 ใบพัดแบบ “X” ดังแสดงใน ภาพที่ 1

ภำพที่ 1 แบบจาลองเครื่องบิน 6 ใบพัด และทิศทางการเคลื่อนที่ของแต่ละใบพัด
ในการหาแบบจาลองของเครื่องบิน 6 ใบพัดนั้น จะต้องมีการตั้งแกนอ้างอิงขึ้นมา 2 แกน คือแกนโลก
กับแกนเครื่อง และในการหาทิศทางของตัวเครื่องบิน จะต้องหาความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วของตัวเครื่องที่
แกนตัวเครื่องกับความเร็วของตัวเครื่องที่แกนโลก โดยสามารถหาผลรวมเมตริกซ์ของการหมุนแต่ละแกนได้ดังนี้
R  R( , z ) R( , y ) R( , x )
 cos   cos   cos   sin   sin    sin   cos   cos   sin   cos    sin   sin   


R   sin   cos   sin   sin   sin    cos   cos   sin   sin   cos    cos   sin   


cos   sin  
cos   cos  
  sin  

ต่อมาเป็นการหาความเร็วเชิงมุม สามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวเครื่องและแกนโลกได้จากเมตริกซ์
การโอนย้าย (Transfer Matrix) ดังนี้

 1 sin   tan   cos   tan   


T 0
cos  
 sin   


0
sin

sec

cos

sec











จากการเคลื่อนที่ในแนวต่างๆ ก็จะมีการเพิ่มและลดความเร็วใบพัดแต่ละใบ โดย U1, U2, U3, U4
ใช้เขียนแทนแรงและโมเมนต์ที่ทาให้เกิดการเคลื่อนที่ขึ้น
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U 1  b ( 12   22  32   24   52   62 )
2
2
12  22
2  4 5
U 2  b(  
 3 
   62 )
2
2
2
2
3
3
3
3
U 3  b ( 12   22   42   52 )
2
2
2
2
2
2
2
2
2
U 4  d ( 1   2 3   4  5   62 )

โดยที่
Ω คือ ความเร็วใบพัดแต่ละใบ มีหน่วยเป็น rad / s
b คือ Thrust factor มีหน่วยเป็น Ns 2
d คือ Thrust factor มีหน่วยเป็น Nms 2
เมื่อเราต้องการตาแหน่งและทิศทางของตัวเครื่อง เราจะใช้เมตริกซ์การหมุน (R) และเมตริกซ์การ
โอนย้าย (T) มาแปลงความสัมพันธ์ ดังนั้นจึงได้สมการแบบจาลองของเครื่องบิน 6 ใบพัด ดังนี้
U
x  (cos   sin   cos    sin   sin  ) 1
m
U1
y  (sin   sin   cos    cos   sin  )
m
U
z  g  (cos   cos  ) 1
m
( I  I )  J   lU 2
  yy zz
I xx



( I zz  I xx )  J   lU 3
I yy



( I xx  I yy )  U 4
I zz

5. วิธีกำรออกแบบตัวควบคุม (Slotine and Li, 1991)
เนื่องจากเครื่องบิน 6 ใบพัด มีแบบจาลองเป็นแบบไม่เชิงเส้น ดังนั้นจึงเลือกใช้การควบคุมด้วยวิธีเลื่อน
ไถล (SMC) โดยมีจุดเด่นที่ความคงทนต่อความไม่แน่นอนของพารามิเตอร์ การเปลี่ยนแปลงโหลด และสัญญาณ
รบกวนต่างๆจากภายนอก หากใช้กฎการควบคุมแบบเชิงเส้น เมื่อพารามิเตอร์เปลี่ยนอาจทาให้ระบบสูญเสียสมดุล
ทาให้มีการปรับค่าพารามิเตอร์ใหม่ กฎการควบคุมด้วยวิธีเลื่อนไถลนั้นจะมีสว่ นประกอบของสัญญาณควบคุมที่มี
การทางานแบบสลับเครื่องหมายไปมาด้วยความถี่สูง เพื่อบังคับให้วิถีการเคลื่อนที่ของระบบเลื่อนไถลอยู่บน
พื้นผิวสลับเครื่องหมาย (sliding surface) ที่ได้กาหนด โดยเงื่อนไขที่บังคับให้วิถีการเคลื่อนที่อยู่ในพื้นผิวสลับ
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เครื่องหมายนั้นสามารถรับรองด้วยทฤษฎีเสถียรภาพของเลียปูนอฟ (Lyapunov’s Stability Theory) วิถีการ
เคลื่อนที่แสดงในภาพที่ 2

ภำพที่ 2 วิถีการเคลื่อนที่ของระบบภายใต้การควบคุมด้วยวิธีเลื่อนไถล
ในการออกแบบตัวควบคุมด้วยวิถีเลื่อนไถล (SMC) นั้นประเด็นหลักๆคือ การเลือก Sliding Surfaceที่
ต้องการให้ระบบไป จากนั้นจึงเป็นการหากฎการควบคุมเพื่อบังคับให้วิถีการเคลื่อนที่ของระบบอยู่บนพื้นผิวสลับ
เครื่องหมาย การออกแบบเริ่มจาก การกาหนด Tracking error จะได้
ez = z - zd
กาหนด Sliding Surface จะได้
s z = e z - ce z
จากนั้นใช้ทฤษฎีเสถียรภาพของเลียปูนอฟ เพื่อรับรองว่าวิถีการเคลื่อนที่จะอยู่ในพื้นผิวสลับเครื่องหมาย
โดยเลือกสมการ Lyapunov ดังนี้
1
V = S2
2
และจากทฤษฎี Lyapunov เพื่อให้ S ลู่เข้าสู่ศูนย์ สมการ V = SS < 0 ต้องเป็นจริงเท่านั้น
ดังนั้นจะได้สมการควบคุมความสูงด้วยวิธีเลื่อนไถล ดังนี้
U z  -m (- g  zd - cez - k z sgn( sz ))
cos( f )cos( q )
โดยที่ sgn (s) คือฟังก์ชันเครื่องหมาย ( signum function ) นิยามได้ดังนี้
1, s  0

sgn( s )  0, s  0
1, s  0

ฟังก์ชันซิกนัม ( signum function ) เป็นฟังก์ชันไม่ต่อเนื่องที่ศูนย์ มี ผลทาให้ตัวควบคุมด้วยวิธี SMC
มีค่าสลับไปมาด้วยความถี่สูงระหว่าง s > 0 กับ s < 0 ทาให้แนวระบบกระโดดข้ามพื้นผิวตลอดเวลาจึงเกิดการสั่น
(chattering) ขึ้นในตัวควบคุม ซึ่งในการนาไปใช้งานจริง อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ได้
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ในการกาจัดการสั่นนั้น จะแทนฟังก์ชันไม่ต่อเนื่องด้วยฟังก์ชันที่ต่อเนื่อง คือ การเลือกฟังก์ชันอิ่มตัว
(saturation function) เพื่อมาทนแทนการเกิดการสั่น ซึ่งมีสมการดังนี้
 s, if s  1
s at ( s )  
sgn( s ), if s  1
ดังนั้นจะได้สมการควบคุมความสูงด้วยวิธีการเลื่อนไถล (SMC) โดยใช้ saturation function คือ
U z  -m (- g  zd - cez - k z s at ( sz ))
cos( f )cos( q )

6. ผลกำรทดลอง
จากการนาสมการการจาลองทางคณิตศาสตร์ของเครื่องบิน 6 ใบพัด และสมการตัวออกแบบการควบคุม
ความสูงด้วยวิธีเลื่อนไถล (SMC) จาลองในโปรแกรม Matlab มีการเปรียบเทียบค่า k ที่แตกต่างกันเพื่อที่จะหาค่า
k ที่เหมาะสม และเปรียบเทียบในฟังก์ชันแบบ signum function กับ saturation function โดยมีการจาลองให้
เครื่องบิน 6 ใบพัด บินในระดับความสูง 0.5 เมตร น้าหนักของเครื่องบิน 5 กิโลกรัม และมีการเปรียบเทียบให้บิน
ในระดับความสูง 0.5 เมตร 4 เมตร และ 10 เมตร ตามลาดับ จากนั้นมีการเปรียบเทียบเมื่อเครื่องบินมีน้าหนัก 2
กิโลกรัม และ 10 กิโลกรัม โดยใช้ค่า k เหมาะสม ซึ่งผลการจาลองที่ได้เป็นดังนี้

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

ภำพที่ 5 ค่าคลาดเคลื่อน (error) ของเครื่องบินในการเคลื่อนแนวแกน z เป็นระยะ 0.5 เมตร และมี m = 5 kg
แสดงในฟังก์ชันแบบ signum และ saturation ตามลาดับ

ภำพที่ 6 การเคลื่อนทีใ่ นแนวแกน z เป็นระยะ 0.5 เมตร 4 เมตร และ 10 เมตร ตามลาดับ โดยมี m= 5 kg
แสดงในฟังก์ชันแบบ saturation
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ภำพที่ 7 การเคลื่อนที่ในแนวแกน z ระยะ 10 เมตร โดยมี m=2 kg และ m=10 kg แสดงในฟังก์ชันแบบ saturation

7. สรุปผลกำรทดลอง
จากผลการทดลองจะเห็นว่า เครื่องบิน 6 ใบพัดจะวิ่งจากศูนย์ขึ้นไปหาความสูงที่กาหนดไว้ คือ 0.5 เมตร
และสามารถรักษาระดับไว้ได้ โดยค่า k=8 เป็นค่าที่เหมาะสม เพราะใช้เวลาในการวิ่งเข้าสู่จุดสมดุลเร็วที่สุด แต่ใน
การทดลองด้วยตัวควบคุมแบบวิธีเลื่อนไถลนั้นจะมีการใช้ signum function ในการควบคุม เป็นผลทาให้แนววิถี
ของระบบกระโดดข้ามพื้นผิวตลอดเวลา จึงมีการเกิดการสั่น (chattering) ขึ้นในระบบ ดูได้จากภาพที่ 3 จากการ
สั่นอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการสั่น จึงมีการใช้ saturation
function เข้ามาแทนเพื่อลดปัญหาการสั่นในระบบ ดูได้จากภาพที่ 4 ทาให้ตัวควบคุมทางานอย่างมีเสถียรภาพมาก
ขึ้น
ส่วนค่าคลาดเคลื่อน (error) จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆ จนกระทั่งเป็นศูนย์ มีผลทาให้ระดับความสูงคงที่ ดูได้
จากภาพที่ 5 และที่ระดับความสูงระยะต่างๆ เครื่องบินก็ยังรักษาระดับได้ดี ดูได้จากภาพที่ 6 และเมื่อ m มีการ
เปลี่ยนแปลง การควบคุมความสูงยังคงที่ สามารถรักษาระดับไว้ได้ ดูได้จากภาพที่ 7 แสดงว่าการควบคุมด้วยวิธี
เลื่อนไถล (SMC) ไม่ไวต่อสิ่ง รบกวนภายนอก และมีความคงทนของระบบ

8. ข้อเสนอแนะ
ในปัจจุบันเครื่องบิน 6 ใบพัดกาลังเป็นที่นิยม ดังนั้นควรมีการส่งเสริมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการ
พัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องบินให้ดียิ่งขึ้น เพราะสามารถประยุกต์ใช้กับงานได้หลายด้าน โดยอาจนางานวิจัย
ชิ้นนี้เป็นต้นแบบของสมการจาลองทางคณิตศาสตร์ และพัฒนาไปสู่การควบคุมในการใช้ทฤษฏีต่างๆ
ในการออกแบบตัวควบคุมของเครื่องบิน 6 ใบพัดด้วยวิธีเลื่อนไถล (SMC)นั้น ถ้าหากมีการควบคุม
เฉพาะความสูง ก็อาจจะทาให้เห็นถึงประสิทธิภาพตัวควบคุมด้วยวิธีเลื่อนไถลในการควบคุมเครื่องบินไม่ชัดเจน
ดังนั้นจะต้องมีการพัฒนาการควบคุมขึ้น โดยจะต้องมี ทั้ง ควบคุมความสูง ควบคุมตาแหน่ง และทิศทางไป
พร้อมๆกัน เพื่อทาให้การควบคุมมีประสิทธิภาพสูงสุด
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แบบแผนการใช้แรงกายและการออกกาลังกายของผู้อานวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในจังหวัดสุพรรณบุรี
Patterns of Body Exertion and Physical Activity of Directors of Sub-district
Health Promoting Hospitals in Suphan Buri Province
ประเทือง สุนทรวิภาต
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดอนาา อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
E-mail : printer103012504@hotmail.com
บทาัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแบบแผนการใช้แรงกาย และการออกกาลังกายของผู้อานวยการรพ.
สต. เพศชายและเพศหญิง ของผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล รูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนา
ทาการศึ กษาผู้ อ านวยการโรงพยาบาลส่ ง เสริ มสุ ข ภาพต าบล (รพ.สต.) ทุ กแห่ ง จานวน 174 คน ในจั ง หวั ด
สุพรรณบุรี ผลการวิจัยคือ (1) ระดับความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในผู้อานวยการ รพ.สต. เพศชาย พบใน
ระดับรุนแรง สูงสุด ในเพศหญิง พบในระดับปกติสูงสุด (2) สภาวะสุขภาพในปัจจุบันซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการ
ออกกาลังกาย ที่พบเหมือนกันทั้งในผู้อานวยการ รพ.สต. เพศชาย และเพศหญิง คือ ปวดกล้ามเนื้อบ่อย หรือเป็น
ตะคริวบ่อย มีความเสื่อมทางร่างกายตามวัย มีโคเลสเตอรอลในเลือดสูง (3) ในการทางานอาชีพในแต่ละวัน
ผู้อานวยการ รพ.สต. เพศชายและเพศหญิง นั่งทางานมากที่สุด (4) ในการดาเนินชีวิตในแต่ละวัน ผู้อานวยการ
รพ.สต. เพศชายและหญิง นั่งนอน ดูทีวี ภาพยนตร์มากที่สุด (5) ลักษณะการทากิจกรรมการออกกาลังกาย เพศ
ชาย และเพศหญิงทากิจกรรมการออกกาลังกายความแรงระดับเบาต่าง ๆ เหมือนกัน ทากิจกรรมการออกกาลังกาย
ความแรงระดับปานกลางอยู่ในสัดส่วนที่ต่า และ (6) ระดับการเป็นผู้ออกกาลังกาย ในเพศชายอยู่ในระดับต่ามาก
เพศหญิงอยู่ในระดับปานกลาง
าาสาาัญ : การใช้แรงกายในการทางานอาชีพ การใช้แรงกายตามวิถีการดาเนินชีวิต การทากิจกรรมการออก
กาลังกาย ระดับการเป็นผู้ออกกาลังกาย เป้าหมายของการออกกาลังกาย ผู้อานวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล

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

บทนา
ปัญหาสาธารณสุขในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงจากโรคติดต่อที่ลดน้อยลงไปเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมาก
ขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับวิถีการดาเนินชีวิต ซึ่งโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นปัญหาสาธารณสุขและมีความสาคัญ
ต่อการป่วยพิการและตายก่อนวัยอันควรจานวนมาก ได้แก่ โรคหั วใจขาดเลือด โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
อัมพฤกษ์ อัมพาต การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ไม่ได้มีผลกระทบเฉพาะบุคคลผู้ที่เป็นโรคเท่านั้น แต่ยัง
ส่งผลถึงครอบครัว ชุมชน รวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้รับอิทธิพลจากปัจจัยเสี่ยงหนึ่งปัจจัย หรือร่วมกันมากกว่า 1 ปัจจัย จาก
การใช้วิถีการดาเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ บริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง กินผักผลไม้น้อย ขาดการออกกาลังกาย
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สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า และความเครียด การบริโภคเปลี่ยนไป มีวิถีชีวิตที่รีบเร่ง การออกกาลังกายน้อยลง และมี
ความเครียดเพิ่มขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้นในสังคมไทย
เมื่อเปรียบเทียบแนวโน้มการป่วยด้วยกลุ่มโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด
โรคหลอดเลื อดสมองใหญ่ และไตวายเรื้ อ รัง ของจั งหวั ดสุ พ รรณบุรี กับ ภาพรวมในระดับ ประเทศ พบว่ า
แนวโน้มของการป่วยด้วยกลุ่มโรคดังกล่าวทั้งของจังหวัดสุพรรณบุรีกับระดับประเทศมีลักษณะเดียวกัน คือ มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และที่สาคัญคือแนวโน้มการป่วยของจังหวัดสุพรรณบุรีทั้ง 5 กลุ่มโรค สูงกว่า
ภาพรวมในระดับ ประเทศเป็นอย่ างมาก ข้อมูลการตรวจสุขภาพประจาปี ใน พ.ศ. 2553 ของบุคลากรด้าน
สาธารณสุขของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี แสดงให้เห็นว่า บุคลากรสาธารณสุขมีรอบเอวเกินค่า
ปกติ ค่าดัชนีมวลกาย เกินค่าปกติ ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดเกินค่าปกติ และ ป่วยด้วยโรคเรื้อรังโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ซึ่งโรคเรื้อรังเหล่านี้เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยการทาพฤติกรรม
สุขภาพ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในฐานะผู้บริหารหน่วยงานบริการสาธารณสุขระดับ
ปฐมภูมิ และเป็นผู้ดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั้งเชิงรุกและเชิ งรับในชุมชน ย่อมได้รับความ
เชื่อมั่นและความคาดหวังจากอาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชนในการเป็นผู้มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีวิถีการ
ดาเนินชีวิตที่ดี และทาพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแบบอย่างการส่งเสริมสุขภาพ ยิ่งไปกว่านั้น การ
ออกกาลังกาย เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่ง โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลดาเนินการทั้งในเชิงรับและเชิงรุกในชุมชน เพื่อให้ประชาชนทาพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพ
มากขึ้น
ผู้วิจัยในฐานะผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมีความสนใจศึกษาวิจัย“แบบแผนการ ใช้
แรงกายและการออกกาลังกายของผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในจังหวัดสุพรรณบุรี ” โดย
มุ่งหวังให้ทราบลักษณะและขนาดการใช้แรงกายในการทางานอาชีพ ในวิถีการดาเนินชีวิต และลักษณะและขนาด
การออกกาลั ง กาย รวมถึ ง สภาวะสุ ข ภาพที่เ ป็ น อุ ป สรรค ทั้ ง นี้ เพื่ อ หาหนทางร่ วมกัน ในกลุ่ ม ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในการเพิ่มการใช้แรงกายและการออกกาลังกาย เพื่อลดระดับความเสี่ยงของ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

วัตถุประสงา์ของการวิจัย
1 วัตถุประสงา์ทั่วไป
เพื่อศึกษาแบบแผนการใช้แรงกาย และการออกกาลังกายของผู้อานวยการรพ.สต. เพศชายและเพศ
หญิง
2 วัตถุประสงา์เฉพาะ
2.1 เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ของผู้อานวยการรพ.สต. เพศชาย และเพศ
หญิง
2.2 เพื่อศึกษาสภาวะสุขภาพในปัจจุบันที่เป็นอุปสรรคต่อการออกกาลังกาย ของผู้อานวยการ รพ.
สต. เพศชาย และเพศหญิง
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2.3 เพื่อศึกษาลักษณะการใช้แรงกายในการทางานอาชีพ ของผู้อานวยการรพ.สต. เพศชาย และเพศ
หญิง
2.4 เพื่อศึกษาลักษณะการใช้แรงกายตามวิถีการดาเนินชีวิต ของผูอ้ านวยการรพ.สต. เพศชาย และ
เพศหญิง
2.5 เพื่อศึกษาลักษณะการทากิจกรรมการออกกาลังกาย ระดับเบา และระดับปานกลาง ของ
ผู้อานวยการรพ.สต. เพศชาย และเพศหญิง
2.6 เพื่อศึกษาระดับการเป็นผู้ออกกาลังกาย และเป้าหมายของการออกกาลังกาย ของผู้อานวยการ
รพ.สต. เพศชาย และเพศหญิง
2.7 เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทีศ่ ึกษาระหว่างกลุ่มผู้อานวยการ รพ.สต. เพศชาย และเพศ
หญิง

กรอบแนวาิดของการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “แบบแผนการใช้แรงกายและการออกกาลังกายของผู้อานวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล ในจังหวัดสุพรรณบุรี” ใช้ แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Concepts of
risk factors for chronic disease) และแนวคิดเกี่ยวกับการออกกาลังกาย ในการจัดทากรอบแนวคิดการวิจัย
แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กล่าวถึง (1) ปัจจัยเสี่ยงทางพฤติกรรมที่ปรับเปลี่ยนได้ ได้แก่
การสูบบุหรี่ การออกกาลังกายไม่เพียงพอ การดื่มสุราในขนาดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และอาหารการกินที่ไม่ดี
ต่อสุขภาพ (2) ปัจจัยเสี่ยงทางเมตาโบลิก/ทางสรีรวิทยา ได้แก่ ความดันโลหิตที่เพิ่มสูงขึ้น ภาวะน้าหนักตัวมาก
เกินปกติ/ภาวะอ้วน โคเลสเตอรอลที่เพิ่มสูงขึ้น ในการจัดทากรอบแนวคิดและเครื่องมือการวิจัยของงานวิจัยนี้
พิจารณาใช้ปัจจัยเสี่ยงทางพฤติกรรมที่ปรับเปลี่ยนได้ คือ การออกกาลังกายไม่เพียงพอ มาจัดแบ่งการออกกาลัง
กายเป็นการใช้แรงกายในการทางานอาชีพ การใช้แรงกายตามวิถีการดาเนินชีวิต และการทากิจกรรมการออก
กาลังกาย และพิจารณาใช้ปัจจัยเสี่ยงทางเมตาโบลิก /ทางสรีรวิทยา คือ ภาวะน้าหนักตัวมากเกินปกติ /ภาวะอ้วน
และขนาดของร่างกายที่เกี่ยวข้องในการหาระดับความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง และใช้ความผิดปกติอื่น ๆ คือ ความดัน
โลหิตที่เพิ่มสูงขึ้น โคเลสเตอรอลที่เพิ่มสูงขึ้น และโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่น ๆ ที่เ กี่ยวข้อง รวมถึงสภาวะสุขภาพ
อืน่ ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการออกกาลังกาย

วิธีการดาเนินงานวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อทาการสอบถามความคิดเห็นของผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลเกี่ยวกับลักษณะและระดับการทากิจกรรมการใช้แรงกาย และการทากิจกรรมการออกกาลังกาย จานวน 174
แห่งในจังหวัดสุพรรณบุรี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และเชิงวิเคราะห์ ทดสอบไค-สแควร์เพื่อหาความแตกต่างของสัดส่วนตาม
รายการคุณลักษณะต่างๆระหว่างผู้อานวยการ รพ.สต.เพศชายและหญิง
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ผลการวิจัย
ระดับาวามเสี่ยงต่อโราไม่ติดต่อเรื้อรัง พบว่า ผู้อานวยการ รพ.สต. เพศชาย ที่มีระดับความเสี่ยงต่อ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในระดับรุนแรง มี รองลงมาคือ ระดับปกติ และระดับมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เพศหญิง ที่มีระดับ
ความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในระดับปกติ มีสัดส่วนสูงสุด รองลงมาคือ ระดับรุนแรง และระดับมีความเสี่ยง
เพิ่มขึ้น ในระดับความเสี่ยงปานกลาง และระดับรุนแรงมาก
สภาวะสุขภาพในปัจจุบันที่เป็นอุปสรราต่อการออกกาลังกาย พบว่า ผู้อานวยการ รพ.สต.เพศชายมี
สภาวะใน 7 อันดับ เรียงตามลาดับสัดส่วนจากมากไปหาน้อย ได้แก่ มีปัญหาทางระบบกล้ามเนื้อ หรือทางระบบ
กระดูก ปวดกล้ามเนื้อบ่อย หรือเป็นตะคริวบ่อย มีความเสื่อมทางร่างกายตามวัย มีโคเลสเตอรอลในเลือดสูง
(LDL) มีไขมันในเลือดสูง (ไตรกลีเซอรายด์) มีความดันโลหิตสูง และมีโรคประจาตัว เพศหญิง มีสภาวะสุขภาพ
ในปัจจุบันซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการออกกาลังกาย ใน 4 อันดับ เรียงตามลาดับสัดส่วนจากมากไปหาน้อย ได้แก่ มี
ปัญหาทางระบบกล้ามเนื้อ หรือทางระบบกระดูก ปวดกล้ามเนื้อบ่อย หรือเป็นตะคริวบ่อย มีความดันโลหิตสูง มี
โคเลสเตอรอลในเลือดสูง (LDL) มีความเสื่อมทางร่างกายตามวัย และมีอาการหอบ หรือหายใจลาบาก
การใช้แรงกายในการทางานอาชีพ ผู้อานวยการ รพ.สต. เพศชาย ส่วนใหญ่ระบุว่า นั่งทางาน ประมาณ
ครึ่งหนึ่ง ระบุว่ายืนทางาน และเดินทางาน เดินขึ้นลงบันไดในการทางาน และยกแบกของในการทางาน เพศหญิง
ทุกคน ระบุว่า นั่งทางาน ส่วนใหญ่ ในแต่ละวัน ผู้อานวยการ รพ.สต. เพศชาย ใช้เวลานั่งทางานเฉลี่ย 4.16 ชั่วโมง
ยืน ทางานเฉลี่ย 1.68 ชั่วโมง เดินทางานเฉลี่ย 1.35 ชั่วโมง ยกแบกของเฉลี่ย 28 นาที และเดินขึ้นลงบันไดเฉลี่ย 16
นาที ในแต่ละวัน ผู้อานวยการ รพ.สต. เพศหญิงใช้เวลานั่งทางานเฉลี่ย 4.38 ชั่วโมง ยืนทางานเฉลี่ย 1.4 ชั่วโมง
เดินทางานเฉลี่ย 1.45 ชั่วโมง ยกแบกของเฉลี่ย 14 นาที และเดินขึ้นลงบันไดเฉลี่ย 15 นาที
การใช้แรงกายตามวิถีการดาเนินชีวิต ผู้อานวยการ รพ.สต. เพศชาย ส่วนใหญ่ระบุว่า นั่งนอน ดูทีวี
วิดีโอ ภาพยนตร์ คือ ร้อยละ 93.9 นั่งใช้คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 84.1 ประมาณครึ่งหนึ่ง นั่งนอนคุยโทรศัพท์มือถือ
ร้อยละ 53.7 นอกนั้น นอนฟังเพลง ฟังวิทยุ ร้อยละ 22.0 และนั่ง / ยืน / เดิน ทางานพิเศษ (เสริมรายได้) ร้อยละ
15.9 ผู้อานวยการ รพ.สต. เพศหญิง ส่วนใหญ่ระบุว่า นั่งนอน ดูทีวี วิดีโอ ภาพยนตร์ คือ ร้อยละ 91.3 นั่งใช้
คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 80.4 นั่งนอนคุยโทรศัพท์มือถือ ร้อยละ 60.9 นอกนั้น นอนฟังเพลง ฟังวิทยุ ร้อยละ 26.1
และนั่ง / ยืน / เดิน ทางานพิเศษ (เสริมรายได้) ร้อยละ 12.0
ระยะเวลาที่ใช้ในท่าทางการดาเนินชีวิต ในแต่ละวัน เมื่อพ้นจากเวลาทางาน ผู้อานวยการ รพ.สต. เพศ
ชาย ใช้เวลานั่งใช้คอมพิวเตอร์ เฉลี่ย 2.48 ชั่วโมง นั่งนอน ดูทีวี วิดีโอ ภาพยนตร์ เฉลี่ย 1.7 ชั่วโมง นอนฟังเพลง
ฟังวิทยุ เฉลี่ย 41.79 นาที นั่งนอนคุยโทรศัพท์มือถือ เฉลี่ย 27.05 นาที และ นั่ง / ยืน / เดิน ทางานพิเศษ (เสริม
รายได้) เฉลี่ย 2.9 นาที ในแต่ละวัน เมื่อพ้นจากเวลาทางาน ผู้อานวยการ รพ.สต. เพศหญิง ใช้เวลานั่งใช้
คอมพิวเตอร์ เฉลี่ย 2.58 ชั่วโมง นั่งนอน ดูทีวี วิดีโอ ภาพยนตร์ เฉลี่ย 2.08 ชั่วโมง นอนฟังเพลง ฟังวิทยุ เฉลี่ย
36.96 นาที นั่งนอนคุยโทรศัพท์มือถือ เฉลี่ย 20.71 นาที และ นั่ง / ยืน / เดิน ทางานพิเศษ (เสริมรายได้) เฉลี่ย 2.1
นาที
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าวามสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ศึกษาระหว่างกลุ่มเพศชาย กับเพศหญิง
การทดสอบสมมติฐาน ค่าเฉลี่ยน้าหนักตัว ของกลุ่มผู้อานวยการ รพ.สต. เพศชาย และกลุ่มเพศหญิง
1) ค่าเฉลี่ยน้าหนักตัว ของกลุ่มผู้อานวยการ รพ.สต. เพศชาย และกลุ่มเพศหญิง แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติโดยค่าเฉลี่ยน้าหนักตัว ของกลุ่มผู้อานวยการ รพ.สต. เพศชาย มากกว่ากลุ่มเพศหญิง
2) ค่าเฉลี่ยรอบเอว ของกลุ่มผู้อานวยการ รพ.สต. เพศชาย และกลุ่มเพศหญิง แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ โดยค่าเฉลี่ยรอบเอว ของกลุ่มผู้อานวยการ รพ.สต. เพศชาย มากกว่ากลุ่มเพศหญิง
3) ค่าดัชนีความหนาของร่างกาย ของกลุ่มผู้อานวยการ รพ.สต. เพศชาย และกลุ่มเพศหญิง มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยค่าดัชนีความหนาของร่างกาย ของกลุ่มผู้อานวยการ รพ.สต. เพศชาย สูง
กว่ากลุ่มเพศหญิง
ค่าเฉลี่ยระยะเวลานั่งทางาน ยืนทางาน เดินทางาน ยกแบกของ เดินขึ้นลงบันได ของกลุ่มผู้อานวยการ
รพ.สต. เพศชาย และเพศหญิง ไม่มีความแตกต่างกัน
ค่าเฉลี่ยจานวนครั้งการเดินเร็ว ตีแบด ฯลฯ ยกตุ้มน้าหนัก ฯลฯ ทางานบ้าน ทางานสวน ทางานซ่อม
บ้าน เดินพาสัตว์เลี้ยงไปเดินเล่น ฯ ยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ของกลุ่มผู้อานวยการ รพ.
สต. เพศชาย และเพศหญิง พบว่า
1) ไม่มีความแตกต่างกัน ระหว่างค่าเฉลี่ยจานวนครั้งการเดินเร็ว การตีแบด ฯลฯ การยกตุ้มน้าหนัก
ฯลฯ การทางานสวน การทางานซ่อมบ้าน การเดินพาสัตว์เลี้ยงไปเดินเล่น ฯ การยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของหนัก
ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ของกลุ่มผู้อานวยการ รพ.สต. เพศชาย และเพศหญิง
2) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ระหว่างค่าเฉลี่ยจานวนครั้งการทางานบ้าน ของกลุ่ม
ผู้อานวยการ รพ.สต. เพศชาย และเพศหญิง โดยค่าเฉลี่ยจานวนครั้งการทางานบ้าน ของกลุ่มผู้อานวยการ รพ.สต.
เพศหญิง มากกว่ากลุ่มเพศชาย
ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการเดินเร็ว การตีแบด ฯลฯ การยกตุ้มน้าหนัก ฯลฯ การทางานบ้าน การทางานสวน
การทางานซ่อมบ้าน การเดินพาสัตว์เลี้ยงไปเดินเล่น ฯ การยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ของ
กลุ่มผู้อานวยการ รพ.สต. เพศชาย และเพศหญิง พบว่า
1) ไม่มีความแตกต่างกัน ระหว่างค่าเฉลี่ยระยะเวลาการเดินเร็ว การตีแบด ฯลฯ การยกตุ้มน้าหนัก ฯลฯ
การทางานบ้าน การทางานซ่อมบ้าน การเดินพาสัตว์เลี้ยงไปเดินเล่น ฯ การยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของหนักไม่เกิน
20 กิโลกรัม ของกลุ่มผู้อานวยการ รพ.สต. เพศชาย และ เพศหญิง
2) มีความแตกต่างกัน ระหว่างค่าเฉลี่ยระยะเวลาการทางานสวน ของกลุ่มผู้อานวยการ รพ.สต. เพศชาย
และเพศหญิง โดยค่าเฉลี่ยระยะเวลาการทางานสวน ของกลุ่มผู้อานวยการ รพ.สต. เพศชาย มากกว่ากลุ่มเพศหญิง
ค่าเฉลี่ยจานวนครั้งการวิ่งเร็ว การขี่จักรยานด้วยความเร็วสูง การเต้นแอโรบิก / ว่ายน้าเร็ว / กีฬาฟุตบอล
การเดิ นขึ้ นลงอุ ปกรณ์ การออกกาลั งกาย การยกและเคลื่ อนย้ายสิ่ งของหนั กมากกว่า 20 กิโ ลกรัม ของกลุ่ ม
ผู้อานวยการ รพ.สต. เพศชาย และเพศหญิง ไม่มีความแตกต่างกัน
ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการวิ่งเร็ว การขี่จักรยานด้วยความเร็วสูง การเต้นแอโรบิก / ว่ายน้าเร็ว / กีฬาฟุตบอล
การเดิ นขึ้ นลงอุ ปกรณ์ การออกกาลั งกาย การยกและเคลื่ อนย้ายสิ่ งของหนั กมากกว่า 20 กิโ ลกรัม ของกลุ่ ม
ผู้อานวยการ รพ.สต. เพศชาย และเพศหญิง ไม่แตกต่างกัน พบว่า
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1) ไม่มีความแตกต่างกัน ระหว่างค่าเฉลี่ยระยะเวลาการวิ่งเร็ว การขี่จักรยานด้วยความเร็วสูง การเดินขึ้น
ลงอุปกรณ์การออกกาลังกาย การยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของหนักมากกว่า 20 กิโลกรัม ของกลุ่มผู้อานวยการ รพ.
สต. เพศชาย และเพศหญิง
2) มีความแตกต่างกัน ระหว่างค่าเฉลี่ยระยะเวลาการเต้นแอโรบิก / ว่ายน้าเร็ว / กีฬาฟุตบอล ของกลุ่ม
ผู้อานวยการ รพ.สต. เพศชาย และเพศหญิง โดยค่าเฉลี่ยการเต้นแอโรบิก / ว่ายน้าเร็ว / กีฬาฟุตบอล ของกลุ่ม
ผู้อานวยการ รพ.สต. เพศชาย มากกว่ากลุ่มเพศหญิง
สภาวะสุขภาพในปัจจุบันที่เป็นอุปสรราต่อการออกกาลังกาย (1 = ไม่ม,ี 2 = มี) พบว่า
1) ไม่มีความแตกต่างกัน ระหว่างการกระจายสัดส่วนของผู้อานวยการ รพ.สต. เพศชาย และเพศหญิง
ตามรายการคุณลักษณะของตัวแปรการมีความดันโลหิตสูง ปวดกล้ามเนื้อบ่อยหรือเป็นตะคริวบ่อย มีปัญหาทาง
ระบบกล้ามเนื้อ หรือระบบกระดูก มีความเสื่อมทางร่างกายตามวัย
2) มีความแตกต่างกัน ระหว่างการกระจายสัดส่วนของผู้อานวยการ รพ.สต. เพศชาย และเพศหญิง ตาม
รายการคุณลักษณะของตัวแปรการมีโคเลสเตอรอลในเลือดสูง สัดส่วนของผู้อานวยการ รพ.สต. เพศชาย ที่มี
โคเลสเตอรอลในเลือด สูงกว่า สัดส่วนของผู้อานวยการ รพ.สต. เพศหญิง
การเลือกทาการใช้แรงกายตามวิถีการดาเนินชีวิต พบว่า
1) ไม่มีความแตกต่างกัน ระหว่างการกระจายสัดส่วนของผู้อานวยการ รพ.สต. เพศชาย และเพศหญิง
ตามรายการคุณลักษณะของตัวแปร เลือกการเดินแทนการใช้รถยนต์ เลือกการถีบจักรยานแทนการใช้รถยนต์ หา
โอกาสใช้แรงกายทากิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าเพื่อใคร
2) มีความแตกต่างกันระหว่างการกระจายสัดส่วนของผู้อานวยการ รพ.สต. เพศชาย และเพศหญิง ตาม
รายการคุณลักษณะของตัวแปรเลือกการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ สัดส่วนของผู้อานวยการ รพ.สต. เพศ
ชาย ที่ทาเป็นประจาสูงกว่าสัดส่วนของ เพศหญิง และตามรายการคุณลักษณะของตัวแปรเลือก ทางานบ้านโดยไม่
ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า สัดส่วนของผูอ้ านวยการ รพ.สต. เพศหญิง ทีท่ าเป็นประจาสูงกว่า เพศชาย
การมีอุปกรณ์ออกกาลังกาย การมีสถานที่ส่วนตัวในการออกกาลังกาย การออกกาลังกายที่ทาเป็น
ประจา เป็นอิสระจากกัน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน
การเป็นผู้ออกกาลังกาย เป็นอิสระจากกัน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน
การออกกาลังกาย เป็นอิสระจากกัน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน

อภิปรายผล
ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ของผู้อานวยการ รพ.สต.ทั้งชายและหญิง ได้แก่ อายุ ซึ่งส่วนใหญ่ทั้ง
ชายและหญิงมีอายุมากกว่า 40 ปี ดัชนีความหนาแน่นของร่างกาย และ เส้นรอบเอวที่เกินเกณฑ์มาตรฐานสภาวะ
สุขภาพในปัจจุบันซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการออกกาลังกาย ที่เหมือนกันทั้งในผู้อานวยการ รพ.สต. เพศชาย และหญิง
คือ ปัญหาทางระบบกล้ามเนื้อหรือทางระบบกระดูก ปวดกล้ามเนื้อบ่อยหรือเป็นตะคริวบ่อย มี ความเสื่อมทาง
ร่างกายตามวัย มีความดันโลหิตสูง มีโคเลสเตอรอลในเลือดสูง และการใช้แรงกายในการเคลื่อนไหวออกแรงออก
กาลังกายน้อย การทากิจกรรมการออกกาลังกายความแรงระดับเบา การเป็นผู้ออกกาลังกาย ในระดับต่าถึงต่ามาก
ร้อยละ 62.2 แม้ว่า ข้อมูลจานวนครั้งและระยะเวลาการทากิจกรรมการออกกาลังกายความแรงระดับเบา และ
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ระดับปานกลาง จะไม่ได้มาจากการทาบันทึกประจาวันในช่วงระยะหนึ่งแล้วหาค่าเฉลี่ย เพื่อนามาใช้ในการศึกษา
แต่เมื่อเปรียบเทียบข้อค้นพบจากการวิจัยในผู้อานวยการ รพ.สต. เพศชาย และเพศหญิง ซึ่งปฏิบัติงานในหน้าที่
รับผิดชอบเหมือนกันและในบริบทของจังหวัดแห่งเดียวกัน สรุปได้ว่า มีความใกล้เคียงกัน ข้อค้นพบที่ได้จึง
เชื่อถือได้และสามารถใช้สรุปอ้างอิงไปยังประชากรผู้อานวยการ รพ.สต. ในจังหวัดอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีการ
กระจายของอายุในลักษณะใกล้เคียงกัน

ข้อเสนอแนะ
จั ด ท าโครงการรณรงค์ ก ารออกก าลั ง กาย และการเพิ่ ม การใช้ แ รงกายในวิ ถี ก ารด าเนิ น ชี วิ ต แก่
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมการเพิ่มการใช้แรงกายในวิถีการ
ด าเนิ น ชี วิต และการออกก าลั ง กาย เพื่ อ ให้ เ ป็ น แบบอย่ างที่ ดี ท างสุ ข ภาพแก่ป ระชาชน กาหนดพั น ธกิจ ให้
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลจัดตารางการออกกาลังกายประจาวันของตน การทาวิจัยต่อไปควร
ทาวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ทาพฤติกรรมการออกกาลังกายและการเพิ่มการใช้แรงกายในวิถีการดาเนิน
ชีวิต ในกลุ่มผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ควบคู่ไปกับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ทาวิจัยสารวจแบบ
แผนการกินอาหารและการออกกาลังกาย ต่อไป
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ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นฟีนอลในน้าเสียสังเคราะห์ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
และ ซีโอไลต์ชนิด Fe/SUZ-4
OXIDATION OF PHENOL IN SYNTHETIC WASTEWATER
BY H2O2 AND FE/SUZ-4 ZEOLITE
พลากร บุญใส
นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail: b_palakorn@hotmail.com
ไพศาล คงคาฉุยฉาย
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail: fengpsk@ku.ac.th
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ชนิด Fe/SUZ-4ในการเร่ง
ปฏิกิริยาออกซิเดชันฟีนอลด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ในเครื่องปฏิกรณ์แบบกะ(Batch Reactor) โดยการ
เปรียบเทียบกับการใช้ ซีโอไลต์ชนิด SUZ-4 และเพื่อศึกษาจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาโดยใช้ ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ (H2O2 ) 0.015 โมลต่อลิตร และ ฟีนอล (Phenol) 1.06 × 10 -3 โมลต่อลิตรที่ pH 3.0 อุณหภูมิ 300 K ผล
การทดลองพบว่า การใช้ Fe/SUZ-4 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสามารถทาปฏิกิริยาออกซิเดชั่นฟีนอลได้ดีกว่าการใช้
SUZ-4 และเมื่ อท าการแปรค่ าความเข้ มข้ นของฟี นอลและไฮโดรเจนเปอร์อ อกไซด์พบว่า อัต ราเร็วของ
เกิด ปฏิ กิริ ย าการสลายตั ว ของฟี น อลเพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ ความเข้ ม ข้ น ของฟี น อล และ H2O2 เพิ่ ม ขึ้ น ผลการศึ กษา
จลนพลศาสตร์ พบว่าอันดับของปฏิกิริยาเป็นอันดับหนึ่ง (First order, 0.87) เมื่อเทียบกับความเข้มข้นของ ฟีนอล
และเป็นอันดับศูนย์ (Zero order, 0.05) เมื่อเทียบกับความเข้มข้นของ H2O2 โดยมีอันดับรวม (Overall Oder) เป็น
แบบอันดับหนึ่ง (0.92)
ค้าส้าคัญ : ซีโอไลต์ฟีนอล ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น

ABSTRACT
The research has two objectives as 1) The efficiency of Fe/SUZ-4 zeolite in removing phenolic
compounds in the treatment of synthetic wastewater, using batch reactor, compared with SUZ-4 zeolite 2) The
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kinetics of phenolic compounds onto the Fe/SUZ-4 zeolite compared with SUZ-4 zeolite. By using synthesized
Fe/SUZ-4 zeolite catalysts and H2O2 (0.015 mol/l) oxidation agent, the degradation reactions of Phenol (1.06 ×
10 -3 mol/l) were carried out at 303 K and pH 3.0. The ion-exchanged SUZ-4 zeolite (Fe/SUZ-4) was used since
the degradation rate obtained was actually higher than that of the reaction without ion-exchanged zeolite.
Variations of phenol degradation were investigated and it was found that the degradation rates slightly increase
with increasing the phenol concentration. In the same way, the variation of H 2O2 was also investigated and the
result indicates that the degradation rates also slightly increase as the H2O2 concentration increases. The
kinetics of the corresponding reactions was also studied. It was found that the degradation reactions of Phenol
can be classified as a first order (0.87) with respect to the phenol concentration and zero order (0.05) with
respect to the H2O2 concentration . The overall order as a first-order (0.92).
KEYWORDS : SUZ-4 Zeolite, Phenol, Catalytic oxidation.

บทน้า
ฟีนอลเป็นสารประกอบที่มีความเป็นพิษสูงต่อมนุษย์และสัตว์พบได้ทั้งในน้าทิ้งจากชุมชน และ น้าทิ้ง
จากภาคอุตสาหกรรมรวมถึงแหล่งน้าธรรมชาติ (Kuleyin., 2007) United States Environmental Protection
Agency (US. EPA) ได้กาหนดให้ฟีนอลเป็นสารที่มีความเป็นพิษสูงที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง (Zhou และคณะ.,
2008)โดยเฉพาะในกระบวนการทาน้าประปาซึ่งมีการใช้คลอรีนในการฆ่าเชื้อโรค หากมีฟีนอลปะปนอยู่ในน้าดิบ
จะทาให้เกิดการเปลี่ยนรูปเป็นสารประกอบครอโรฟีนอลที่มีความเป็นพิษ และอันตรายสูงยิ่งขึ้น (Yousef และ ElEswed., 2009) การนาฟีนอลไปใช้งาน มีหลากหลาย เช่น ใช้ในกระบวนการรักษาเนื้อไม้ ในอุตสาหกรรมฟอก
เยื่อกระดาษ เป็นตัวริเริ่มและตัวกลางในอุตสาหกรรมยาฆ่าแมลง-สารกาจัดวัชพืช อุตสาหกรรมสีและสีย้อม
จนถึงอุตสาหกรรมการกลั่นน้ามัน (Zhou และคณะ., 2008) จึงมีความพยายามในการกาจัดสารประกอบฟีนอลด้วย
หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น การย่อยสลายทางชีวภาพ การดูดซับด้วยตัวดูดซับชนิดต่างๆ การใช้รังสี UV รวมทั้งการทา
ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (Pera-Titus., 2004) แต่วิธีการบาบัดโดยสามวิธีแรกพบปัญหาคือ การบาบัดมีประสิทธิภาพ
ต่าเมื่อนามาใช้ในการบาบัดฟีนอลที่มีความเข้มข้นสูง (Lai และคณะ,2008) เกิดการดูดซับได้น้อยและฟีนอลเองก็
ยังคงอยู่ในตัวดูดซับ อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายในการบาบัดสูงมาก (Pera-Titus และคณะ.,2004) ดังนั้นการบาบัดด้วย
วิธีการทาปฏิกิริยาออกซิเดชั่นจึงมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีการอื่น โดยเฉพาะในกรณีมีความเข้มข้นของฟีนอลสูง
(Jia-Feng และคณะ.,2011) การบาบัดโดยวิธีการทาปฏิกิริยาออกซิเดชั่นหรือปฏิกิริยา Advanced Oxidation
Processes (AOPs) เป็นการใช้สารที่มีความสามารถในการออกซิไดซ์ได้ดีคือ H2O2 ซึ่งจะก่อให้เกิดไฮดรอกซิลเรดิ
เคิล( OH  ) เป็นตัวริเริ่มทาให้ฟีนอลเกิดการสลายตัวเป็น คาร์บอนไดออกไซด์ และ น้า โดยมีเฟอรัสไอออน
(Fe 2+) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา (Lucking และคณะ.,1998) ดังแสดงในสมการที่ (1) (Farrokhi1 และคณะ.,2004)
(1)
Fe 2  H 2 O 2  Fe 3  OH   OH 
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กรอบแนวคิดและทฤษฎี
AOPs เป็นปฏิกิริยาออกซิเดชั่นสารประกอบอินทรีย์ ในที่นี้คือ ฟีนอลโดยการกระตุ้นให้สารอินทรีย์เกิด
การสลายตัวเป็นสารทีมีความเป็นพิษต่า เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ น้า ดังแสดงในสมการที่ (2) ( Mauri, 2007)
หรือ กรดอินทรีย์ที่มีมวลโมเลกุลต่า
C6H5OH(aq) + 14 H2O2 (aq) → 6 CO2 (g) + 17 H2O(l)
(2)
การกระตุ้นให้สารอินทรีย์เกิดการสลายตัวประกอบด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้ วิธีแรกคือ Photolysis เป็นการใช้
รังสี UV วิธีที่สองคือ Ozonation เป็นการใช้โอโซน (O3) ซึ่งแบ่งย่อยออกเป็น Photo Ozonation ที่เป็นการ ใช้ O3
ร่วมกับรังสี UV และ Ozonation catalysis ซึ่งเป็นการใช้ O3ร่วมกับ Fe2+/Fe3+ วิธีที่สามเป็นการใช้ H2O2โดยแบ่ง
ออกเป็น Fenton process คือการใช้ H2O2 ร่วมกับ Fe2+/Fe3 และ Photo -Fenton คือการใช้ H2O2 ร่วมกับ Fe2+/Fe3+
และ รังสี UV สุดท้าย คือ Fenton-like reagent เป็นการใช้ H2O2 ร่วมกับ Fe2++ /Fe3+ โดยมีวัสดุที่มีรูพรุนสูงเป็น
solid support (Pera-Titus และคณะ.,2004) Fenton-like reagent ยังจาแนกออกเป็นสองประเภทตามลักษณะของ
ตัวเร่งปฏิกิริยา คือ ประเภท Homogeneous catalyst เป็นการใช้ H2O2 ร่วมกับ สารละลายเกลือของโลหะ แต่วิธีการ
นี้มีข้อเสียคือเกิดตะกอนขึ้นในระบบปริมาณมากทาให้เกิดความยุ่งยากในการกาจัดตะกอนออกจากระบบ (JiaFeng และคณะ., 2011) จึงได้มีการพัฒนาวิธีการใหม่ขึ้นมาเพื่อกาจัดข้อเสีย ดังกล่าว คือ Heterogeneous catalyst
ซึ่งเป็นการใช้ H2O2 ร่วมกับร่วมกับ Fe2++ /Fe3+โดยมีวัสดุที่มีความเป็นรูพรุนสูงเป็น solid support (Yinchun และ
คณะ.,2009 ) งานวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษาจลนศาสตร์ของปฏิกิริยาออกซิเดชั่นฟีนอลด้วย H2O2 โดยใช้ solid
support เป็นซีไลต์ชนิด Fe/SUZ-4 ที่สังเคราะห์จากเถ้าแกลบซึ่งเป็นวัสดุที่มีราคาถูกและสามารถหาได้ง่าย เป็น
ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ในการบาบัดฟีนอลในน้า

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษา ประสิทธิภาพตัวเร่งปฏิกิริยาชนิด Fe/SUZ-4 ของปฏิกิริยาออกซิเดชั่นฟีนอลด้วยไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์
2) เพื่อศึกษาจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาออกซิเดชั่นฟีนอลด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์โดยใช้ตัวเร่ง
ปฏิกิริยาชนิด Fe/SUZ-4

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

สรุปผลการวิจัย
การสังเคราะห์ซีโอไลต์ชนิด Fe/SUZ-4 โดยใช้อัตราส่วนของ เถ้าแกลบ (rice husk ash ) ต่อซิลิกาโซล
(RHA:Silica Sol) เท่ากับ 1 :1 จะมีพื้นที่ผิวจาเพาะของ SUZ-4 ที่สังเคราะห์ได้ เท่ากับ 545 ตารางเมตรต่อกรัมซึ่ง
ใกล้เคียงกับการใช้เพียงซิลิกาโซล คือ 548 (Panthanit. J., 2007) คือ 558 ตารางเมตรต่อกรัม ดังนั้นทาให้ SUZ-4
ที่สังเคราะห์ได้มีราคาถูกลงแต่ยังคงมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ SUZ-4 ที่สังเคราะห์จากสารเคมีเพียงอย่างเดียว ผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี และโครงสร้างของซีโอไลต์ชนิด Fe/SUZ-4 พบว่ามีปริมาณเหล็ก (Fe) เท่ากับ
4.72 % โดยน้าหนัก แสดงว่ามี Fe (II) ได้แทรกตัวอยู่ในรูพรุนของซีโอไลต์ ผลึกที่ได้เป็นรูปเข็ม เส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 0.20 m ยาว 2.00 m ดังภาพที่ (1) การศึกษาประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาพบว่ากรณีที่ใช้สาร
ตัวเร่ง Fe/SUZ-4 ฟีนอลมีอัตราการสลายตัวเท่ากับ 93.32 % ซึ่งมากกว่ากรณีใช้เพียง SUZ-4 คือ 34.12 % ดังภาพที่
(2) สรุปได้ว่า การใช้ Fe/SUZ-4 เป็นตัวเร่งในปฏิกิริยานี้ มีประสิทธิภาพในการทาให้อัตราการสลายตัวของฟีนอล
สูงกว่า เมื่อใช้ SUZ-4 สาหรับผลการศึกษาจลนศาสตร์ โดยการ แปรค่าความเข้มข้นของ H2O2 พบว่าอตราการ
สลายตัวของฟีนอล (-rd) เพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของ H2O2 เมื่อเขียนกราฟระหว่าง ln (-rd) กับ ln [H2O2] พบว่า มี
ค่าความชันของกราฟเท่ากับ 0.05 และกราฟที่ได้เป็นเส้นตรงมีค่า R2 เท่ากับ 0.94 ดังนั้น อันดับของปฏิกิริยาเป็น
อันดับศูนย์ เมื่อเทียบกับความเข้มข้นของ H2O2 แสดงในภาพที่ (3) และ (4)

ภาพที่ 1. โครงสร้างของซีโอไลต์ชนิด Fe/SUZ-4 วิเคราะห์โดย SEM
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ภาพที่ 2. กราฟเปรียบเทียบอัตราการสลายตัวของฟีนอลระหว่างใช้ SUZ-4 กับใช้ตัวเร่งชนิด Fe/SUZ-4
(H2O2 0.015 โมลต่อลิตร, 303 K, pH 3)
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ภาพที่ 3. กราฟแสดงอัตราการสลายตัวของฟีนอล (1.06 × 10-3 โมลต่อลิตร) โดยทาการแปรค่าความเข้มข้นของ
H2O2 ( 303 K, pH 3 )
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ภาพที่ 4. กราฟระหว่าง ln [H2O2] กับ ln[-rd] สาหรับการสลายตัวของฟีนอลโดยทาการแปรค่าความเข้มข้นของ
H2O2
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เมื่อทาการ ศึกษาอัตราการสลายตัวของฟีนอล (-rd) โดยใช้ H2O2 เข้มข้น 0.015 โมลต่อลิตร พบว่าอัตรา
การสลายตัวของฟีนอล เพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของ ฟีนอล เมื่อเขียนกราฟระหว่าง ln (-rd) กับ ln [Phenol ]
พบว่า มีค่าความชันของกราฟเท่ากับ 0.874 และกราฟที่ได้เป็นเส้นตรงมีค่า R2 เท่ากับ 0.96 ดังนั้น อันดับของ
ปฏิกิริยาเป็นอันดับหนึ่ง เมื่อเทียบกับความเข้มข้นของ ฟีนอล แสดงในภาพที่ (5) และ (6) โดยการทดลองมีค่า %
RS D เท่ากับ 0.39 หมายถึงการวิเคราะห์จึงมีความแม่นยาสูง
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ภาพที่ 5. กราฟแสดงอัตราการสลายตัวของฟีนอล (1.06 × 10-3 โมลต่อลิตร) H2O2 ( 0.015 โมลต่อลิตร)
( 303 K, pH 3 )
-14.0
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y  0.874x - 8.607
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ภาพที่ 6. กราฟ ระหว่าง ln [Phenol กับ ln[-rd] สาหรับการสลายตัวของฟีนอล

อภิปรายผล
จลพลศาสตร์ของปฏิกิริยาดังเสนอในสมการที่ (3) และ (4)โดย CA คือความเข้มข้นของฟีนอล CB คือ
ความเข้มข้น H2O2
dCA
 kCAnCBm
dt

(3)

 dC A 
m
ln  
  n ln C A  ln( kC B )
 dt 

(4)

 rd  
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n คือ อันดับของปฏิกิริยาเมื่อเทียบกับความเข้มข้นของฟี นอล m คือ อันดับของปฏิกิริยาเมื่อเทียบกับความ
เข้มข้นของ H2O2 k คือค่าคงที่ของปฏิกิริยา อันดับของปฏิกิริยาเป็นปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเมื่อเทียบกับความเข้มข้น
ของฟีนอล และอัตราเร็วของการเกิดปฏิกิริยาขึ้นกับความเข้มข้นของฟีนอลเท่านั้น (Faisal, 2009)

ข้อเสนอแนะ
ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม เรื่องผลของการดูดซับ (Adsorption)โดยกรณีของซีโอไลต์ชนิด Fe- SUZ-4
เพียงอย่างเดียว
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แรงจู งใจในการปฏิ บัติงานโดยภาพรวมในแต่ ละปั จจัยทั้ งปัจ จัยจูง ใจและปัจ จัยค้ าจุนอยู่ในระดับ ปานกลาง
(2) ปัจจัยสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์รวมถึงระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง (3) ระดับ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานบันทึกข้อมูล ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 57.7 (4) ปัจจัยค้าจุนด้าน
สภาพการทางานมีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (5) ปัจจัยทรัพยากร
สนับ สนุ นด้านวั สดุอุ ปกรณ์ร วมถึงระบบโปรแกรมปฏิ บัติการมีความสัมพั นธ์ กับผลการปฏิบั ติงาน อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ (6) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์เก่าตกรุ่น
สมรรถนะไม่เพียงพอ การสนับสนุนวัสดุ รวมถึงการจัดอบรมไม่ต่อเนื่อง การติดตามนิเทศแนะนาล่าช้า ระบบ
การบันทึกข้อมูลมีความยุ่งยาก จานวนแฟ้มงานมากเกินไป ห้องทางานไม่เหมาะสม
คาสาคัญ : ผลการปฏิบัติงาน, พนักงานบันทึกข้อมูล , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
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ABSTRACT .
The objective of this research were to study (1 ) the personal characteristics . Employee records (
2 ) motivation factors Motivation factors and factors supporting resources (3 ) performance of the employee's
record ( 4 ) the relationship between personal characteristics, Motivation factors to the performance of the
employee 's information . Sub-district Health Promoting Hospitals in Mahasarakham Province.
This study used a survey Research . Keep records of employees work in Sub-district Health
Promoting Hospitals 163 samples were collected from all units of the population. Questionnaire with 0.79
reliability level statistics used to analyze the frequency, percentage, standard deviation . And Pearson
correlation (Pearson Product Moment Correlation) (r) and Chi-square test.
The research is important. performance of the employee 's information . Sub-district Health
Promoting Hospitals in Mahasarakham Province.1 ) are motivated to work as a whole in each of the factors
motivating factor sustaining moderate levels (2) factors support equipment including computer operating
systems. Overall, a high level (3) the employee's record . Most moderate 57.7 percent (4) factors sustaining the
working conditions associated with the performance significantly statistical level of 0.05 (5) factors support
resources, equipment, systems programming, operating there. relationship with performance. Statistically
significant at the 0.05 level, and (6), including problems and suggestions. Old, outdated computer. Performance
is not enough. Material support . Including discrete training. Supervision recommended tracking delay. System
of record with difficult of files too. Office inappropriate
KEYWORD ; Performance . Employee's record . Sub-district Health Promoting Hospitals.

1. บทนา
อดีตนายก อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้แถลงนโยบายเมื่อวั นจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2551 โดยที่นโยบายด้าน
สาธารณสุขของรัฐบาลมุ่งเน้นในการปรับปรุงระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
โดยการยกระดับสถานีอนามัย ทั่วประเทศ เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ดังนั้นการทางานที่มีบุคลากร
จานวนจากัด จึงไม่สามารถดาเนินการ บทบาทหน้าที่ได้ทั้งหมด การประกาศนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลออกมา ทาให้ความต้องการของผู้รับบริการสวนทางกับจานวนบุคลากรทางสาธารณสุขผู้ให้บริการ ซึ่ง
ค่อนข้างขาดแคลนมาก และเพิ่มภาระหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลผู้รับบริการตามโปรแกรม JHCIS/HOSxP PCU
ความจาเป็นในการจ้างพนักงานบันทึกข้อมูล เพื่อปฏิบัติงานแทนบุคลากรหลัก ถือเป็นการพัฒนาคุณภาพ
การบริการและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูล ซึ่งจังหวัดมหาสารคามโดยหน่วยงานสาธารณสุข
ในระดับปฐมภูมิเป็นผู้จ้าง
จากการสารวจข้อมูลจานวน โรงพยาบาลส่ง เสริมสุขภาพตาบลในจังหวัดมหาสารคาม มี จานวน 174
แห่ง โดยแต่ละแห่งมีพนักงานบันทึกข้อมูล ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบเวชระเบียนของหน่วยงาน เช่น การ
บันทึกข้อมูลผู้รับบริการตามโปรแกรม JHCIS/HOSxP PCU การบันทึกข้อมูลซึ่งจะต้องได้รับการดูแลโปรแกรม
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โดยบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือชานาญการอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันยังพบปัญหาการลาออก ปัญหาการ
บันทึกข้อมูลไม่ได้ตามเป้าหมาย การบันทึกข้อมูลมีความซ้าซ้อนมาก ส่งรายงานไม่ทันตามกาหนด ข้อมูลขาด
ความสมบูรณ์ การคีย์ข้อมูลที่มากเกินความเป็นจริง การคีย์ข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ นาไปสู่การ Pending กับ
หน่วยบริการซึ่งถูกระงับการจ่ายเงินตามผลงานการให้บริการไว้เป็นการชั่วคราว โดย ในปี 2555 รวม 22 แห่ง
(อ้างใน รายงานสานักงานหลักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ,25
เมษายน 2555)

2.กรอบแนวคิดและทฤษฎีการวิจัย

-

ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ - อายุ -สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา - รายได้
สาขาวิชา/วิชาเอก
ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ปัจจัยทรัพยากรสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงเครื่อง

-

ตัวแปรตาม

คอมพิวเตอร์/ระบบปฎิบัติการ

ผลการปฎิบัตงิ าน
- ครบถ้วน
- ถูกต้อง
- ทันเวลา
- Non-Error
- Non Pending

ปัจจัยจูงใจ
- ความสาเร็จในการทางาน
- ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ
- การได้รบั การยอมรับนับถือ
ปัจจัยคาจุน
-

เงินเดือน/ค่าตอบแทน
สภาพการทางาน
โอกาสก้าวหน้าในการทางาน
ความมั่นคงในการทางาน

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ของพนักงานบันทึกข้อมูล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาวิชา
หรือวิชาเอก สถานภาพสมรส ประสบการณ์การทางาน และรายได้
3.2 เพื่อศึกษาปัจจัยการจูงใจ ปัจจัยค้าจุน และปัจจัยทรัพยากรสนับสนุน
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3.3 เพื่อศึกษาผลการปฎิบัติงานของพนักงานบันทึกข้อมูล
3.4 เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยการจูงใจ ปัจจัยค้าจุน
และปัจจัยทรัพยากรสนับสนุน กับผลการปฎิบตั ิงานของพนักงานบันทึกข้อมูล

4.วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.1.1 ประชากรทีศ่ ึกษา คือ พนักงานบันทึกข้อมูล ที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล จังหวัด มหาสารคาม ปี 2556 จานวน 163 คน
4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ใช้กลุ่มตัวอย่างทุกหน่วยประชากร 163 คน
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ
1) ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จานวน 7 ข้อ
2) ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทรัพยากรสนับสนุน จานวน 5 ข้อ ลักษณะของคาถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีข้อคาถามทั้งด้านบวกและลบ
3) ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้าจุน จานวน 15 ข้อ ลักษณะของคาถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีข้อคาถามทั้งด้านบวกและลบ
4) ข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานยันทึกข้อมูล จานวน 5 ข้อ ลักษณะของคาถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีข้อคาถามทั้งด้านบวกและลบ
4.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
4.3.1 การตรวจสอบความตรง (Validity) ดาเนินการผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องทางภาษา และความครอบคลุมของเนื้อหา (Content
Validity)
4.3.2 การทดสอบความเที่ยง (Reliability) ได้นาแบบสอบถามทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 40 คน (จังหวัดขอนแก่น) แล้วนาแบบสอบถามทั้งหมดมาให้คะแนนและวิเคราะห์หาค่าความ
เชื่อมั่น โดยคานวณจากสูตรของครอนบาช (Cronbach’s Coefficient + Alpha) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .981
4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามให้พนักงานบันทึกข้อมูลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล โดย
ประสานงานกับสาธารณสุขอาเภอ 13 อาเภอ และผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 163 แห่ง
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบความสัมพันธ์ไคสแควร์ และสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน

5. สมมติฐานการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทรัพยากรสนับสนุน ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้าจุนของพนักงานบันทึกข้อมูล ที่
แตกต่างกันผลการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
1584

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจาปี 2556

วันที่ 24 ธันวาคม 2556

6. ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยทาการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานบันทึกข้อมูลที่ไม่จากัด
เพศ อายุ การศึกษา ศาสนา ระดับฐานะทางสังคม ประสบการณ์การปฏิบัติงาน(ยกเว้นความพิการทางร่างกาย
ความพิการทางด้านสมองและสายตา)และมีหน้าที่หลักในการปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูลของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพเท่านั้น ไม่รวมบุคลากรด้านอื่นที่มีหน้าที่คล้ายคลึงกันที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล
การวิจัยไม่ได้นาบริบท สภาพปัญหาสาธารณสุข อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ในองค์กร สภาพภูมิอากาศ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแต่ละพื้นที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล มาประกอบการ
พิจารณาเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานบันทึกข้อมูล

7. ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานบันทึกข้อมูลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
เพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 74.2
อายุ เฉลี่ย28.29 ปี อายุมากที่สุด 49 ปี อายุต่าสุด 21 ปี
สถานะภาพสมรส ส่วนมากเป็นโสด ร้อยละ 47.9 รองลงมา สมรส ร้อยละ 46..6
ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่ จบระดับ ปวส. ร้อยละ 42.3 สาขาหรือวิชาเอกอยู่กลุ่มอื่นๆ ร้อยละ 40.5
ระยะเวลาที่ปฎิบัติงาน เฉลี่ย 2.72 ปี และ
รายได้ต่อเดือน รายได้เฉลี่ย 6,301.02 บาท สูงสุด 12,000 บาท ต่าสุด 4,000 บาท
ส่วนที่ 2 ปัจจัยทรัพยากรสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์
การศึกษาปัจจัยทรัพยากรสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบันทึกข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีข้อมูลด้านปัจจัยทรัพยากร
สนับสนุนอยู่ในระดับสูง( X = 3.78, S.D.= 0.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านวัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานบันทึกข้อมูล ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงทั้ง 5
ประเด็น ( X = 3.84, S.D.= 0.77) ( X = 3.83, S.D.= 0.83) ( X = 3.80, S.D.= 0.88) ( X = 3.74, S.D.= 0.85)
และ( X = 3.71, S.D.= 0.89) ตามลาดับ
ส่วนที่ 3 ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยคาจุน
3.1 ปัจจัยจูงใจ
การศึกษาปัจจัยการจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบันทึกข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล ประกอบด้วย ความสาเร็จในการทางานของพนักงานบันทึกข้อมูล ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และการได้รับการ
ยอมรับนับถือ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีข้อมูลด้านปัจจัยจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง( X = 3.54, S.D.= 0.40) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความสาเร็จในการทางานของพนักงานบันทึกข้อมูล อยู่ในระดับสูง ( X = 4.75,
S.D.= 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับสูงได้แก่ หน่วยงานให้สิทธิในการปฏิบัติงานตาม
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ขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย( X = 3.94, S.D.= 0.70) และยังพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ท่านต้องมาทางาน
ในวันหยุดหรือนอกเวลางานเป็นประจา ( X = 2.52, S.D.= 1.04)
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติของพนักงานบันทึกข้อมูล อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.34, S.D.= 0.49) เมื่อ
พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า อยู่ ใ นระดั บ สู ง ได้ แ ก่ งานที่ รั บ ผิ ด ชอบมี ค วามสาคั ญ ต่ อ องค์ การ( X = 4.39,
S.D.= 0.66) และยังพบอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ งานที่ท่านรับผิดชอบบุคคลอื่นไม่สามารถทาหรือปฏิบัติแทน
ได้ ( X = 3.02, S.D.= 1.08)
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ อยู่ในระดับสูง ( X = 3.77, S.D.= 0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
อยู่ในระดับสูง ได้แก่ การได้รับความไว้วางใจและความเชื่อถือจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน( X = 3.94,
S.D.= 0.76) และยั ง พบว่ าอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ได้ แ ก่ การได้ รั บ ความยกย่ อ งชมเชยจากเพื่ อ นร่ วมงาน
( X = 3.56, S.D.= 0.83)
3.2 ปัจจัยคาจุน
การศึกษาปัจจัยค้าจุนในการปฏิบัติงานของพนักงานบันทึกข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ประกอบด้วย เงินเดือน/ค่าตอบแทน โอกาสก้าวหน้าในการทางาน สภาพแวดล้อมในการทางาน และความมั่นคง
ในการทางาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีข้อมูลด้านปัจจัยค้าจุนอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.22, S.D.= 0.46) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทนของพนักงานบันทึกข้อมูลอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.53, S.D.= 0.91
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 4 ประเด็น ( X = 3.53, S.D.= 1.02) ( X = 2.61,
S.D.= 1.17) ( X = 2.39, S.D.= 1.00) และ( X = 2.60, S.D.= 1.05) ตามลาดับ
ด้านโอกาสก้าวหน้าในการทางานของพนักงานบันทึกข้อมูล อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.27, S.D.=
0.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับสูง ได้แก่ ท่านได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน ( X = 3.77, S.D.= 0.92) และยังพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ โอกาสใน
การเจริญเติบโตในหน้าที่การงานของท่านมีน้อยมากแม้จะทุ่มเทให้กับงานเพียงใด ( X = 3.59, S.D.= 1.12)
ด้านสภาพการทางานของพนักงานบันทึกข้อมูลอยู่ในระดับสูง ( X = 3.81, S.D.= 0.61) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับสูงทั้ง 4 ประเด็น ( X = 3.82, S.D.= 0.88) ( X = 3.82, S.D.= 0.76) ( X = 3.83,
S.D.= 0.84) และ. ( X = 3.78, S.D.= 0.76) ตามลาดับ
ด้านความมั่นคงในการทางานของพนักงานบันทึกข้อมูลอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.43, S.D.= 0.57)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับสูง ได้แก่ ท่านมีความรู้สึกมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
( X = 3.79, S.D.= 0.84) และยังพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ท่านมีความรู้สึกว่างานที่ทาในปัจจุบันไม่มี
ความแน่นอนในอาชีพ ( X = 3.43, S.D.= 1.12)
ส่วนที่ 4 ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ
การศึ ก ษาผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ของโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล
ประกอบด้วย ความทันเวลา ความถูกต้อง ครบถ้วน การถูก Pending และจัดระดับผลการปฏิบัติงานของกลุ่ ม
ประชากรที่ศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.07, S.D.= 0.82) โดยส่วน
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ใหญ่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 57.7 รองลงมาคือมีผลการปฏิบัติงานระดับสูง ร้อยละ 22.7
ดังตารางที่ 4.6
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีผลการปฏิบตั ิงานในหน้าที่รับผิดชอบอยู่ในระดับปาน
กลาง ทั้ง 5 ข้อ ได้แก่ ( X = 2.60, S.D.= 0.94) ( X = 2.87, S.D.= 0.97) ( X = 3.40, S.D.= 0.99) ( X = 3.21,
S.D.= 1.14) และ( X = 3.28, S.D.= 1.10) ตามลาดับ
ส่วนที่ 5 ความสัมพันธ์ของปัจจัยกับผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานบันทึกข้อมูล
5.1) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานบันทึกข้อมูล ของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในจังหวัดมหาสารคาม
พบว่า ปัจ จัยด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา วิชาเอกหรื อสาขาวิชา ระยะเวลา
ปฏิบั ติง านในโรงพยาบาลส่ง เสริม สุข ภาพต าบล และรายได้ห รือ ค่าตอบแทน ไม่ มีค วามสั มพั นธ์ กับ ผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบันทึกข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ( PValue > 0.05 )
5.2) ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จจั ย การจู ง ใจกั บ ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในจังหวัดมหาสารคาม
พบว่า ปัจจัยจูงใจด้านความสาเร็จในการทางาน ลักษณะงานที่ปฏิบั ติ และการได้รับการยอมรับนับถือ
ไม่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานบันทึกข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05( P-Value > 0.05 )
5.3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคาจุนกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานบันทึกข้อมูลของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลในจังหวัดมหาสารคาม
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยค้าจุนกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานบันทึกข้อมูล ด้าน
สภาพการทางาน มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานบันทึกข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05( P-Value = 0.023 ) และปัจจัยค้าจุนด้านเงินเดือนหรือค่าตอบแทน โอกาส
ก้าวหน้าในการทางาน และความมั่นคงในการทางานไม่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานบันทึก
ข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ( P-Value >0.05 )
5.4) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทรัพยากรสนับสนุน ด้านวัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กับผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานบันทึกข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
พบว่า ปัจจัยทรัพยากรสนับสนุนการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
บันทึกข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในจังหวัดมหาสารคาม ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05( PValue = 0.047 )

8. การอภิปรายผล
ผลการวิ จัย พบว่าปัจ จั ยส่ วนบุค คล ได้แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ การศึกษา สาขาวิ ชา
ประสบการณ์ ท างาน และรายได้ ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กับ ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั กงานบั น ทึ กข้ อ มู ล ของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในจังหวัดมหาสารคาม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การ
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ปฏิบัติงานของพนักงานบันทึกข้อมูล มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอในลักษณะทีมงาน โดยไม่จากัดด้าน เพศ อายุ
และไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพใดก็สามารถปฏิบัติงานได้ รวมถึง สาขาวิชา รายได้ ก็ไม่มี ความสัมพันธ์กับผลการ
ปฏิบัติงาน เพราะว่า ผู้ปฏิบัติ งานมีความตั้งใจที่จะศึกษาเพิ่มเติม ค้นคว้า เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมายโดยไม่
คานึงถึงค่าตอบแทนหรือเงินเดือน ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของสุรศักดิ์ หันชัยศรี (2546:96-105) ที่ศึกษา
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการดาเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออกของเจ้าหน้าที่ พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดั บการศึ กษา มี ความสั มพั น ธ์ กับผลการด าเนิ นงาน อย่ างมี นัย สาคั ญทางสถิติ ซึ่ งไม่ เ ป็ นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัย
ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยจูงใจ กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานบันทึกข้อมูล ของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลในจังหวัดมหาสารคาม ด้านความสาเร็จในการทางาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และการได้รับ
การยอมรับ พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์ กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานบันทึกข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลในจังหวัดมหาสารคาม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะผู้ปฏิบัติงาน มีความสามารถ
ในการทางานและงานที่ปฏิบัติไม่ซับซ้อนมากเกินไป ประกอบกับมีการศึกษา อบรมเพิ่มเติม อยู่เสมอ ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยค้าจุน กับ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานบันทึกข้อมูลของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล ด้านสภาพการทางาน พบว่า มีความสัมพันธ์กับ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานบันทึก
ข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในจังหวัดมหาสารคาม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ สาหรับ ด้าน
เงินเดือน/ค่าตอลบแทน โอกาสก้าวหน้าในการทางาน และความมั่นคงในการทางาน พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานบันทึกข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในจังหวัดมหาสารคาม อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ พนักงานบันทึกข้อมูล ไม่ได้ใส่ใจเรื่องเงินเดือนหรื อค่าตอบแทน และ
โอกาสก้าวหน้าในการทางานเพราะรู้ดีว่าเป็นตาแหน่งงานลูกจ้างรายวัน รวมถึง ความมั่นคงในการทางานของ
พนักงานบันทึกข้อมูล เพราะหากตั้งใจทางาน ทางหน่วยงานก็พิจารณาให้ปฏิบัติงานต่อสัญญาในการปฏิบัติงาน
ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติที่ตัวเองต้องตั้งใจทางานให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา เป็นผลดีในอนาคต ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัย
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทรัพยากรสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กับผล
การปฏิบัติงานของพนักงานบันทึกข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล พบว่า มีความสัมพันธ์กั บ ผล
การปฏิบัติงานของพนักงานบันทึกข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในจังหวัดมหาสารคาม อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย
ปัญ หาอุ ป สรรคและข้ อ เสนอแนะได้ แ ก่ เครื่ อ งคอมพิ วเตอร์ เ ก่าตกรุ่ น สมรรถนะไม่ เ พี ย งพอ การ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ล่าช้า รวมถึงการจัดอบรมไม่ต่อเนื่อง การติดตามนิเทศแนะนาล่าช้า ระบบการบันทึก
ข้อมูลมีความยุ่งยาก จานวนแฟ้มงานมากเกินไป ห้องทางานไม่เหมาะสม มีเสียงรบกวน ไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ
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9. ข้อเสนอแนะ
9.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
9.1.1 สานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ต้องให้ความสาคัญของการพัฒนาบุคลากรในด้านการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการทางานอย่างต่อเนื่อง
และทันเหตุการณ์ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้
1) เชิงปริมาณ ได้แก่ การจัดอบรม สัมมนาแก่บุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
และบุคคลภายนอกในกลุ่มผู้สนใจในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2) เชิงคุณภาพ ได้แก่ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ประเมินความรู้ ประเมินสถานทีป่ ฏิบตั ิงาน ประเมินความรู้และทักษะก่อน-หลังอบรม
9.1.2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ศึกษาวิเคราะห์อตั รากาลังบุคลากรสายงานด้านต่างๆโดยเฉพาะ สายงานด้านการสารสนเทศและการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ควบคู่กับการวิเคราะห์งานตามภารกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เพื่อวางแผน
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่ปฏิบัติงานโดยเฉพาะตาแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูลที่มีความรูค้ วามสามารถ
โดยเฉพาะผูท้ ี่จบการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ โดยตรงเข้ามาปฏิบตั ิงานในหน่วยงาน
9.1.3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ควรศึกษาสภาพปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การบันทึกข้อมูลของหน่วยงาน เช่น คุณภาพและสมรรถนะเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบตั ิการที่ดี จัดระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ควรมีการตรวจสอบและสารวจความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ประจาปี เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไข
ปัญหาการด้านการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป
9.2.1 ควรทาการวิจัยโดยการสัมภาษณ์ หรือเก็บข้อมูลเชิงลึกจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรง เพื่อค้นหา
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
9.2.2 ควรทาการวิจัยระบบปฏิบัติการของโปรแกรมบันทึกข้อมูลผู้รับบริการแบบเชิงลึก เพื่อศึกษา
ระบบปฏิบัติการของโปรแกรมการบันทึกข้อมูล ทั้งโปรแกรม HOSxP PCU หรือ JHCIS ในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลและศึกษาเปรียบเทียบในระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับภาค
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E-mail : nawirung2520@hotmail.com
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัต ถุประสงค์เพื่ อศึกษา (1) ข้อ มูลทั่วไปของพยาบาลวิชาชี พ (2) ระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน (3) ระดับความรู้ความเข้า ใจบริการสุขภาพด้านต่าง ๆ (4) ระดับทั กษะการปฏิบัติ งานด้านต่าง ๆ
(5) ระดับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และ (6) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ศึกษากับการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ รูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนา ทาการศึกษาในพยาบาลวิชาชี พทุกคน จานวน
151 คน ที่ ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จังหวัดสุพรรณบุรี เครื่องมือการวิจั ย
ประกอบด้วย แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาแสดงค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และใช้สถิติเชิงวิเคราะห์หาองค์ประกอบหลั กของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุในการระบุปัจจัยทานายการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ข้อค้นพบของงานวิจัยคือ (1) พยาบาล
วิชาชีพมีอายุเฉลี่ย 37.79 ปี ส่วนใหญ่จบระดับปริญญาตรี ร้อยละ 94.6 เคยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในแผนก
ต่าง ๆ มาก่อน ร้อยละ 88.5 ระยะเวลาปฏิบัติงานใน รพ.สต. เฉลี่ย 4.19 ปี ทุกคนเคยได้รับการอบรมงาน
สาธารณสุข (2) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ระดับการรับรู้
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานใน รพ.สต. โดยภาพรวมของทั้ง 4 องค์ประกอบอยู่ในระดับสูง (3) พยาบาลวิชาชีพมี
ความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับสูงสาหรับด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และการ
ฟื้นฟูสภาพ และระบุว่ามีความรู้ความเข้าใจในการทาวิจัยอยู่ในระดับต่า (4) พยาบาลวิชาชีพมีทักษะการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง ส่วนงานที่ระบุว่ามีทักษะอยู่ในระดับปานกลาง คือ งานระบาดวิทยา งานสารเสพติด
การเป็นวิทยากรด้านสุขภาพ และมีทักษะการทาวิจัยในระดับต่า (5) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานตามบทบาทอยู่ใน
ระดับสูง (6) ปัจจัยทานายการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ของพยาบาลวิชาชีพใน รพ.สต. ได้แก่ ความรู้
ความเข้าใจบริการสุขภาพด้านต่าง ๆ ทักษะการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อายุ และการ
เคยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมาก่อน
คาสาคัญ : แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ความรู้ความเข้าใจบริการสุขภาพ ทักษะการปฏิบตั ิงาน การปฏิบตั ิตาม
บทบาทหน้าที่ พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
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ABSTRACT
The objectives of this research were to study ; (1) general information of professional nurses; (2) levels
of work motivation; (3) levels of knowledge and understanding on various aspects of health services; (4)
levels of various aspects of performance skills; (5) levels of role performance; and (6) relationship between
studied factors and role performance of professional nurses.
This descriptive research was conducted among all 151 professional nurses working in the sub-district
health promoting hospitals in Suphan Buri Province. The research tools consisted of a questionnaire on general
information, evaluation form of perception on work motivation (reliability value of 0.866), evaluation form on
knowledge and understanding of various aspects of health services (reliability value of 0.863), evaluation form
of various aspects of performance skills (reliability value of 0.951), and evaluation form of various role
performances (reliability value of 0.893). Data were collected by co-ordination through district health
officers. Analysis of data were done as frequency, percentage, mean, standard deviation, analytical statistics
for main components of work motivation, and multiple regression analysis for determining predictive factors of
various role performances.
The findings of this research were that : (1) most of the professional nurses had average age of 37.79
years old, held Bachelor degree (94.6 %), had previous work in various units in the hospitals (88.5 %), had
average work duration in the sub-district health promoting hospitals of 4.19 years. All professional nurses had
been trained on public health work; (2) analytical results of main components on work motivation comprised
4 groups. Overall perception levels of work performance in the hospitals of all 4 components were at the high
level; (3) they had knowledge and understanding on nursing care, health promotion and disease prevention, and
rehabilitation at the high level. They had rated their knowledge and understanding on research conduction at
the low level; (4) they had performance skills at the high level for providing health services both in and out of
the hospitals, health promotion and disease prevention, rehabilitation, public health pharmacy, Thai traditional
medicine and alternative medicine works, academic supportive work on nursing care, health education and
public relation work, and health supportive work for public sector. They had rated skills on epidemiological
work, narcotic work, and being health lecturer at the moderate level while skill on research conduction at the
low level; (5) they had role performance at the high level for being direct health care providers, health
knowledge providers, protector of consumers’ right, leader, consultant, and co-ordinator; and (6) predictive
factors of various role performances of the professional nurses in the sub-district health promoting hospitals
consisted of knowledge and understanding of various aspects on health services, skills on various aspects of
performance, work motivation, age, and previous performance in the hospitals
Suggestions were that performance experiences on patient rehabilitation in terms of mental health and
narcotic, performance on surveillance and investigation of endemic diseases with sub-district, district, and
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provincial teams as well as being lecturer providing knowledge on health to patients and people should be
promoted among the professional nurses in the sub-district health promoting hospitals.
KEYWORDS : Work motivation, Knowledge and understanding of health services, Performance skill, Role
performance, Professional nurse in the sub-district health promoting hospitals.

บทนา
ระบบบริการสุขภาพของทุกประเทศทั่วโลกจาเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพปัญหาสุขภาพของประชาชนที่มีความหลากหลายซับซ้อน ปัจจุบัน
ประเทศกาลังพัฒนารวมถึงประเทศไทยกาลังเผชิญปัญหาสุขภาพที่มีความหลากหลายในรูปแบบของภาระโรค
สามรูปแบบในเวลาเดียวกัน (Triple burden of diseases) ได้แก่ โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และโรคที่เกิดจาก
ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ (Global diseases) ได้ องค์การอนามัยโลก (WHO, 2008) ได้แนะนาให้ทุกประเทศ
สร้างความเข้มแข็งในแก่ระบบสุขภาพของตนเองโดยใช้หลักการของการสาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health
Care) เพื่อก่อให้เกิดความเป็นธรรมทางสุขภาพ ซึ่งพบว่า ความไม่สมดุลของกาลังคนเชิงปริมาณ ทักษะ และการ
กระจายกาลังคน ทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและกาลังพัฒนา ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมของผลลัพธ์ทาง
สุขภาพ ซึ่งเห็นได้ว่า กาลัง คน (manpower) เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สาคัญจาเป็นต้องมีการพัฒนาความรู้และ
ทักษะให้ตอบสนองต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ใน พ.ศ. 2552 ระบบสุขภาพไทย มีการยกระดับสถานีอนามัย (สอ.) ให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล (รพ.สต.) เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการรักษาพยาบาลเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เป็นบุคลากรหลักที่มีบทบาทสาคัญ
ในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน อย่างไรก็ตาม พบว่าการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพใน
รพ.สต. ในหลายด้านและหลายกิจกรรมอยู่ในระดับต่า อาจเป็นเพราะบทบาทหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม
จังหวัดสุพรรณบุรี มีพยาบาลวิชาชีพประจาปฏิบัติงาน 151 คน ซึ่งยังไม่ครอบคลุมโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลที่มีทั้งหมดจานวน 174 แห่ง ผู้วิจัยในฐานะพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล โดยมุ่งหวังจะทราบระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ระดับความรู้ความเข้าใจ
และทักษะในการปฏิบัติงานบริการสุขภาพด้านต่าง ๆ และการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ของพยาบาลวิชาชีพ
ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มเพิ่มหลักฐานงานวิจัยเท่าที่มีอยู่ และนาเสนอผลการศึกษาวิจัยต่อผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขในจังหวัดต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของพยาบาลวิชาชีพ
2. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ
3. เพื่อประเมินระดับความรู้ความเข้าใจบริการสุขภาพด้านต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ
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4. เพื่อประเมินระดับทักษะการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของพยาบาลวิชาชีพ
5. เพือ่ ประเมินระดับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีข่ องพยาบาลวิชาชีพ
6. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลกับระดับการปฏิบัตงิ านตามบทบาทหน้าทีข่ องพยาบาลวิชาชีพ

กรอบแนวคิดของการวิจัย
ทฤษฎีความคาดหวังของวรูม (Vroom Expectancy Theory) โดยวรูมได้กล่าวถึงปัจจัย 2 ตัว คือ
ความพยายามกับความสามารถที่เมื่อผนวกกันเข้าก็ทาให้งานสาเร็จ แต่ลอว์เลอร์และพอร์ตเตอร์ได้พบจากการ
ศึกษาวิจัยของเขาว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้คนงานทางานสาเร็จ ประกอบด้วย ความพยายาม ความสามารถ และการรับรู้
บทบาท คือ การที่บุคคลรับรู้บทบาท ซึ่งได้แก่การเข้าใจงานในหน้าที่ของตน จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแรงจูงใจให้
ทางานสาเร็จ ลอว์เลอร์และพอร์ตเตอร์ ยังเสนอแนะไว้ว่า ในการให้รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติ ควรเป็นไปโดยสัมพันธ์
สอดคล้องกับความพยายามที่ผู้ปฏิบัติงานได้ลงทุนลงแรงในงานนั้นๆ
ทฤษฎีการปฏิบัติงาน (Theory of Performance) ของ Campbell (1990) ผู้เสนอปัจจัยที่เป็นตัวกาหนด
องค์ประกอบต่าง ๆ ของการปฏิบัติงานไว้ ซึ่งกล่าวว่า ปัจจัยทานายความแตกต่างในการปฏิบัติงานของแต่ละ
บุคคลเกิดจากปัจจัยสาคัญ 3 อย่าง ได้แก่ (1) ความรู้ซึ่งเป็นข้อกาหนดของงาน คือการรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ต้องทา
(Declarative knowledge) (2) ทักษะและความรู้เชิงปฏิบัติตามขั้นตอน (Procedural knowledge and skill) และ (3)
แรงจูงใจ (Motivation) ซึ่งเกิดขึ้นจากระดับของความพยามที่บุคคลทุ่มเทในการปฏิบัติงาน สาหรับงานวิจัยนี้
พิจารณาปัจจัยสาคัญทั้ง 3 อย่างของ Campbell เป็นปัจจัยที่ทาการศึกษา
Waldman & Avolio (1993) ได้เสนอความสัมพันธ์ตามที่เป็นจริงระหว่างอายุกับการปฏิบัติงาน (Age
and Performance in Perspective) โดยกล่าวว่า การสั่งสมประสบการณ์การทางานและการถือครองตาแหน่งทาง
องค์ การจะเกิด ขึ้ น ในเวลาเดี ย วกัน กับ ที่ บุ ค คลเริ่ ม สู ง วั ย ขึ้ น ดั ง นั้ น อายุ จึ ง อาจมี บ ทบาทในการอธิ บ ายการ
เปลี่ยนแปลงทางบุคคลไปตามกาลเวลา และต่อมาอาจส่งผลต่อวิถีที่การปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
นอกจากนั้น อายุอาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานโดยทางแรงจูงใจ (Wright and Hamilton, 1978) สาหรับงานวิจัยนี้
พิจารณาปัจจัยด้านอายุ และประสบการณ์การทางานของ Waldman & Avolio และ Wright and Hamilton เป็น
ปัจจัยที่ทาการศึกษา
ทฤษฎีทนุ มนุษย์ (Human Capital Theory) ของ Ehrenberg & Smith (2000) ซึ่งเสนอว่า
คนทางานทาการลงทุนประสบการณ์ในตนเอง ซึ่งจะไปเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของตน ดังนั้น จึงส่งผลต่อ
การปฏิบัติงาน ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theory) (Weiss, 1990) ซึ่งทานายว่า ประสบการณ์การทางานจะไป
เพิ่มพูนความสามารถในการทางาน ทั้งนี้ ทั้งทฤษฎีทุนมนุษย์ และทฤษฎีการเรียนรู้ ต่างเสนอว่าการปฏิบัติงาน
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เพราะบุคคลสั่งสมประสบการณ์ เมื่อประสบการณ์การทางานนาไปสู่การสั่งสม
ความรู้ ทักษะ และความสามารถ ที่ เกี่ยวข้องกัน เมื่อนั้นการปฏิบัติงานก็จะปรับปรุงขึ้นดีขึ้น สาหรับงานวิจัยนี้
พิจารณาปัจจัยด้านประสบการณ์ของ Ehrenberg & Smith เป็นปัจจัยที่ทาการศึกษา
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วิธีการดาเนินงานวิจัย
การวิจัยนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ประชากรที่ศึกษา คือ พยาบาล
วิชาชีพทั้งหมดที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป
จานวนทั้งหมด 151 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง
พรรณนา และสถิติเชิงวิเคราะห์ คือ Principle Component Analysis ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบ
หลักของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Linear Regression) ใน
การระบุปจั จัยทานายการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ของพยาบาลวิชาชีพใน รพ.สต.

ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของพยาบาลวิชาชีพ พบว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในอาเภอต่าง ๆ ที่พยาบาล
วิชาชีพปฏิบัติงาน มีสัดส่วนสูงใน 5 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมือง ร้อยละ 27.0 อาเภออู่ทอง ร้อยละ 20.3 อาเภอศรี
ประจันต์ ร้อยละ 13.5 อาเภอสามชุก ร้อยละ 10.8 อาเภอสองพี่น้อง ร้อยละ 10.1 พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีอายุ
อยู่ในช่วง 36-40 ปี เท่ากับร้อยละ 69.6 อายุเฉลี่ย 37.797 ปี อายุต่าสุด / สูงสุด เท่ากับ 29 / 55 ปี จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 94.6 เคยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมาก่อน ร้อยละ 88.5 ส่วนใหญ่ เคยปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลในแผนกอายุรกรรมคือ ร้อยละ 48.6 ระยะเวลาปฏิบัติงานในตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพในรพ.สต.
เฉลี่ย เท่ากับ 50.31 เดือน ระยะเวลาต่าสุด / สูงสุด เท่ากับ 11 / 216 เดือน ภาระงานที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบัน
พบว่า ส่วนใหญ่คืองานรักษาพยาบาล ร้อยละ 95.9 เคยได้รับการอบรมงานสาธารณสุข ส่วนใหญ่คือ งานการ
รักษาโรคเบื้องต้น ร้อยละ 84.5 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ที่ระบุกันมามาก คือ เจ้าหน้าที่น้อย และ
ภาระงานมาก ร้อยละ 22.30 ความคิดลาออก โอนย้ายงาน พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่ขอทางานที่เดิม โดยไม่มี
ความคิดที่จะย้ายงานปัจจุบันที่ปฏิบัติอยู่ ร้อยละ 92.6 และยังไม่มีความคิดที่จะลาออกจาอาชีพปัจจุบัน ร้อยละ
81.1
ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ พบว่า (1) ผลของการวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็น
องค์ประกอบหลักของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล แบ่ง
ได้เป็น 4 กลุ่ม คือ ปัจจัยที่ 1 “การรับรู้ถึงความเหมาะสมของงานที่ได้รับมอบหมาย” และการได้รับสุขและ
ผลตอบแทนจากการทางาน ปัจจัยที่ 2 “การรับรู้ถึงการได้รับการยอมรับและการสนับสนุนในการทางานจาก
ผู้บังคับบัญชา ปัจจัยที่ 3 “การรับรู้ถึงการทางานประสบผลสาเร็จ ” และ ปัจจัยที่ 4 “การรับรู้ถึงคุณค่าของตนใน
ความสาเร็จของงานในหน่วยงาน” (2) การรับรู้แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในรพ.สต.ของพยาบาลวิชาชีพโดย
ภาพรวมของทั้ง 4 องค์ประกอบ และตามปัจจัยองค์ประกอบหลักทั้ง 4 ปัจจัย พบว่า อยู่ในระดับสูง
ระดับความรู้ความเข้าใจบริการสุขภาพด้านต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ พบว่า พยาบาล
วิชาชีพ ประเมิ นตนเองเกี่ย วกับความรู้ค วามเข้าใจบริการสุขภาพด้านต่ าง ๆ โดยภาพรวมของทุกด้านอยู่ใ น
ระดับสูง โดยรายด้านที่พบว่าอยู่ในระดับสูง คือ (1) ด้านการรักษาพยาบาล ประเมินตนเองอยู่ในระดับสูงในทุก
ภาระงาน (2) ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ประเมินตนเองอยู่ในระดับสูงทุกภาระงาน ยกเว้นงาน
ระบาดวิทยาซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง และ (3) ด้านการฟื้นฟูสภาพ ประเมินตนเองอยู่ในระดับสูงทุกภาระงาน
สาหรับรายด้านที่อยู่ในระดับปานกลาง คือด้านงานวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล โดยประ เมิน
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ตนเองอยู่ในระดับสูงในภาระงานการจัดฝึกอบรม การถ่ายทอดความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน
ในระดับปานกลางคือ การคิดค้นนวัตกรรมในหน่วยงาน การจัดทาคู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติในการรักษาพยาบาล
การนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริการในหน่ วยงาน และในระดับต่าคือ การ
ทางานวิจัย การแสวงหาแหล่งสนับสนุนภายนอกในการทางานวิจัย นวัตกรรม หรือโครงการ
ระดับทักษะการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของพยาบาลวิชาชีพ พบว่าพยาบาลวิชาชีพประเมินตนเองเกี่ยวกับ
ทักษะการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ โดยภาพรวมของทุกทักษะ อยู่ในระดับสูง ยกเว้นทักษะด้านงานวิชาการและการ
พัฒนาคุณภาพการพยาบาลซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านประเมินตนเองว่า มี ทักษะด้านการ
ให้บริการสุขภาพในและสถานบริการและ ทักษะด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค โดยภาพรวมและทุก
รายภาระงานอยู่ในระดับสูง แต่ภาระงานที่มีทักษะอยู่ในระดับปานกลางคือ การปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยาได้
อย่ างรวดเร็ วเมื่ อ เกิด การระบาดของโรค และการป้ อ งกัน และเฝ้ าระวั ง การใช้ สารเสพติ ด ในชุ ม ชนร่ วมกับ
หน่วยงานภายนอก เพื่อป้องกันการใช้สารเสพติด มีทักษะด้านการฟื้นฟูสภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง แต่
ภาระงานที่มีทักษะอยู่ในระดับปานกลางคือ การดูแลฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยที่มีปัญหาจากการใช้สารเสพติด มีทักษะ
ด้านงานวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยภาระงานที่มีทักษะ
อยู่ ใ นระดั บ สู ง คื อ การให้ ค าแนะน าด้ า นวิ ชาการแก่ ชุม ชน ที่ อ ยู่ ใ นระดั บ ปานกลางคื อ การคิ ด ค้ น พั ฒ นา
นวัตกรรม หรือนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการเป็นวิทยากรในการจัดการอบรม หรือในการเผยแพร่
ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ทั้งในและนอกหน่วยงาน ที่อยู่ในระดับ ต่าคือการทางานวิจัย มีทักษะด้านงาน
เภสัชสาธารณสุข งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก งานสนับสนุนวิชาการด้านการรักษาพยาบาล งานสุข
ศึกษาและประชาสัมพันธ์ และงานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน โดยภาพรวมและทุกรายภาระงานอยู่ใน
ระดับสูง
ผลการวิจัยระดับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ พบว่า พยาบาลวิชาชีพประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล โดยภาพรวมของทุก
บทบาทอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายบทบาทพบว่า บทบาทซึ่งมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง ได้แก่ (1)
บทบาทการเป็นผู้ดูแลสุขภาพโดยตรง (2) บทบาทการเป็นครูหรือผู้ให้ความรู้ด้านสุ ขภาพ (3) บทบาทการเป็นผู้
พิทักษ์สิทธิ์ของผู้บริโภค (4) บทบาทการเป็นผู้นา (5) บทบาทการเป็นที่ปรึกษา และ (6) บทบาทการเป็นผู้
ประสานงาน ทั้งนี้ พบว่าทุกภาระงานมีการปฏิบัติตามบทบาทอยู่ในระดับสูง สาหรับบทบาทซึ่งมีการปฏิบัติงาน
อยู่ใน ระดับปานกลาง ได้แก่ (7) บทบาทการเป็นผู้จัดการการดูแลหน่วยงาน ซึ่งภาระงานที่ปฏิบัติอยู่ในระดับสูง
คือการดูแลจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในรพ.สต. ให้เพียงพอแก่การใช้งาน ภาระงานที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปาน
กลาง คือ มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน และภาระงานที่มีการปฏิบัติตามบทบาทอยู่ใน
ระดับต่า คือ มีส่วนร่วมในการจัดการให้มีบุคลากรเพียงพอต่อการบริการตามสัดส่วนของเกณฑ์บุคลากรในรพ.
สต. และมีส่วนร่วมในการจัดการการเงิน การจัดทาบัญชี และจัดทางบประมาณ และ (8) บทบาทด้านงานวิจัย ซึ่ง
ภาระงานที่ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง คือ บทบาทด้านวิชาการในการนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการทางาน
และ ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน บทบาทการคิดค้นนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อรักษาคุณภาพของ บริการ
สุขภาพ และบทบาทการเป็นที่ปรึกษาในการทางานวิจัยแก่เพื่อนร่วมงาน ภาระงานที่มีการปฏิบัติตามบทบาทอยู่
ในระดับต่า คือ บทบาทการทางานวิจัยในหน่วยงาน
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ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ศึกษากับระดับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของพยาบาล
วิชาชีพ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล พบว่าปัจจัยทานายการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ของ
พยาบาลวิชาชีพใน รพ.สต. ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจบริการสุขภาพด้านต่าง ๆ ทักษะการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อายุ และการเคยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมาก่อน

อภิปรายผล
พยาบาลวิชาชีพเคยมีประสบการณ์การทางานให้บริการสุขภาพด้านต่าง ๆ แก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาล และ
การเคยได้ รั บ การอบรมงานสาธารณสุ ข เป็ น ผลให้ พ ยาบาลวิ ช าชี พ รั บ รู้ ถึ ง ความเหมาะสมของงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายในระดับสูง ซึ่งเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ระดับความรู้ความเข้าใจบริการสุขภาพด้านต่าง ๆ ของพยาบาลวิชาชีพ แม้ว่า ค่าเฉลี่ยของความรู้ความ
เข้าใจบริการสุขภาพด้านต่าง ๆ โดยภาพรวมของทุกด้านจะอยู่ในระดับสูง แต่พยาบาลวิชาชีพประเมินตนเองว่ามี
ความรู้ความเข้าใจบริการสุขภาพทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง และอยู่ในระดับต่า โดยที่ พยาบาลวิชาชีพไม่ได้
ระบุว่าเคยมีประสบการณ์การให้บริการผู้ติดยาเสพติด และการทางานวิจัย นอกจากนั้น ยังไม่ได้ระบุว่าเคยได้รับ
การอบรมงานยาเสพติดและการทางานวิจัย
ระดับทักษะการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของพยาบาลวิชาชีพ แม้ว่า ค่าเฉลี่ยของทักษะการปฏิบัติงานด้าน
ต่าง ๆ ของพยาบาลวิชาชีพโดยภาพรวมของทุกด้านจะอยู่ในระดับสูง แต่พยาบาลวิชาชีพประเมินตนเองว่ามี
ทักษะการ ปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง คาอธิบายสาหรับข้อค้นพบนี้คือ พยาบาลวิชาชีพไม่ได้ระบุว่าเคยมี
ประสบการณ์การให้บริการผู้ติดยาเสพติด และไม่ได้ระบุว่าเคยได้รับการอบรมงานยาเสพติด จึงเป็นผลให้ไม่มี
ทักษะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้สารเสพติด สาหรับพยาบาลวิชาชีพที่เคยปฏิบัติงานเฉพาะในโรงพยาบาลซึ่ง
เน้นการให้พยาบาลผู้ป่วยเป็นรายบุคคล จึงเป็นผลให้ไม่มีทักษะการเป็นวิทยากรในการจัดการอบรม หรือในการ
เผยแพร่ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ นอกจากนี้ การขาดการอบรม ทักษะ และประสบการณ์ด้านการทางานวิจัย
เป็นผลให้ไม่มีผลงานวิจัยที่จะนามาใช้ในการพัฒนา คุณภาพการพยาบาลได้
ระดับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ของพยาบาลวิชาชีพ แม้ว่า ค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ของพยาบาลวิชาชีพโดยภาพรวมของทุกด้านอยู่ในระดับสูง แต่พยาบาลวิชาชีพประเมิน
ตนเองว่า มีการปฏิบัติงานตามบทบาทต่อไปนี้อยู่ในระดับปานกลาง และอยู่ในระดับต่า คาอธิบายสาหรับข้อ
ค้นพบนี้ เช่นเดียวกับข้อที่ผ่านมา
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ศึกษากับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ของพยาบาล
วิชาชีพ สรุปได้ว่า ปัจจัยทานายระดับการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ (1) ความสามารถ คือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการสุขภาพด้านต่าง ๆ (2) ทักษะใน
การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ (3) แรงจูงในในการปฏิบัติงาน (4) อายุ และ (5) การเคยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมา
ก่อน ข้อค้นพบเกี่ยวกับปัจจัยทานายที่ (1) – (3) สามารถอธิบายได้ตามทฤษฎีการปฏิบัติงาน (Theory of
Performance) ของ Campbell (1990) ข้อค้นพบเกี่ยวกับปัจจัยทานายที่ (4) ซึ่งเป็นไปตามลักษณะความสัมพันธ์
ตามที่เป็นจริงระหว่างอายุกับการปฏิบัติงาน (Age and Performance in Perspective)
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บทคัดย่อ
ในปัจจุบันมีการใช้อนุภาคซิลเวอร์นาโน (AgNPs) ในผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภคหลาย
ชนิด AgNPs ในผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้อาจเข้าสู่ร่างกายได้ผ่านทางการหายใจเข้าไป มีการศึกษาหลายการศึกษาที่
แสดงให้เห็นว่า AgNPs ทาให้เกิดพิษต่อเซลล์หลายชนิด ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะศึกษาผลของ
อนุภาคซิลเวอร์นาโนต่อเซลล์ป อด จากการทดลองเตรียม AgNPs พบว่าอนุภาคที่สังเคราะห์ได้มีค่าการดูดกลืน
แสงที่ความยาวคลื่นสูงสุดอยู่ในช่วง 400-450 นาโนเมตร มีขนาด 10-15 nm และจากการวิเคราะห์ความเป็นพิษ
ของ AgNPs ที่สังเคราะห์ด้วยอัลจิเนตที่ความเข้มข้น 4.56, 1.14 และ 0.228 mM ต่อเซลล์ปอดปกติ (WI-38) และ
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เซลล์มะเร็งปอด (ChaGo-K1) โดยวิธี 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)
assay พบว่า เซลล์มะเร็งปอด (ChaGo-K1) มีค่า IC50 เท่ากับ 428, 364 และ 388 µg/ml ตามลาดับ และเซลล์ปอด
ปกติมีค่า IC50 >600 µg/ml เมื่อทดสอบค่า IC50 ทางสถิติของเซลล์มะเร็งปอดที่ได้รับอนุภาคซิลเวอร์นาโนที่
สังเคราะห์ด้วยอัลจิเนต 4.56, 1.14 และ 0.228 mM พบว่ามีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (P<0.05) จึงสรุปได้
ว่าการสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโนด้วยความเข้มข้นที่แตกต่างกันของอัลจิเนตไม่ทาให้ค่า IC50 ของเซลล์มะเร็ง
ปอดแตกต่างกัน ในขณะที่พบว่าค่า IC50 เซลล์ปอดปกติมีค่าสูงกว่าเซลล์มะเร็งปอด

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

บทนา
ความก้าวหน้าทางนาโนเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในสังคมยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก และเป็นสิ่งที่
กาลังได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์หลายๆกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น ด้านฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ
และทางด้ า นการแพทย์ เป็ น ต้ น ท าให้ เ กิด ผลิ ต ภั ณฑ์ ต่ างๆที่ มี อ นุ ภาคซิ ล เวอร์ น าโนเป็ น องค์ ป ระกอบ เช่ น
ผงซักฟอกนาโน เสื้อกีฬานาโน เครื่องปรับอากาศระบบนาโน ครีมบารุงผิว เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้อาจ
ทาให้มนุษย์มีโอกาสได้รับอนุภาคนาโนเข้าสู่ร่างกายได้
อนุภาคซิลเวอร์นาโนถือได้ว่าเป็นวัสดุนาโนที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในขณะนี้ ได้ถูกนามาใช้อย่าง
กว้างขวางในด้านการเป็นสารยับยั้งจุลินทรีย์ เป็นวัสดุนาโนที่มีคุณสมบัติในการยับยั้ง แบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส
อนุภาคซิลเวอร์นาโนมีประสิทธิภาพในการทาลายแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบรวมทั้งยับยั้งแบคทีเรียที่ทน
ต่อยาปฏิชีวนะ (Wijnhovenet al.,2009)
แต่อย่างไรก็ตามก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในเรื่องของความปลอดภัยในการนาอนุภาคซิลเวอร์นาโนมาใช้
ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยที่เกิดกับสุขภาพมนุษย์หรือความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการที่
มันป็นอนุภาคขนาดเล็กมันจึงสามารถที่จะถูกดูดซึมได้ง่าย (Blaster et al., 2008; Liu et al., 2004) อนุภาคซิลเวอร์
นาโนสามารถเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ได้หลายช่องทาง เช่น ผ่านทางผิวหนังการหายใจ และระบบย่อยอาหาร โดย
อนุภาคซิลเวอร์นาโนจะเหนี่ยวนาให้เกิดอนุมูลอิสระ (Reactive Oxygen species) ในไซโตโครมซีที่บริเวณไซโต
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ซอลและเคลื่อนย้ายไปสู่ไมโตคอนเดรีย ขัดขวางการสังเคราะห์ ATP และไปทาลายดีเอ็นเอ ในที่สุดจะทาให้เซลล์
ตายแบบอะพอพโทซิสหรือเน็กโครซิส (Gopinathet al., 2010; Park et al., 2010)
ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ทาให้งานวิจัยนี้สนใจศึกษาผลของอนุภาคซิลเวอร์นาโนต่อเซลล์ปอดปกติเพือ่ เป็น
แนวทางในการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอนุภาคซิลเวอร์นาโน หากตรวจพบว่าอนุภาคซิลเวอร์นาโนมี
ความเป็นพิษต่อเซลล์ และในขณะเดียวกันก็ยังได้ทาการศึกษาผลของอนุภาคซิลเวอร์นาโนในเซลล์มะเร็ง ปอด
เพื่อทดสอบความเป็นพิษที่เกิดขึ้นโดยจะดูผลการยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็ง ซึ่งถือว่ามีประโยชน์อย่างมาก
ในทางการแพทย์ถ้าอนุภาคซิลเวอร์นาโนสามารถยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของอนุภาคซิลเวอร์นาโนต่อความมีชีวิตรอดของเซลล์มะเร็งและเซลล์ปกติของปอด

วิธีการดาเนินวิจัย
1. การสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโน
ผสมซิลเวอร์ไนเตรต (AgNO33.8 mM, 10 ml) กับอัลจิเนตที่แปรผันความเข้มข้นในอัตราส่วนของซิล
เวอร์ไนเตรตต่ออัลจิเนตเป็น 1:0.01 ถึง 1:1.2 M หลังจากนั้นเติมโซเดียมบอโรไฮไดร์ (NaBH4) ที่แปรผันความ
เข้มข้นในอัตราส่วนของซิลเวอร์ไนเตรทต่อโซเดียมบอโรไฮไดร์เป็น 1:1 ถึง 1:10 M กวนอย่างสม่าเสมอเป็นเวลา
5 นาที สีของสารละลายจะเปลี่ยนจากสารละลายใสเป็นสารละลายสีเหลืองของอนุภาคนาโนซิลเวอร์ ปั่นเหวี่ยง
สารละลายที่อุณหภูมิห้องด้วยความเร็ว 34,957 x g เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ล้างตะกอนด้วยน้ากลั่น สองครั้งเพื่อกาจัด
สารเคมีส่วนเกินออก
2. การวิเคราะห์คุณลักษณะของอนุภาคซิลเวอร์นาโน
ทาการตรวจสอบลักษณะสมบัติของอนุภาคที่เตรียมได้ด้วย UV- visible spectrophotometer เพื่อดู
สเปกตรัมของอนุภาคซิลเวอร์นาโนวัดขนาดของอนุภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (TEM)
3. การเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งและเซลล์ปกติ
เพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งปอด ( ChaGo-K1) และเซลล์ปกติปอด (WI-38) ในอาหาร Roswell Park Memorial
Institute medium (RPMI-1640) ที่ประกอบด้วย 5-10 % fetal calf serum (FCS) โดยทาการเพาะเลี้ยงในตู้บ่ม
ควบคุมอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ภายใต้บรรยากาศ 5 % CO2 ในอากาศเป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง เซลล์เพาะเลี้ยงจะ
เจริญเต็มจานเพาะเลี้ยงและทาการย่อยเซลล์ให้หลุดจากจานเพาะลี้ยงโดยวิธี trypsinize โดยใช้ทริปซิน 1-2 mL
ย่อยเซลล์เกาะติดเป็นเวลา 3-5 นาที ปั่นเหวี่ยง(380 x g เป็นเวลา 5 นาที) นับเซลล์เพื่อหาจานวนเซลล์ที่เหมาะสม
สาหรับการเลี้ยงในจานอาหารเลี้ยงเซลล์ชนิด 96 หลุม เลี้ยงเซลล์ในตู้อบควบคุมอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสภายใต้
บรรยากาศ 5 %CO2 เป็นเวลา 24-48 ชม. โดยให้แต่ละหลุมมีเซลล์อยู่ประมาณ 5 x 103 เซลล์ ก่อนเริ่มนามาทดสอบ
4. การทดสอบความเป็นพิษของอนุภาคซิลเวอร์นาโนต่อเซลล์มะเร็งและเซลล์ปกติ
นาอนุภาคซิลเวอร์นาโนที่สังเคราะห์ได้ มาเตรียมให้มีความเข้มข้นต่างๆโดยใช้อาหารเลี้ยงเซลล์เป็นตัว
เจือจาง แล้วเติมลงในหลุมเซลล์ที่มีเซลล์อยู่ประมาณ 5 x 103 เซลล์ โดยมีหลุมเซลล์ที่มีเฉพาะอาหารเลี้ยงเซลล์เป็น
กลุ่มควบคุม ทาการเลี้ยงในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ภายใต้บรรยากาศ 5 % CO2 เป็นเวลา 72 ชม.
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ดูการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ จากนั้นเปลี่ยนอาหารเดิมที่มีอนุภาคซิลเวอร์นาโนอยู่เป็นสาร
3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5 diphenyltetrasolium bromide (MTT) 5 mg/mL ปริมาณ 10 µL ลงในแต่ละหลุม
เซลล์และเลี้ยงต่อไปเป็นเวลา 4 ชม. ในตู้อบควบคุมอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสภายใต้บรรยากาศ 5 %CO2 จากนั้น
ดูดสาร MTT ทิ้งแล้วเติม DMSO 150 µL เติมไกลซีน 25 µLทาการวัดสีที่เกิดขึ้นด้วยเครื่อง Elisa plate reader ที่
ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร และหาค่าเปอร์เซ็นการรอดชีวิตและค่า IC50

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
1. ลักษณะสมบัติของอนุภาคซิลเวอร์นาโน
เมื่ อ น าอนุ ภ าคซิ ล เวอร์ น าโนที่ สั ง เคราะห์ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ ลั ก ษณะสมบั ติ ด้ ว ย UV- visible
spectrophotometer จะได้ค่าความยาวคลื่นของสเปกตรัมสูงสุดที่ 400-450 นาโนเมตร (รูปที่ 1) สอดคล้องกับค่าที่
มีรายงานไว้ ในงานวิจัยนี้จะเลือกอนุภาคซิลเวอร์นาโนที่สังเคราะห์ได้ดัง แสดงในกราฟ 1C คือ 3.8:4.56:38,
3.8:1.14:38 และ 3.8:0.228:38 mM เพื่อนามาทดสอบกับเซลล์มะเร็งและเซลล์ปกติของปอดเพราะเป็นกราฟที่มี
ลักษณะทรงระฆังคว่าแบบสมมาตรที่สุด ซึ่งแสดงถึงอนุภาคซิลเวอร์นาโนที่มีขนาดของอนุภาคใกล้เคียงกันมาก
ที่สุดและอนุภาคยังมีความเสถียรในลักษณะของการเป็นสารแขวนลอยแบบไม่ตกตะกอนหรือรวมตัวกัน หลังจาก
นั้นวิเคราะห์ขนาดของอนุภาคด้วยกล้อง TEM (รูปที่ 2) พบว่าอนุภาคที่สังเคราะห์ได้มีขนาดอยู่ในช่วง 10-15 นา
โนเมตร
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รูปที่ 1. แสดงสเปกตรัมของอนุภาคซิลเวอร์นาโนที่สังเคราะห์ด้วยความเข้มข้นที่แตกต่างกันของอัลจิเนต และ
โซเดียมบอโรไฮไดร์ (A คือการสังเคราะห์ซิลเวอร์นาโนโดยใช้ซิลเวอร์ไนเตรท 3.8 mM, โซเดียมบอโรไฮไดร์
3.8 mM และอัลจิเนตทีค่ วามเข้มข้น 0.038-4.56 mM, B คือการสังเคราะห์ซิลเวอร์นาโนโดยใช้ซิลเวอร์ไนเตรท
3.8 mM, โซเดียมบอโรไฮไดร์ 19 mM และอัลจิเนตทีค่ วามเข้มข้น 0.038-4.56 mM และC คือการสังเคราะห์ซิล
เวอร์นาโนโดยใช้ซิลเวอร์ไนเตรท 3.8 mM, โซเดียมบอโรไฮไดร์ 38 mM และอัลจิเนตทีค่ วามเข้มข้น 0.038-4.56
mM,
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C

50 nm

รูปที่ 2. ภาพ TEM ของอนุภาคซิลเวอร์นาโนที่สังเคราะห์ด้วยอัลจิเนต:โซเดียมบอโรไฮไดร์ในอัลจิเนตทีค่ วาม
เข้มข้นต่างกัน (A = 3.8:4.56:38, B = 3.8:1.14:38, C = 3.8:0.228:38)
2. ความเป็นพิษของอนุภาคซิลเวอร์นาโน
ทาการเลี้ ย งเซลล์ ม ะเร็ ง ปอด (ChaGo-K1) และเซลล์ ป กติ ป อด (WI-38) ที่ มี AgNPs 600 µg/ml
เปรียบเทียบกับที่ไม่มี AgNPs เป็นเวลา72 ชม. และศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่า
เซลล์มะเร็งปอด (ChaGo-K1) ที่มี AgNPs ที่ความเข้มข้น 600 µg/ml นั้นจะเหี่ยวและแห้ง (รูป 3A-3C) เมื่อ
เปรียบเทียบกับเซลล์กลุ่มควบคุม (รูป 3D) ในขณะที่เซลล์ปอดปกติ(WI-38) พบว่าเซลล์ที่ถูกเลี้ยงในภาวะที่มี
AgNPs 600 µg/ml (รูป 4A-4C) มีลักษณะเหมือนกับเซลล์กลุ่มควบคุม(รูป 4D)
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B

D

C

รูปที่ 3. ภาพจากกล้องจุลทรรศน์ของเซลล์มะเร็งปอด (ChaGo-K1)หลังจากที่บ่มด้วยอนุภาคซิลเวอร์นา

WI-38

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

B

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

C

D

รูปที่ 4. ภาพจากกล้องจุลทรรศน์ของเซลล์ปอดปกติ (WI-38)หลังจากที่บ่มด้วยอนุภาคซิลเวอร์นาโนที่สภาวะ
ต่างๆเป็นเวลา 72 ชม. (A) 3.8:4.56:38, 600 µg/ml (B) 3.8:1.14:38, 600 µg/ml (C) 3.8:0.228:38, 600 µg/ml (D)
control 0 µg/ml
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ตารางที่ 1. ค่า IC50 ของเซลล์มะเร็งปอด (ChaGo-K1) และเซลล์ปอดปกติ (WI-38) หลังจากบ่มด้วยอนุภาคซิลเวอร์นาโน
เป็นเวลา 72 ชม. โดยวิธี MTT
AgNPs

Cell

Alginate (3.8:4.56:38)
Alginate (3.8:1.14:38)
Alginate (3.8:0.228:38)

IC50 (µg/ml)
ChaGo-K1
428±47
364±43
388±55

WI-38
>600
>600
>600

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

สรุปและอภิปรายผลการทดลอง
ในการสังเคราะห์ AgNPs ด้วยปฏิกิริยาเคมี จะมีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วนคือ ซิลเวอร์ไนเตรท (AgNO3)
สารรีดิวซิ่งและสารเคลือบ การสังเคราะห์อนุภาคในสภาวะที่แตกต่างกัน ความเข้มข้นที่แตกต่างกันของสารตั้งต้น
ที่ใช้กจ็ ะทาให้ได้อนุภาคที่มีลักษณะสมบัติที่แตกต่างกันด้วย ในงานวิจัยนี้ทดสอบผลของอนุภาคที่สังเคราะห์โดย
ใช้ ซิลเวอร์ไนเตรทที่ความเข้มข้น 3.8 mM โซเดียมบอโรไฮไดร์เป็นสารรีดิวซ์ที่ความเข้มข้น 38 mM และอัลจิ
เนตเป็นสารเคลือบที่ความเข้มข้น 4.56, 1.14 และ 0.228 mM เมื่อนา AgNPs ที่เตรียมได้ไปวิเคราะห์หาขนาดของ
อนุภาคโดย TEM พบว่า อนุภาคที่ได้มีขนาดเท่าหรือใกล้เคียงกันคืออยู่ในช่วง 10-15 นาโนเมตร แสดงว่าความ
เข้มข้นของอัลจิเนตที่ใช้ในการสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโนไม่มีผลต่อขนาดของอนุภาคและเมื่อทดสอบความ
เป็นพิษของ AgNPs ต่อเซลล์มะเร็งปอดเพื่อหาค่า IC50 จากผลการทดสอบค่า IC50 ทางสถิติพบว่าค่า IC50 ที่ได้ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ แสดงว่าการแปรผันความเข้มข้นของอัลจิเนตไม่ทาให้ค่า IC50 ของเซลล์มะเร็งปอด
แตกต่างกัน และจากการทดลองยังพบว่าค่า IC50 ของเซลล์ปอดปกติมีค่าสูงกว่า 600 µg/ml ซึ่งมีค่าสูงกว่าความ
เข้มข้นของอนุภาคซิลเวอร์นาโนที่พบในสเปร์ฉีดอากาศ คือ 200 µg/ml แสดงว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอนุภาคซิล
เวอร์นาโนเป็นองค์ประกอบในความเข้มข้นที่ต่ากว่า 600 µg/ml มีความปลอดภัยต่อเซลล์ปอดปกติและยังมีฤทธ์
ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งปอด
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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นการศึกษาค่าพลังงานสูญเสียภายในโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งได้ทาการ
วิเคราะห์จากกรณีจุดเชื่อมต่อไฟฟ้าแบบบูลเลต (Bullet Connectors) ในพื้นที่โครงการจังหวัดฉะเชิงเทรา อ่างทอง
และนครสวรรค์ และกรณีฝุ่นที่สะสมบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ในพื้นที่ โครงการจังหวัดระยอง โดยการเก็บ
ตัวอย่างชิ้นงานและข้อมูลในพื้นที่ดังกล่าว ผลการศึกษาพบว่า กรณีจุดเชื่อมต่อแบบบูลเลตแบบเก่าที่ใช้งานเป็น
ระยะเวลามากกว่า 5 ปี มีค่าความต้านทาน 10.9002 mΩ ทาให้เกิดพลังงานสูญเสีย 435.518 kWh/ปี/1MW หรือ
สูญเสียรายได้ 4,791 บาท/ปี/1MW หากมีการปรับปรุงโดยการถอดจุดเชื่อมต่อออกจากกันแล้วสวมเข้าด้วยกัน
เหมือนเดิมจะสามารถลดค่าความต้านทานจากเดิมได้ 5.8953 mΩ และลดค่าพลังงานสูญเสียจากเดิมได้ 235.5506
kWh/ปี/1MW ทาให้มีรายได้กลับมา 2,591 บาท/ปี/1MW และกรณีฝุ่นที่สะสมด้านบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ พบว่า
ฝุ่นสะสมบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะบดบังแสงอาทิตย์ที่ส่องลงบนเซลล์เมื่อเซลล์แสงอาทิตย์ได้รับแสงน้อยการ
ผลิตพลังงานก็น้อย ฝุ่นสะสมบนแผงทาให้ค่าประสิทธิภาพการผลิตพลังงานลดลง 0.31 % ต่อวัน ทาให้เกิดค่า
พลังงานสูญเสีย 153,171 kWh/1ปี/1 MW และสูญเสียรายได้ 1,684,881บาท/ปี/1MW ถ้ากาหนดให้มีการล้างทา
ความสะอาดแผงทุกๆ 15 วันจะทาให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด 882,261 บาท/ปี/1MW และลดค่าพลังงานสูญเสียจาก
เดิมได้ 110,751 kWh/ปี/1MW
คาสาคัญ: แสงอาทิตย์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ค่าประสิทธิภาพ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
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ABSTRACT
This paper presents energy losses of photovoltaic power plants form bullet connectors (case study in
Chacherngchao, Angtong and Nakornsawan province) and dust accumulation on photovoltaic (case study in
Rayong province). The results of this study indicate that bullet connectors with more than five years age have a
resistance of 10.9002 mΩ can cause energy losses 435.518 kWh/year/1MW or cost 4,791 baht/year/1MW.
Maintenance by take it out and re-connect it back can decrease resistance to 5.8953 mΩ and lead to energy
saving 371.5335 kWh/year/1MW cost 4,087 baht/year/1MW. The dust that accumulated on solar panel will be
obstructed sunlight cause to panel performance decreased 0.31 percent per day, power loss was 153,171
kWh/year/1MW and income loss was 1,684,881 baht/year/1MW. The cleaning schedule of solar panels was set
in every 15 day would make profit about 882,261 baht/year/1MW and reduce energy loss was 110,751
kWh/year/1MW.
KEYWORDS: Irradiations, Photovoltaic module, Performance ratio, Photovoltaic power plant

1. บทนา
การผลิตไฟฟ้าด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ( Photovoltaic) ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เซลล์
แสงอาทิตย์จะทาหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current : DC) แล้วส่งผ่าน
อุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อจ่ายเข้าระบบสายส่งของการไฟฟ้า ซึ่งเรียกระบบนี้ว่า
Grid Connected PV System อุปกรณ์ที่สาคัญของโรงไฟฟ้าคือ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ , อุปกรณ์แปลงไฟฟ้า
กระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (Inverters), สายตัวนาไฟฟ้า, หม้อแปลงเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันต่าเป็น
แรงดันสูง อุปกรณ์ที่นามาติดตั้งในโรงไฟฟ้าถูกเลือกและออกแบบเพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถผลิตพลัง งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุดในสภาวะการทางานปกติ ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นอกจากจะขึ้นอยู่กับ
อุปกรณ์ที่นามาติดตั้งแล้วก็ยังมีปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการทางานของโรงไฟฟ้าด้วย ได้แก่ อุณหภูมิ ความเข้ม
รังสีแสงอาทิตย์ สภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดเงาหรือฝุ่นบดบังแสง ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าที่ลดลง หรือค่าพลังงาน
สูญเสียที่เกิดขึ้นภายในโรงไฟฟ้านั้นคือค่ารายได้ที่ลดลงด้วยเช่นกัน
การศึกษาค่าพลังงานสูญเสียในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในบทความนี้จะวิเคราะห์สองประเด็นคือ
ค่าพลังงานสูญเสียที่เกิดจากอุปกรณ์เชื่อมต่อไฟฟ้าของขั้วบวกและขั้วลบ ระหว่างแผงเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละแผง
(Losses of PV Connectors) ประเด็นที่สองทาการศึกษาค่าพลังงานสูญเสียที่เกิดฝุ่นที่สะสมบนแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ (Losses of dust accumulation) การศึกษาจะทาการวัดค่าและเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อหาแนว
ทางการปรับปรุงและวางแผนการดาเนินงานภายในโรงไฟฟ้าให้สามารถผลิตพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

2. กรอบแนวความคิดและทฤษฎี
1) จุดเชื่อมต่อแบบบูลเลค (Bullet Connectors) มีค่าความต้านทานสูง ทาให้เกิดค่าพลังงานสูญเสีย
2) ฝุ่นที่สะสมบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทาให้ประสิทธิภาพการผลิตพลังงานลดลง
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3) การล้างทาความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์อย่างเหมาะสมทาให้การการดาเนินงานของโรงไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1) เพื่อศึกษาค่าพลังงานสูญเสียที่เกิดจากจุดเชื่อมต่อไฟฟ้าแบบบูลเลต ระหว่างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV
Connectors) แต่ละแผงในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงเพื่อลดค่า
พลัง งานสู ญเสี ยที่ เกิดจากจุ ดเชื่อ มต่อ ไฟฟ้าระหว่างแผงเซลล์แ สงอาทิตย์ แต่ ละแผงในโรงไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์
2) เพื่อศึกษาค่าพลังงานสูญเสียที่เกิดจากฝุ่นที่สะสมบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงงานไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ และวิเคราะห์ความถี่ที่เหมาะสมในการทาความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้ได้รับ
ผลประโยชน์สูงสุดของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

4. วิธีการดาเนินวิจัย
การศึกษาใช้วิธีการนาตัวอย่างชิ้นงานมาทาการวัดวิเคราะห์ และการเก็บข้อมูลจากโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าจ่ายเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้า การศึกษาแบ่งเป็นสองส่วนคือ
1. ศึกษาค่าพลังงานสูญเสียที่เกิดจากจุดเชื่อมต่อไฟฟ้า (PV connecters) ขั้วบวกและขั้วลบ แบบบูลเลต ที่
ต่อระหว่างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยการตัดตัวอย่างจุดเชื่อมต่อจากโรงไฟฟ้าในจังหวัดฉะเชิงเทรา, นครสวรรค์,
อ่างทอง โรงละ 10 ตัวอย่าง เพื่อนามาวัดค่าความต้านทานเปรียบเทียบกับจุดเชื่อมต่อใหม่ 2 แบบคือ แบบบูลเลต
และ MC4 ด้วยเครื่อง Precision Double Bridge รูปแบบการวัดค่าความต้านทานของจุดเชื่อมต่อเก่ามี 4 รูปแบบคือ
ชิ้นงานอยู่ในสภาพเดิม , หมุนชิ้น 180 องศา, ถอดชิ้นงานขั้วบวกลบออกจากกันแล้วสวมเข้าด้วยกันใหม่ , ขัด
ชิ้นงานด้วยกระดาษทราย ส่วนรูปแบบการวัดค่าความต้านทานจุดเชื่อมต่อใหม่มี 3 รูปแบบคือ ชิ้นงานอยู่ใน
สภาพเดิม, หมุนชิ้น 180 องศา, ถอดชิ้นงานขั้วบวกลบออกจากกันแล้วสวมเข้าด้วยกัน นาค่าความต้านทานมา
คานวณค่าพลังงานสูญเสีย และวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงเพื่อลดค่าพลังงานสูญเสียที่เกิดจากจุดเชื่อมต่อโดย
จะพิจารณาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการดาเนินการกับผลตอบแทนที่จะได้กลับมา ขั้นตอนการศึกษาสามารถแสดง
แผนผังการทางานดังในภาพประกอบ 1
2. ศึ กษาค่าพลัง งานสูญ เสีย ที่เ กิดจากฝุ่ นสะสมบนแผงเซลล์แ สงอาทิ ตย์ ใ นโรงงานไฟฟ้ าพลั งงาน
แสงอาทิตย์ โดยทาการเก็บข้อมูล ค่าพลังงานรวมที่สามารถผลิตได้ในแต่ละวัน (kWh), ค่าจานวนชั่วโมงตลอดทั้ง
วันที่แสงอาทิตย์มีค่า 1,000 W/m2 และค่าอุณหภูมิเฉลี่ยของแผง (0C) จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่
จังหวัดระยอง ข้อมูลต่างจะถูกบันทึกทุกๆนาทีด้วยโปรแกรมในระบบ Monitoring ตั้งแต่ระบบโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์เริ่มทางานจนถึงหยุดทางานในแต่ละวัน (เวลาประมาณ 6.00 น. -18.00 น.) การทางานจะเป็นอัตโนมัติ
ทุกวัน
การศึกษาจะเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ค่าพลังงานรวมที่
สามารถผลิตได้ในแต่ละวัน (kWh) และ ค่าจานวนชั่วโมงตลอดทั้งวันที่แสงอาทิตย์มีค่า 1,000 W/m2 นามา
คานวณเปรียบเทียบกับกาลังวัตต์ที่ติดตั้งเพื่อหาค่า ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ค่าประสิทธิภาพที่
ลดลงคือค่าพลังงานสูญเสีย ข้อมูลที่ได้นามาวิเคราะห์ในการกาหนดรอบระยะเวลาการล้างทาความสะอาดแผง
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เซลล์แสงอาทิตย์ที่เหมาะภายในโรงไฟฟ้า โดยจะพิจารณาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการดาเนินการกับผลตอบแทน
ที่จะได้รับ ขั้นตอนการศึกษาสามารถแสดงแผนผังการทางานดังในภาพประกอบ 2

**

*

*วัดความต้านทานสามรูปแบบคือ 1. วัดจุดเชื่อมต่อในสภาพปกติ, 2. หมุนจุดเชื่อมต่อ 180 องศาแล้ว, 3. ถอดจุดเชื่อมต่อออกจากกันแล้วสวมเข้าด้วยกันอีกครั้งแล้ววัด
**วัดความต้านทานสี่รปู แบบคือ 1 วัดจุดเชื่อมต่อในสภาพปกติ, 2 หมุนจุดเชื่อมต่อ 180 องศาแล้ว, 3 ถอดจุดเชื่อมต่อออกจากกันแล้วสวมเข้าด้วยกันอีกครัง้ แล้ววัด, 4 ขัดจุด
เชื่อมต่อด้วยกระดาษทรายแล้ววัด

ภาพประกอบ 1 แสดงแผนผังการศึกษาค่าพลังงานสูญเสียที่เกิดจากจุดเชื่อมต่อไฟฟ้าแบบบูลเลต

ภาพประกอบ 2 แสดงแผนผังการศึกษาค่าพลังงานสูญเสียที่เกิดจากฝุ่นสะสมบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์
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5. ผลการวิจัย
ผลการวัดค่าความต้านทานจุดเชื่อมต่อไฟฟ้า (PV Connectors) ชนิดบูลเลตของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ใน
โรงไฟฟ้าแต่ละโครงการทีต่ ิดตั้งในจังหวัดฉะเชิงเทรา, อ่างทอง และนครสวรรค์ ดังแสดงในภาพประกอบ 3

*1 วัดจุดเชื่อมต่อในสภาพปกติ, 2 หมุนจุดเชื่อมต่อ 180 องศาแล้ว, 3 ถอดจุดเชื่อมต่อออกจากกันแล้วสวมเข้าด้วยกันอีกครัง้ แล้ววัด, 4 ขัดจุดเชื่อมต่อด้วยกระดาษทรายแล้ววัด

ภาพประกอบ 3 แสดงค่าความต้านทานจุดเชื่อมต่อเก่าแบบบูลเลตที่ใช้งานอยู่ในโรงไฟฟ้า
ค่าความต้านทานจุดเชื่อมต่อไฟฟ้าทีประกอบใหม่ 2 ชนิด คือ แบบบูลเลต ( ชนิดเดียวกับแบบเก่า )
และแบบ MC4 ดังแสดงในภาพประกอบที่ 4

*1 วัดจุดเชื่อมต่อในสภาพปกติ, 2 หมุนจุดเชื่อมต่อ 180 องศาแล้ว, 3 ถอดจุดเชื่อมต่อออกจากกันแล้วสวมเข้าด้วยกันอีกครัง้ แล้ววัด

ภาพประกอบ 4 แสดงค่าความต้านทานจุดเชื่อมต่อแบบใหม่ ทีป่ ระกอบขึ้น

1612

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจาปี 2556

วันที่ 24 ธันวาคม 2556

จากข้อมูลค่าความต้านทานของจุดเชื่อมต่อเก่าที่ใช้งานอยู่มีค่ามากกว่าความต้านทานจุดเชื่อมต่อใหม่
แบบบูลเลต 9.0937 mΩ และแบบ MC4 9.0845 mΩ ในระบบมีกระแส 0.93 Amp ไหลผ่านจุดเชื่อมต่อทาให้เกิด
แรงดันตกคร่อม 10.137 mVolt (V=IR) ค่ากาลังงานสูญเสีย 9.4274 mW/จุด (P=I2R) ในโรงไฟฟ้าขนาด 1 MW มี
จานวนจุดเชื่อมต่อ 28,125 จุด ที่ชั่วโมงการทางานเฉลี่ย 4.5 ชั่วโมง/วัน และ 365 วัน/ปี ทาให้เกิดค่าพลังงาน
สูญเสีย 429.525 kWh/ปี/1MW หรือคิดเป็นมูลค่าสูญเสีย 4,725 บาท/ปี/1MW (มูลค่าขายพลังงานไฟฟ้า 11 บาท/
kWh) แนวทางการปรับปรุงได้ทาการศึกษา 4 แนวทางดังในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าความต้านทาน และค่าความต้านทานที่สามารถลดได้จากแนวทางการปรับปรุง 4 แบบ
ค่าความต้านทาน

แนวทางการปรับปรุง
1.เปลี่ยนจุดเชื่อมต่อใหม่

(mΩ)
1.1 แบบบูลเลต
1.2 แบบ MC4

2.หมุนจุดเชื่อมต่อ 180 องศา
3.ถอดจุดเชื่อมต่อออกจากกันแล้วสวมเข้าใหม่
4.ขัดจุดเชื่อมต่อด้วยกระดาษทราย

ค่าความต้านทานที่ลดได้*
(mΩ)

1.8065
1.8157
6.3829
5.0049
3.6392

9.0937
9.0845
4.5173
5.8953
7.261

*ค่าความต้านทานทีล่ ดได้ = ค่าความต้านทานเดิม 10.9002 mΩ - ค่าความต้านทานหลังปรับปรุง

แนวทางการปรับปรุงที่ 1 และ 4 ลดค่าความต้านทานได้มากแต่การดาเนินต้องเสียค่าใช้จ่ายในการชื้อ
อุปกรณ์ในการปรังปรุง ส่วนแนวทางที่ 2 และ 3 พนักงานภายในโครงการสามารถทาได้ เอง ดังนั้นแนวทาง
ปรับปรุง ที่เหมาะสม คือ ให้พนักงานถอดจุดเชื่อมต่อออกจากกันแล้วสวมเข้าด้วยกันใหม่ การปรับปรุงวิธีนี้
สามารถลดค่าพลังงานสูญเสียจากเดิมได้ 255.506 kWh/ปี/1MW หรือคิดเป็นมูลค่าที่สามารถลดได้จากเดิม 2,591
บาท/ปี/1 MW
ผลการศึกษาพลังงานสูญเสียที่เกิดจากฝุ่นสะสมบนผิวเซลล์แสงอาทิตย์สามารถสรุปการทาความ
สะอาดออกเป็น 2 ลักษณะคือ ช่วงที่ 1 แผงจะถูกทาความสะอาดด้วยน้าฝนที่ตกลงมา คือช่วงที่ฝนทิ้งช่วงฝุ่นจะ
สะสมบนผิวเซลล์ทุกวันทาให้ค่ าประสิทธิการผลิตพลังงานลดลงเรื่ อยๆ จนมีฝนตกในปริมาณมากพอที่จะทา
ความสะอาดฝุ่ น บนผิ วเซลล์ ค่ าประสิ ท ธิ ภาพการผลิ ต พลั ง งานจะดี ขึ้ น ในช่ วงเวลาดั ง กล่ าวสามารถหาค่ า
ประสิทธิภาพที่ลดลงได้ 0.00388 (0.388%) ต่อวัน ช่วงที่ 2 แผงถูกทาความสะอาดด้วยการล้าง คือ ปล่อยให้ฝุ่นจะ
สะสมบนผิ วเซลล์ทุ กวั นท าให้ ค่ าประสิ ทธิ การผลิ ต พลั ง งานลดลงเลื่อ ยๆ จนถึ งรอบการทาความสะอาดค่ า
ประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจะดีที่ สุด ในช่วงเวลาดั งกล่าวสามารถหาค่าประสิทธิภาพที่ ลดลงได้ 0.0023
(0.23%) ต่อวัน ค่าประสิทธิภาพที่ลดลงของทั้งสองช่วงเฉลี่ยเท่ากับ 0.00309 (0.31 %) ต่อวัน แสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงค่าประสิทธิภาพการผลิตพลังงานลดลงเฉลี่ยต่อวัน
Array
Array2
Array11
Array14
Array21
Array24
เฉลี่ย

ช่วงที่ 1*
ช่วงที่ 2**
0.0041
0.0025
0.0031
0.0034
0.0042
0.002
0.0049
0.0019
0.0031
0.0017
0.00388
0.0023
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์

เฉลี่ย
0.00309
0.31%

*ช่วงที่ 1 แผงจะถูกทาความสะอาดด้วยน้าฝนที่ตกลงมา
**ช่วงที่ 2 แผงถูกทาความสะอาดด้วยการล้าง

ค่าประสิทธิภาพลดลง 0.31% ต่อวันและเท่ากับ 9.3 % สะสมต่อเดือน คิดเป็นค่าพลังงานสูญเสียที่
โรงไฟฟ้าขนาด 1 MW เท่ากับ 13.95kWh/วัน และ 6,486.75 kWh/เดือน ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงค่าประสิทธิภาพลดลงและค่าพลังงานสูญเสียของโรงไฟฟ้าขนาด 1 MW
วันที่
ค่าประสิทธิภาพลดลง
พลังงานสูญเสีย/วัน (kWh)
พลังงานสูญเสียสะสม (kWh)

1
0.0031
13.95
13.95

2
0.0062
27.9
41.85

3
0.0093
41.85
83.7

4
0.0124
55.8
139.5

5
0.0155
69.75
209.25

6
0.0186
83.7
292.95

7
0.0217
97.65
390.6

8
0.0248
111.6
502.2

9
0.0279
125.55
627.75

10
0.031
139.5
767.25

วันที่
ค่าประสิทธิภาพลดลง
พลังงานสูญเสีย/วัน (kWh)
พลังงานสูญเสียสะสม (kWh)

11
0.0341
153.45
920.7

12
0.0372
167.4
1088.1

13
0.0403
181.35
1269.45

14
0.0434
195.3
1464.75

15
0.0465
209.25
1674

16
0.0496
223.2
1897.2

17
0.0527
237.15
2134.35

18
0.0558
251.1
2385.45

19
0.0589
265.05
2650.5

20
0.062
279
2929.5

วันที่
ค่าประสิทธิภาพลดลง
พลังงานสูญเสีย/วัน (kWh)
พลังงานสูญเสียสะสม (kWh)

21
0.0651
292.95
3222.45

22
0.0682
306.9
3529.35

23
0.0713
320.85
3850.2

24
0.0744
334.8
4185

25
0.0775
348.75
4533.75

26
0.0806
362.7
4896.45

27
0.0837
376.65
5273.1

28
0.0868
390.6
5663.7

29
0.0899
404.55
6068.25

30
0.093
418.5
6486.75

วันที่
ค่าประสิทธิภาพลดลง
พลังงานสูญเสีย/วัน (kWh)
พลังงานสูญเสียสะสม (kWh)

31
0.0961
432.45
6919.2

32
0.0992
446.4
7365.6

33
0.1023
460.35
7825.95

34
0.1054
474.3
8300.25

35
0.1085
488.25
8788.5

36
0.1116
502.2
9290.7

37
0.1147
516.15
9806.85

38
0.1178
530.1
10337

39
0.1209
544.05
10881

40
0.124
558
11439

วันที่
ค่าประสิทธิภาพลดลง
พลังงานสูญเสีย/วัน (kWh)
พลังงานสูญเสียสะสม (kWh)

41
0.1271
571.95
12011

42
0.1302
585.9
12596.9

43
0.1333
599.85
13196.7

44
0.1364
613.8
13810.5

45
0.1395
627.75
14438.3

46
0.1426
641.7
15080

47
0.1457
655.65
15735.6

48
0.1488
669.6
16405.2

49
0.1519
683.55
17088.8

50
0.155
697.5
17786.3
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ตารางที่ 3 แสดงค่าประสิทธิภาพลดลงและค่าพลังงานสูญเสียของโรงไฟฟ้าขนาด 1 MW (ต่อ)
วันที่
ค่าประสิทธิภาพลดลง
พลังงานสูญเสีย/วัน (kWh)
พลังงานสูญเสียสะสม (kWh)

51
0.1581
711.45
18497.7

52
0.1612
725.4
19223.1

53
0.1643
739.35
19962.5

54
0.1674
753.3
20715.8

55
0.1705
767.25
21483

56
0.1736
781.2
22264.2

57
0.1767
795.15
23059.4

58
0.1798
809.1
23868.5

59
0.1829
823.05
24691.5

60
0.186
837
25528.5

วันที่
ค่าประสิทธิภาพลดลง
พลังงานสูญเสีย/วัน (kWh)
พลังงานสูญเสียสะสม (kWh)

61
0.1891
850.95
26379.5

62
0.1922
864.9
27244.4

63
0.1953
878.85
28123.2

64
0.1984
892.8
29016

65
0.2015
906.75
29922.8

66
0.2046
920.7
30843.5

67
0.2077
934.65
31778.1

68
0.2108
948.6
32726.7

69
0.2139
962.55
33689.3

70
0.217
976.5
34665.8

ค่าประสิทธิภาพ =ค่าพลังงานที่ผลิตได้จริง / (จานวนวัตต์ติดตั้ง*จานวนชั่วโมงที่แสงมีค่า 1000 W/m2)
ค่าประสิทธิภาพลดลง =ค่าประสิทธิภาพในสภาวะปกติ (ไม่มีฝุ่น) – ค่าประสิทธิภาพการใช้งานจริง (มีฝุ่นสะสม)
ค่าพลังงานสูญเสีย =ค่าประสิทธิภาพที่ลดลง * 1 MW * จานวนชั่วโมงที่แสงมีค่า 1000 W/m2

ได้พิจารณาเพิ่มเติมหาค่าประสิทธิภาพสูงสุดและต่าสุดในกรณีปล่อยตามธรรมชาติโดยไม่ล้างแผง
ในช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล ในช่วง 106 วันก่อนล้างแผงดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงค่าประสิทธิภาพสูงสุดและต่าสุดกรณีไม่ล้างทาความสะอาดแผงช่วงเวลา 106 วัน
Array
Max
Min
Av
Max-min
Array2
0.985784
0.7773
0.94087
0.20849
Array11
0.98455
0.78106
0.92982
0.20349
Array14
1.01466
0.8343
0.9556
0.18036
Array21
0.99529
0.78709
0.9365
0.2082
Array24
0.96259
0.797
0.91723
0.1655
เฉลี่ย
0.988575
0.79535 0.936004 0.193208
จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าค่าประสิทธิภาพเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 0.988575 (98.86%) ต่าสุด 0.79535
(79.54%) ค่าความต่างระหว่างค่าสูงสุดกับค่าต่าสุดเท่ากับ 0.193208 (19.32%) นั้นคือถ้าปล่อยตามธรรมชาติค่า
ประสิทธิจะลดลงไม่เกิน 0.193208 หรือเท่ากับปริมาณฝุ่นที่สะสม 62 วันหรือประมาณ 2 เดือน ดังนั้นแสดงว่า
โดยเฉลี่ยใน 1 ปีแผงจะถูกทาความสะอาดด้วยน้าฝน 6 รอบ แต่ละรอบจะมีปริมาณฝุ่นสะสมแล้วทาให้ค่าพลังงาน
ลดลงสูงสุดไม่เกิน 25,528.5 kWh ดังแสดงในตารางที่ 3 (ค่าพลังงานสูญเสียสะสมวันที่ 60) ค่าพลังงานสูญเสียที่
เกิดจากฝุ่นสะสมบนแผงในระยะเวลา 1 ปีของโรงไฟฟ้าขนาด 1MW เท่ากับ 25,528.5 kWh x 6 = 153,171 kWh/ปี
ค่าพลังงานที่สูญเสียคานวณเป็นปริมาณ CO2 ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า 0.561kg/kWh มีค่าเท่ากับ 85,928.931 kg/ปี
การล้างทาความสะอาดแผง ได้จาลองรอบการล้างแผงทุกๆ 5, 6, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20 และ 30 วัน
แต่ละครั้งการล้างต้องจ่ายค่าแรงงาน 14,000 บาท/1MW ค่าพลังงานไฟฟ้าปั้มน้า 93.5 kWh/1MW ปริมาณน้า
30,000 ลิตร/1MW (ใช้น้าบ่อภายในโครงการ) คูณด้วยจานวนครั้งการล้างต่อปี ค่าพลังงานสูญเสียที่สามารถลดได้
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ในแต่ละรอบการล้างจะนามาคานวณเทียบเป็นปริมาณ CO2 และมูลค่าเงินที่จะได้เมื่อสามารถลดค่าพลังงาน
สูญเสียจากการล้างแต่ละรอบ แสดงในภาพประกอบ 5

ภาพประกอบ 5 แสดงค่าพลังงานสูญเสียที่สามารถลดได้, ค่าพลังงานสูญเสียคิดเป็นปริมาณ CO2, มูลค่าเงินทีจ่ ะ
ได้กลับมาต่อรอบวันการล้างแผง
จากข้อมูลการกาหนดรอบการล้างแผงทุกๆ 15 วันทาให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด 882,261 บาท/ปี/1MW
และสามารถลดค่าพลังงานสูญเสียจากเดิมได้ 110,751 kWh/ปี/1MW

6. สรุปผลการวิจัย
ค่าความต้านทานที่เกิดขึ้นตรงจุดเชื่อมต่อไฟฟ้าแบบบูลเลต ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ทาให้เกิดพลังงาน
สูญเสีย 435.518 kWh/ปี/1MW หรือสูญเสียรายได้ 4,791 บาท/ปี/1MW การปรับปรุงที่เหมาะสมคือการถอด
จุดเชื่อมต่อออกแล้วสวมเข้าด้วยกันใหม่ สามารถลดค่าความต้านทานจากเดิมได้ 5.8953 mΩ และลดค่าพลังงาน
สูญเสียจากเดิมได้ 235.5506 kWh/ปี/1MW ทาให้มีรายได้กลับมา 2,591 บาท/ปี/1MW และฝุ่นที่สะสมบนแผง
เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ส่ ง ผลให้ เ กิด ค่ าพลั ง งานสู ญ เสี ย และประสิ ท ธิ ภาพการผลิ ต ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ าพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ลดลง 0.31 % ต่อวัน ทาให้เกิดค่าพลังงานสูญเสีย 153,171 kWh/1ปี/1 MW การกาหดรอบการล้างทา
ความสะอาดทุกๆ 15 จะทาให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด 882,261 บาท/ปี/1MW และลดค่าพลังงานสูญเสียจากเดิม
ได้ 110,751 kWh/ปี/1MW

7. ข้อเสนอแนะ
การดาเนินการภายในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นั้นใช้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการไม่มาก และต้องการการ
บารุงรักษาน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ เช่น ก๊าซธรรมชาติ หรือถ่านหิน เป็นต้น
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แต่การจัดการที่ดีและเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพเป็นสิ่งจาเป็นเพื่อให้โรงไฟฟ้ าสามารถผลิตพลังงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดตลอดอายุการทางานของโรงไฟฟ้า
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สมรรถนะการบ้าบัดน้าเสียซีโอดีต้าโดยระบบถังปฏิกรณ์ไร้อากาศแบบไฮบริด
ทีช่วงเวลาเติมน้าเสียต่างกัน
PERFORMANCE OF LOW COD WASTEWATER TREATMENT BY
HYBRID ANAEROBIC REACTOR AT DIFFERENT FEEDING TIME
นภาลัย รัตนศรีทอง
นักศึกษาปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
E-mail : napalai_ra@hotmail.com
ประพนธ์ เขมด้ารง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
E-mail : praphon@eng.cmu.ac.th
บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสมรรถนะการบาบัดน้าเสียซีโอดีต่า ที่ช่วงเวลาเติมน้าเสีย
ต่างกัน ซึ่งมีค่าซีโอดีทั้งหมดโดยเฉลี่ย 300 มก./ล. โดยใช้แบบจาลองถังปฏิกรณ์ไร้อากาศ แบบไฮบริด ( Hybrid
Anaerobic Reactor ) ขนาด 17.5 ล. จานวน 2 ชุด แต่ละชุดทาการใส่ตัวกลาง ลงไปร้อยละ 50 ของปริมาตร
ทั้งหมดที่ด้านบนของถัง อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดการทดลองประมาณ 24.6 ºซ ที่เวลาเก็บกักน้า 8-24 ชม. หรือที่
ภาระบรรทุกสารอินทรีย์ 0.2-0.6 กก.ซีโอดี /ลบ.ม.-วัน จากการวิเคราะห์ผล ณ สภาวะคงตัว พบว่าระบบมี
ประสิทธิภาพการกาจัดซีโอดีร้อยละ 78-90 และ 81-87 เมื่อเทียบกับซีโอดีทั้งหมดและซีโอดีละลายน้าตามลาดับ
โดยมีอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพต่อปริมาตรถัง 0.4-0.61 ล./ล.-วัน ซึ่งก๊าซที่ได้มีมีเทนเป็นองค์ประกอบอยู่ร้อยละ
69-78 โดยสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้มากขึ้นเมื่อภาระบรรทุกสารอินทรีย์เพิ่มขึ้นและพบว่าปริมาณร้อยละ 85
ของซีโอดีที่ถูกกาจัดถูกเปลี่ยนไปอยู่ในรูปมีเทน
ค้าส้าคัญ : แบบจาลองถังปฏิกรณ์ไร้อากาศ แบบไฮบริด, การบาบัดน้าเสียซีโอดีต่า, ช่วงเวลาเติมน้าเสียต่างกัน

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

1. บทน้า
ระบบบาบัดน้าเสียทางชีวภาพแบบไม่ใช้ออกซิเจน เป็นระบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมแพร่หลาย ทั้งยังมี
การพัฒนาเกี่ยวกับความรู้ในการศึกษาของระบบการทางานแบบไร้ออกซิเจนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากระบบนี้
สามารถประหยัดพลังงานในการเติมอากาศ ใช้เครื่องมือน้อย เวลาในการกักเก็บสั้น และยังเหมาะสมกับประเทศ
ในเขตร้อน ทั้งนี้พลังงานที่เกิดจากระบบบาบัดแบบไร้ออกซิเจนคือ ก๊าซมีเทน ทั้งนี้ได้มีการพัฒนา โดยมีการ
ปรับปรุงให้ระบบสามารถที่จะรองรับจุลชีพภายในระบบให้สูงที่สุด จึงเห็นว่าระบบบาบัดแบบยูเอเอสบี เป็น
ระบบที่ให้แบคทีเรียมีการร่วมกลุ่มเม็ดและตะกอนได้ดี และระบบการกรองไร้อากาศภายในระบบมีการใส่
ตัวกลางเพื่อให้แบคทีเรียเกาะบริเวณผิวของตัวกลาง แต่ทั้ง 2 ระบบนี้ยังมีข้อจากัดในการใช้งาน เช่น การเกิดเม็ด
ตะกอนในระบบยูเอเอสบีนั้น สามารถเกิดขึ้นได้ช้าและใช้เวลานาน ส่วนของระบบเการกรองไร้อากาศอาจมีการ
อุดตันของตัวกลางขึ้นได้ ดังนั้นได้มีการพัฒนาเป็นระบบลูกผสม ที่เรียกว่า ยูเอเอชเอฟ (Guiot Van den berg,
1984) โดยที่จะบรรจุตัวกลางไว้ในส่วนของด้านบนของถังปฏิกิริยาเท่านั้นจึงทาให้ระบบนี้มีอายุสลัดจ์และ
ปริมาณจุลชีพมากเพียงพอกับการบาบัด สามารถรับน้าเสียแบบปริมาณช็อคโหลดได้ดี และแม้ว่าระบบถูกกระทบ
จนประสิทธิภาพในการบาบัดลดลง ก็ยังสามารถฟื้นฟูประสิทธิภาพบาบัดได้เหมือนเดิมภายในเวลาไม่นาน

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
ผลของช่วงเวลาเติมน้าเสียที่แตกต่างกันต่อการทางานของระบบในการบาบัดน้าเสียชุมชนสังเคราะห์

3. ขอบเขตของงานวิจัย
3.1 การวิจัยนี้ใช้แบบทดลองถังอัพโฟลว์แอแอนโรบิกไฮบริด จานวน 2 ถัง โดยใช้น้าเสียสังเคราะห์ที่มี
ค่าความเข้มข้นซีโอดีประมาณ 300 มก/ล.
3.2 ทาการทดลองภายใต้อุณหภูมิ และบรรยากาศของห้องปฎิบัตกิ าร โดยทาการศึกษาการทางานของ
ระบบในช่วงต่างกัน สามารถแบ่งออกเป็น 4 ช่วง คือ
ระยะเวลาเติมน้าเสีย
ระยะเวลาที่หยุดเติมน้าเสีย
ภาระบรรทุกอินทรีย์
( ชั่วโมง )
( ชั่วโมง )
( กก./ลบ.ม. – วัน )
24
0.60
16
8
0.40
12
12
0.30
8
16
0.20
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4. วิธีการด้าเนินงานวิจัย
4.1 เครื่องมือและอุปกรณ์
1. แบบจาลองการบาบัดน้าเสียชุมชนด้วยถังปฏิกรณ์ไร้อากาศไฮบริด มีทั้งหมด 2 ชุด
2. ถังไฮบริดแอนแอโรบิกฟิลเตอร์
ถังปฏิกิริยาแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนบนของถังเป็นท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.15 ม. สูง
1.30 ม. ความสูงของระดับน้า 1.10 ม. ภายในบรรจุตัวกลางสูง 0.50 ม. โดยทามีการเว้นที่ว่างด้านล่างของถังไว้
60 ซม. และด้านบน 20 ซม. ด้านข้างของถังกรองติดท่อเก็บ ตัวอย่างน้าเสียห่างกันจุดละ 10 ซม. จานวน
ทั้งหมด 5 จุด ด้านล่างของถังกรองมีท่อก๊าซซึ่งต่อด้วยสายยางเขากับเครื่องวัดปริมาณก๊าซ โดยอาศัยหลักการ
แทนที่ของน้า ถังกรองมีปริมาตร 19.44 ล. ปริมาตรการใช้งานจริง 17.50 ล. พื้นที่ผิวจาเพาะตัวกลางทั้งหมดที่
ใช้ 1.9271 ตร.ม.
ถังปฎิกิริยา ø 15 ซม.
H

ก๊าซชีวภาพ

จุดเก็บตัวอย่างก๊าซ

I

20 ซม.
G

เครื่องวัดปริมาณก๊าซ

ท่อน้้าออก
ชั้นตัวกลาง
F

จุดเก็บน้้าตัวอย่างห่าง
กันจุดละ 10 ซม.

50 ซม.

E
D
C
B

130 ซม.

60 ซม.

ท่อน้้าเข้า
A

Feed pump
ท่อระบายตะกอน
ถังพักน้าเสียเข้า
แผนภาพที 1 แสดงรายละเอียดของถังปฏิกรณ์ไร้อากาศไฮบริด
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2.1 ตัวกลาง
ใช้ตัวกลางพลาสติกโพลีเอทีลีนบรรจุครึง่ ถังปฏิกิริยา พื้นที่ผิวจาเพาะ 229.38 ตร.ม./ ลบ.ม.
ความพรุน 86.44%

รูปที 1 วัสดุตัวกลางที่ใช้ในการทดลอง
3. ชุดอุปกรณ์วัดก๊าซ
เครื่องวัดก๊าซจะวัดผลรวมของปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นในแต่ละวันและแสดงผลออกมาเป็นตัวเลข
โดยจะใช้เครื่องวัดก๊าซ 1 ชุดต่อถัง ลักษณะของชุดอุปกรณ์วัดก๊าซ จะทาด้วยแผ่นอะครีลิกพลาสติก ภายในจะมี
การปรับสภาพของพีเอชน้าให้มคี า่ พีเอชไม่ต่ากว่า 4 เพื่อไม่ให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ละลายน้า ภายในจะแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนดรัม มีหน้าทีค่ อยดักก๊าซที่ถูกปล่อยผ่านท่อ ดรัมจะมีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมที่มีแผ่น
พลาสติกกั้นในแนวทแยงมุมและส่วนเครื่องนับที่แสดงจานวนการพลิกของดรัม โดยมีหลักการ คือ การใช้ก๊าซ
แทนทีน่ ้าและแรงดันของก๊าซโดยก๊าซชีวภาพจะเข้าที่ส่วนล่างผ่านเข้าสู่ช่องรับก๊าซ เมื่อก๊าซเต็มช่องรับก๊าซแล้ว
จะระบายออกในส่วนด้านบนของเครื่องวัดก๊าซ
4. วิธีการวิเคราะห์ตัวอย่าง
ลักษณะสมบัติ
วิธีการวิเคราะห์
ซีโอดีทั้งหมดและซีโอดีละลายน้า
Dichromate Reflux Metod
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด
อบแห้งที่อุณหภูมิ 103o ซ. 1 ชั่วโมง
ของแข็งแขวนลอยระเหย

เผาที่อุณหภูมิ 550 o ซ. 15 นาที

พีเอช อุณหภูมิ

pH Meter (oriba Model D-E14)

กรดระเหยง่าย

Titration Metod

สภาพด่างทั้งหมด

Acid Titration Metod

ปริมาณก๊าซชีวภาพ

Gas Meter

ส่วนประกอบของก๊าซชีวภาพ

Gas Chromatography (Shimadzu GC8A)

ส่วนประกอบของก๊าซชีวภาพ

Gas Chromatography (Shimadzu GC8A)
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5. วิธีด้าเนินการศึกษา
1. การเริ่มต้นระบบ
ทาการเริ่มต้นระบบโดยใช้เชื้อตั้งต้นเป็นตะกอนจุลชีพจากบ่อบาบัดสุดท้ายของการบาบัดน้าเสียจาก
ฟาร์มสุกร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยใส่ตะกอน
หัวเชื้อร้อยละ 40 ของปริมาตรถังปฎิกิริยามาผสมกับน้าเสียสังเคราะห์ที่เตรียมไว้ ( ธีระพงษ์,2545 ) จากนั้นนาน้า
เสียเขาสู่ระบบ และจะทาการเดินระบบแบบต่อเนื่อง (Continuous) ปิดระบบทิ้งไว้ 7 วันเมื่อเข้าระบบสู่สภาวะคง
ตัวจะทาการวัดและวิเคราะห์ค่า pH, VFA, การเกิดก๊าซ และประสิทธิภาพในการกาจัดสารอินทรีย์ จากนั้นจึงปรับ
ระยะเวลาเป็น 24 ชั่วโมง ระยะเวลากักเก็บให้ได้ภาระบรรทุกอินทรีย์เท่ากับ 0.60 กก./ลบ.ม. และเริ่มการทดลอง
ครั้งที่ 1 โดยกาหนดระยะการดาเนินการของการเริ่มต้นเป็นระยะเวลา 2 เดือน
2. แผนการศึกษา
การทดลองมีทั้งหมด 4 ชุด ภายใต้อุณหภูมิและบรรยากาศของห้องปฏิบัติการ โดยทาการควบคุมความ
เข้มข้นของซีโอดี เข้าระบบที่ 300 มก./ล. ตลอดทั้งช่วงการทดลอง โดยทาการปั้มน้าเข้าสู่ระบบที่ระยะเวลาที่เดิน
ระบบต่างกัน
 การทดลองที่ 1 : เดินระบบตลอด 24 ชั่วโมง มีค่าภาระบรรทุกอินทรีย์เท่ากับ 0.60 กก./ลบ.ม.-วัน
 การทดลองที่ 2 :
 การทดลองที่ 3 :
 การทดลองที่ 4 :

เดินระบบตลอด 16 ชั่วโมง หยุด 8 ชั่วโมง มีค่าภาระบรรทุกอินทรีย์เท่ากับ
0.40 กก./ลบ.ม.-วัน
เดินระบบตลอด 12 ชั่วโมง หยุด 12 ชั่วโมง มีค่าภาระบรรทุกอินทรีย์เท่ากับ
0.30 กก./ลบ.ม.-วัน
เดินระบบตลอด 8 ชั่วโมง หยุด 16 ชั่วโมง มีค่าภาระบรรทุกอินทรีย์เท่ากับ
0.20 กก./ลบ.ม.-วัน

6. ผลการวิเคราะห์
น้าเสียที่ใช้ในการทดลองเป็นน้าเสียชุมชนสังเคราะห์ ทาการเริ่มต้นระบบโดยใส่ตะกอนหัวเชื้อร้อยละ
40 ของปริมาณถังปฏิกิริยา (ธีระพงษ์,2545) และเติมน้าเสียชุมชนสังเคราะห์จนเต็มจากนั้นปิดระบบทิ้งไว้ 7
วัน เพื่อให้จุลินทรียป์ รับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ โดยสังเกตว่ามีก๊าซเกิดขึ้นจึงเริ่มป้อนน้าเสียสังเคราะห์เข้า
สู่ระบบแบบต่อเนื่อง (continuous) จนกระทัง่ ระบบเข้าสู่สภาวะคงที่ แล้วจึงปรับให้อัตราภาระบรรสารอินทรีย์มี
ค่าเท่ากับ 0.60 และ 0.40 กก.ซีโอดี/ลบ.ม.-วัน สาหรับถังปฏิกิรยิ าที่ 1 และ 2 ตามลาดับ แต่ละการทดลองจะ
สิ้นสุดเมื่อลักษณะสมบัตขิ องน้าทิ้งและอัตราผลิตก๊าซมีแทนค่อนข้างคงที่
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ตารางที 1 ค่าเฉลี่ยที่สภาวะคงที่ของตัวแปรต่างๆของการทดลอง
ตัวแปรน้าเสีย

24
น้าเข้า

อัตราการไหล (ล./วัน)
ภาระบรรทุกสารอินทรีย์ (กก./ลบ.
ม.-วัน)
อุณหภูมิน้าทิ้ง (°ซ)
พีเอช
สภาพด่างทั้งหมด (มก./ล.ในรูป
แคลเซียม
คาร์บอเนต
กรดไขมันระเหยง่าย (มก./ล.ในรูป
กรดอะซิติก)
ซีโอดีทั้งหมด (มก./ล.)
ซีโอดีละลายน้า (มก./ล.)
ของแข็งแหวนลอยทั้งหมด (มก./ล.)
ของแข็งแหวนลอยระเหยง่าย (มก./
ล.)
ประสิทธิภาพกาจัดซีโอดีทั้งหมด
(ร้อยละ)
ประสิทธิภาพกาจัดซีโอดีละลายน้า
(ร้อยละ)
ปริมาณก๊าซชีวภาพที่วัดได้ (ล./วัน)
องค์ประกอบมีเทน (ร้อยละ)
- ก๊าซมีเทน
- ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
- ก๊าซไนโตรเจน
อัตราการผลิตก๊าซมีเทนที่วัดได้ที่
สภาวะ
ห้องทดลอง (ล./ก.ซีโอดีที่กาจัด)

น้าทิ้ง
35
0.6

เวลาเติมน้าเสีย (ชม./วัน)
16
12
น้าเข้า
น้าทิ้ง
น้าเข้า
น้าทิ้ง
23.3
17.5
0.4
0.3

22.4

22.4

น้าเข้า

26.8

น้าทิ้ง
11.7
0.2
26.8

7.5

7.4

7.5

7.4

7.5

7.4

7.5

7.4

241.2

352.3

241.2

353.6

240.6

285.9

240.6

298.6

112.1
307
140.5
130.2

47.1
83.9
24.1
10

112.1
307
140.5
130.2

50.2
73.2
26.1
8.4

136.5
306.1
150.5
108.8

54.2
53.5
21.5
11.9

136.5
306.1
150.5
108.8

57.2
50.4
24.2
9

102.1

6.9

102.1

5.9

89.8

8.2

89.8

6.6

78.4

80.3

88.8

89.5

83.8
0.40

81.7
0.47

86.2
0.51

84.2
0.61

78
5
17

73
6
21

71
8
21

69
8
23

0.13

0.15

0.08

0.07

6.1 อุณหภูมิ
ตารางที 6.1 อุณหภูมิเฉลี่ยของนาทิ้งจากระบบที่มีเวลาเติมน้าเสียต่างๆเมือระบบอยู่ในสภาวะคงที่
น้าเสีย
เวลาเติมน้าเสีย (ชม./วัน)
อุณหภูมิน้าทิ้ง (ºซ)

8

24

16

12

8

22.4

22.4

26.8

26.8
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องศาเซลเซียส

30
25
20
15
10
5
0

HRT 24 hr.
30

60

วันที่ 24 ธันวาคม 2556

HRT 12 hr.
90

120

150

180

210

240

วัน

องศาเซลเซียส

รูปที 6.1 อุณหภูมิน้าทิ้งตลอดการทดลองที่เวลาเติมน้าเสีย 24 และ 12 ชม./วัน (ถัง 1)
30
20
10

HRT 16 hr.

0

30

60

HRT 8 hr.

90

120

150

180

210

240

วัน ่เวลาเติมน้าเสีย 16 และ 8 ชม./วัน (ถัง 2)
รูปที 6.2 อุณหภูมิน้าทิ้งตลอดการทดลองที

6.2 พีเอช
ตารางที 6.2 เฉลีย่ ของน้าเข้าและน้าทิ้งที่เวลาเติมน้าเสียต่างๆ เมื่อระบบอยู่ในสภาวะคงที่
ตัวแปรน้าเสีย
เวลาเติมน้าเสีย (ชม./วัน)
24
16
12
8
7.54

7.52

7.54

7.52

ค่าพีเอชน้าทิ้ง

7.45

7.43

7.45

7.43

7.8
7.7
7.6
7.5
7.4
7.3
7.2

HRT 24 hr.

HRT 12 hr.

30

60

90

120

150

สภา
วะ
คง
ตัว

สภา
วะ
คง
ตัว

pH

ค่าพีเอชน้าเข้า

180

210

น้าเข้า

240

น้าทิ้ง

รูปที 6.3 พีเอชในน้าเข้าและน้าทิง้ ที่เวลาเติมน้าเสีย 24 และ 12 ชม./วัน (ถัง 1)
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วันที่ 24 ธันวาคม 2556
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150

180

210

น้าเข้า

240

รูปที 6.4 พีเอชในน้าเข้าและน้าทิ้งทีเ่ วลาเติมน้าเสีย 16 และ 8 ชม./วัน (ถัง 2)

น้าทิ้ง

6.3 ของแข็งแชวนลอยและของแข็งแขวนลอยระเหยง่าย
ตารางที 6.3 ค่าโดยเฉลีย่ ของของแข็งแขวนลอย และของแข็งแขวนลอยระเหยในน้าเข้าและน้าทิ้งที่เวลาเติมน้า
เสียต่างๆ
เวลาเติมน้าเสีย (ชม. / วัน)
น้าเสีย
24
16
12
8
ของแข็งแขวนลอยในน้าเข้า (มก. / ล.)
140
140
122
122
ของแข็งแขวนลอยในน้าทิ้ง (มก. / ล.)
1.91
1.04
4.364
2.84
ของแข็งแขวนลอยระเหยในน้าเข้า (มก. / ล.)
109
109
100
100
ของแข็งแขวนลอยระเหยในน้าทิง้ (มก. / ล.)
1.69
0.88
3.74
2.84
ประสิทธิภาพการของแข็งแขวนลอย (ร้อยละ)

ของแข็งแขวนลอย
ทังหมด
(มก./ล.)

150

0

HRT 24 hr.
30

60

HRT 12 hr.

90

120

150

สภา
วะ
คง
ตัว

50

สภา
วะ
คง
ตัว

100

180

210

น้าเข้า

240

น้าออก

วัน

ของแข็งแขวนลอย
ระเหยง่า
(มก./ล.)

150

สภา
วะ
คง
ตัว

สภา
วะ
คง
ตัว

100
50

HRT 24 hr.

0

30

60

HRT 12 hr.
90

120

150

180

น้210
าเข้า

รูปที 6.5 ของแข็งแหวนลอยและของแข็งแขวนลอยระเหยง่ายในน้าเข้าและน้าทิ้งทีเ่ วลาเติมน้าเสีย 24
และ 12 ชม./วัน (ถัง 1)
1625
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ของแข็งแขวนลอย
ทังหมด
(มก./ล.)

150

HRT 16 hr.

HRT 8 hr.

สภา
วะคง
ตัว

50

สภา
วะคง
ตัว

100

0

30

60

90

120

150

180

210

240

น้าเข้า

น้าออก

ของแข็งแขวนลอย
ระเหยง่าย
(มก./ล.)

150

สภา
วะ
คง
ตัว

50
0

สภา
วะ
คง
ตัว

100

HRT 16 hr.
30

60

90

120

HRT 8 hr.
150
180
น้าเข้า

210

รูปที 6.6 ของแข็งแขวนลอยและของแข็งแขวนลอยระเหยง่ายในน้าเข้าและน้าทิ้งเวลาทีเ่ ติมน้าเสีย
16 และ 8 ชม./วัน (ถัง 2)

240

น้าออก

6.4 กรดไขมันระเหยง่ายและสภาพด่างทังหมด
ตารางที 6.4 ค่าเฉลี่ยของกรดระเหยง่ายและสภาพด่างทั้งหมดในน้าเข้าและน้าทิ้งที่เวลาเติมน้าเสียต่างๆเมื่อเข้าสู่
ระบบเข้าสู่สภาวะคงที่
ตัวแปรน้าเสีย

เวลาเติมน้าเสีย (ชม./วัน)
24

16

12

8

กรดไขมันระเหยง่ายในน้าเข้า (มก./ล.ในรูปกรดอะซิติก)

112.1

112.1

136.5

136.5

กรดไขมันระเหยง่ายในน้าทิ้ง (มก./ล.ในรูปกรดอะซิติก)
ประสิทธิภาพการกาจัดกรดระเหยง่าย (ร้อยละ)
สภาพด่างทั้งหมดในน้าเข้า (มก./ล.ในรูปแคลเซียมคาร์บอเนต)

47.1

50.2

54.2

57.2

241.2

241.2

240.6

240.6

สภาพด่างทั้งหมดในน้าทิ้ง (มก./ล.ในรูปแคลเซียมคาร์บอเนต)

352.3

353.6

285.9

298.6

(กรดระเหยง่าย/สภาพด่างไบคาร์บอเนต)ของน้าทิ้ง

0.13

0.14

0.19

0.24
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สภ
าวะ
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ตัว

150

สภ
าวะ
คง
ตัว

กรดไขมันระเหยง่าย
มก./ล.ในรูปกรดอะ
ซิติก

200
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50

HRT 24
hr.
60

0

30
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HRT 180
12 hr.

210

น้าเข้า

240

น้าออก

150

สภา
วะ
คง
ตัว

200

สภา
วะ
คง
ตัว

กรดไขมันระเหยง่าย
มก./ล.ในรูปกรดอะซิ
ติก

รูปที่ 6.7 กรดระเหยง่ายในน้าเข้าและน้าทิ้งที่เวลาเติมน้าเสีย 24 และ 12 ชม./วัน (ถัง 1)

100
50
0

30

HRT 16 hr.
60

90

120

150

HRT 8 hr.
180

210

น้าเข้า

240

น้าออก

สภาพด่างทังหมด
มก./ล.ในรูปแคลเซียม
คาร์บอเนต

500
400

สภาว
ะคง
ตัว

สภาว
ะคง
ตัว

รูปที 6.8 กรดระเหยง่ายในน้าเข้าและน้าทิ้งทีวัเ่ นวลาเติมน้าเสีย 16 และ 8 ชม./วัน (ถัง 2)
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น้าเข้า

240

น้าออก

สภาพด่างทังหมด
มก./ล.ในรูป
แคลเซียมคาร์บอเนต
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HRT 16 hr.
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วัน

สภา
วะ
คง
ตัว

สภา
วะ
คง
ตัว

รูปที 6.9 สภาพด่างทั้งหมดในน้าเข้าและน้าทิ้งทีวั่เนวลาเติมน้าเสีย 24 และ 12 ชม./วัน (ถัง 1)

HRT 8 hr.
180

น้ำเข้ำ

รูปที 6.10 สภาพด่างทั้งหมดในน้าเข้าและน้าทิ้งทีเ่ วลาเติมน้าเสีย 16 และ 8 ชม./วัน (ถัง2)
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6.5 ซีโอดี
ตารางที 6.5 ซีโอดีและประสิทธิภาพการกาจัดซีโอดีเฉลี่ยที่สภาวะคงที่
ตัวแปรในน้าเสีย
เวลาเติมน้าเสีย (ชม./วัน)
16

12

8

0.60
307
140.5
65.4
24.1
78.4
82.8

0.40
307
140.5
60.2
26.1
80.3
81.4

0.30
306.1
150.5
53.5
21.5
88.8
85.6

0.20
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150.5
50.42
24.2
89.5
83.9
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วัน
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าวะ
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400
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าวะ

ซีโอดีทังหมด (มก./
ล)

ซีโอดีทังหมด (มก./ล)

ภาระบรรทุกอินทรีย์ (กก.ซีโอดี / ลบ.ม.-วัน)
ซีโอดีทั้งหมดในน้าเข้า (มก./ล.)
ซีโอดีละลายน้าในน้าเข้า (มก./ล.)
ซีโอดีทั้งหมดในน้าทิ้ง (มก./ล.)
ซีโอดีละลายน้าในน้าทิ้ง (มก./ล.)
ประสิทธิภาพการกาจัดซีโอดีทั้งหมด (ร้อยละ)
ประสิทธิภาพการกาจัดซีโอดีละลายน้า (ร้อยละ)
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รูปที 6.11 ซีโอดีทั้งหมด ซีโอดีละลายน้าในน้าเข้าและน้าทิ้งเวลาเติมน้าเสีย 24 และ 12 ชม./วัน (ถัง 1)
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รูปที 6.12 ซีโอดีทั้งหมด ซีโอดีลาลายน้าในน้าเข้าและน้าที่เวลาเติมน้าเสีย 16 และ 8 ชม./วัน (ถังที่ 2)

7. สรุปผลการทดลอง
7.1 พีเอชน้าเสียเข้าระบบตลอดการทดลองมีค่าอยู่ในช่วง 7.54 อุหภูมิของน้าทิ้งจากระบบตลอดการ
ทดลองมีค่าอยู่ในช่วง 22.4 – 26.8 °ซ โดยมีอัตราส่วน COD : N : P ใน น้าเสียเข้าระบบเท่ากับ 100 : 10.9 :
2.7
7.2 จากทุกการทดลอง ระบบมีประสิทธิภาพในการกาจัดซีโอดีสูงถึงร้อยละ 78-90 ในรูปซีโอดี
ทั้งหมด และร้อยละ 81-87 ในรูปซีโอดีละลายน้า โดยประสิทธิภาพการกาจัดซีโอดีจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อลด
ระยะเวลาเติมน้าเสียลง
7.3 จากการทาสมดุลซีโอดีภายในระบบพบว่า ประมาณร้อยละ 85 ของซีโอดีที่ถูกกาจัดจะเปลี่ยนไปอยู่
ในรูปของมีเทน
7.4 จากค่ากรดระเหยง่ายและสภาพด่างทั้งหมด พบว่า ค่าอัตราส่วนของกรดไขมันระเหยง่ายและ
สภาพด่างไบคาร์บอเนตของน้าทิ้งมีค่าน้อยกว่า 0.4 ในทุกการทดลอง กล่าวได้ว่าระบบมีสภาพบัฟเฟอร์ที่ดี

8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ทาการทดลองโดยขยายเวลาในการทดลองให้นานขึ้น เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระบบ
8.2 ทาการทดลองโดยเปลี่ยนชนิดของตัวกลางเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเก็บกักจุลชีพของ
ตัวกลางที่ใช้ในการทดลอง
8.3 เมื่อระบบเข้าสู่ภาวะคงตัวแล้ว มีการทา Shock Load ให้กับระบบ เพื่อศึกษาถึงการปรับตัวของฟิล์ม
ชีวภาพที่เกาะติดกับตัวกลาง
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สมรรถนะของกระบวนการขนส่งในมุมมองจากข้อมูลดัชนีการใช้เชื้อเพลิง
TRANSPORTATION PERFORMANCE IN A POINT OF VIEW OF
FUEL USAGE INDEX
ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Email : chonlathis.ei@spu.ac.th
บทคัดย่อ
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง ซึ่งเป็นต้นทุนทรัพยากรที่สูงที่สุดอย่างหนึ่งในกระบวนการขนส่ง ได้ถูกนามา
ศึกษาวิเคราะห์เพื่ออธิบายพฤติกรรมและสมรรถนะระบบขนส่งของสถานประกอบการ โดยสถิติปริมาณการใช้
พลังงานในรอบ 12 เดือนถูกนามากาหนดเป็นฐานในการคานวณดัชนีประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงสาหรับ
ระยะทางของการขนส่งสินค้าที่เกิดขึ้น โดยการวิเคราะห์ใช้แนวทางของ Statistical Process Control (SPC) ในการ
เฝ้าระวังควบคุม รวมถึง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้พลังงานและดัชนีประสิทธิภาพ กับ
ระยะทางของการขนส่ง ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางที่ได้เสนอในงานวิจัยนี้สามารถ
อธิบายพฤติกรรมของกระบวนการขนส่งในภาพรวมได้ และสามารถนามาประเมินนัยสาคัญของศักยภาพในการ
ปรับปรุงกระบวนการขนส่งบนพื้นฐานของการลดการใช้ปริมาณเชื้อเพลิงเป็นดัชนีชี้วัด โดยสถานประกอบการ
สามารถนาแนวทางตามที่รายงานในวิจัยนี้ไปใช้เป็นกรอบพิจารณากาหนดมาตรการต่อไป โดยไม่จากัดประเภท
อุตสาหกรรมประเภทใด
คาสาคัญ : ขนส่ง โลจิสติกส์ สมรรถนะ ประสิทธิภาพ พลังงาน เชื้อเพลิง

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

1. บทนา
การขนส่ ง วั ต ถุ ดิ บ และสิ น ค้ า เป็ น ต้ น ทุ น ที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการด าเนิ น งานของ
กระบวนการโลจิสติกส์เป็นอย่างยิ่ง การตรวจวัดวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อชี้บ่งสมรรถนะของกระบวนการขนส่งจึงเป็น
สิ่งที่มีความจาเป็นเพื่อใช้ในการเฝ้าระวัง ควบคุม และปรับปรุง ประสิทธิภาพของการดาเนินงาน ซึ่งหากสามารถ
กาหนดดัชนีชี้วัดได้อย่างเหมาะสม จะสามารถสะท้อนพฤติกรรมการขนส่งที่เกิดขึ้นและชี้บ่งถึงปัญหาหรือ
แนวโน้มของปัญหาได้อย่างทันท่วงที ที่สถานประกอบการขนส่งจะสามารถนามาใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่อง
เป็นที่ทราบกันดีว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเชื้อเพลิงที่ใช้ในรถขนส่งนั้นเป็นทรัพยากรที่เป็นต้นทุนหลักใน
กระบวนการขนส่ง ดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงจะสามารถสะท้อนพฤติกรรมใน
กระบวนการขนส่งได้ ผู้ประกอบการขนส่งโดยมากจะมีการบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิง และหลายๆแห่ง
ได้มีการนามาเปรียบเทียบกับระยะทางการขนส่งในการขนส่ง โดยกาหนดเป็นดัชนีชี้วัดเป็นหน่วยของ กิโลเมตร
ต่อหน่วยเชื้อเพลิง (เป็นลิตรสาหรับเชื้อเพลิงเหลว หรือเป็นกิโลกรัมสาหรับเชื้อเพลิงประเภทก๊าซ) อย่างไรก็ตาม
พบว่าการนาข้อมูลมาวิเคราะห์ ของสถานประกอบการโดยมากนั้นยังไม่เป็นระบบครบถ้วน ทาให้การพิจารณา
แนวทางมาตรการพัฒนาปรับปรุงยังไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควรจะเป็น
เกณฑ์การวิเคราะห์สมรรถนะในกระบวนการขนส่งที่เป็นมาตรฐานสากลนั้นมักมุ่งเน้นไปที่ประเด็น
ของการบริการ เวลา ต้นทุนโดยรวม และความพึงพอใจของลูกค้า ในขณะที่กระบวนการตรวจวัดในเชิงของการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับปริมาณการใช้เชื้อเพลิงยังไม่ได้มีแนวทางที่เป็น
มาตรฐานชัดเจน โดยเอกสารข้อมูลที่มีอยู่เป็นประเด็นเทคนิคในการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละด้าน [1] โดยยังขาด
การอธิบายถึงกระบวนการพิจารณาข้อมูลพื้นฐาน (ปริมาณเชื้อเพลิง และ ระยะทางการขนส่ง ) ที่สามารถนาไปสู่
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงพฤติกรรม
ระบบกระบวนการวิเคราะห์เพื่อการจัดการพลังงานได้ถูกกาหนดไว้ในกฏหมายด้านการจัดการพลังงาน
ของประเทศ [2-5] ซึ่งได้ให้แนวทางการระบุดัชนีเพื่อการประเมินสมรรถนะทางด้านพลังงานขององค์กรเป็น ค่า
พลังงานจาเพาะ (Specific Energy Consumption) ซึ่งกระบวนการวิเคราะห์ได้ถูกอธิบายไว้ในเอกสารอ้างอิง [7, 8]
ที่ได้นาเครื่องมือ ทางสถิติ ในลักษณะของ Statistical Process Control (SPC) ที่มักใช้ในกระบวนการผลิต
อุตสาหกรรมมาประเมินข้อมูลทางด้านพลังงาน อย่างไรก็ตามกระบวนการจัดการพลังงานดังกล่าวยังไม่ได้
ครอบคลุมถึงการใช้เชื้อเพลิงในระบบขนส่ง
ผู้วิจัยเห็นว่ากระบวนการทางสถิติสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ถูกแนะนาให้ใช้ในการวิเคราะห์สาหรับ
การจัดการพลังงานและการควบคุมการผลิต จะสามารถนามาเป็นประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลในเชิง
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ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงในระบบขนส่ง ที่สามารถสะท้อนสมรรถณะในการดาเนินงานในกระบวนการ
ขนส่งได้ จึงได้ดาเนินงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้น

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
– เพื่อศึกษาแนวทางการประเมินสรรมถนะและพฤติกรรมในกระบวนการขนส่ง
– เพือ่ ประเมินแนวทางเบื้องต้นในการวิเคราะห์ขอ้ มูลสาหรับการพิจารณาศักยภาพในการพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพในกระบวนการขนส่ง

3. ขอบเขตของงานวิจัย
– รวบรวมข้อมูลสถิติปริมาณการใช้เชื้อเพลิงและข้อมูลระยะทางการขนส่งในรอบ 12 เดือนของ จาก
สถานประกอบการจานวน 1 แห่ง สาหรับรถขนส่งแต่ละประเภทซึง่ ประกอบด้วย
กลุ่มรถพ่วง
รถ container trailer ขนาด 45 ตัน (แบบ 8x4 6 เพลา 18 ล้อ) สาหรับ
ขนส่งวัตถุดบิ จานวน 7 คัน
กลุ่ม Tank Car
รถ 10 ล้อ สาหรับขนส่งผลิตภัณฑ์สาเร็จ จานวน 9 คัน
– ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทาดัชนีชี้บ่งประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงที่สามารถสะท้อนสมรรถนะ
และพฤติกรรมในกระบวนการขนส่ง

4. วิธีการดาเนินงานวิจัย
การดาเนินงานวิจัยโดยรวบรวมข้อมูลสถิติปริมาณการใช้เชื้อเพลิงและระยะทางในการขนส่งที่ถูกเก็บ
บันทึกโดยสถานประกอบการในรอบ 12 เดือน โดยสถานประกอบการเป็นอุตสาหกรรมอาหารทีใ่ ช้วัตถุดิบเป็น
ผลิตภัณฑ์การเกษตรที่ต้องใช้รถบรรทุกพ่วงขนส่งรับมาจากหลายๆแหล่งและรวมถึงจากท่าเรือภายในบริเวณของ
สถานประกอบการเอง เพื่อนามาเข้าสู่กระบวนการผลิตในโรงงาน เป็นผลิตภัณฑ์สาเร็จในรูปของเหลว โดยถูก
ขนส่งไปยังลูกค้าโดยใช้รถ tank-car โดยรถขนส่งของสถานประกอบการรวมทั้งหมดรวม 16 คัน (รถพ่วง 7 คัน
และ รถ Tank Car 9 คัน) ใช้เชื้อเพลิงประเภท NGV ทั้งหมด
ข้อมูลสถิตเิ ป็นรายเดือนได้ถูกนามาวิเคราะห์กาหนดเป็นดัชนีประสิทธิภาพทางด้านพลังงานและนามา
หาความสัมพันธ์ในประเด็นต่างๆเพื่ออธิบายพฤติกรรมที่สามารถสะท้อนสมรรถนะในการดาเนินการของ
กระบวนการขนส่งของสถานประกอบการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสรุปผลการศึกษาทีจ่ ะสามารถใช้เป็นแนวทาง
ทั่วไป ไม่ได้เฉพาะเจาะจงประเภทอุตสาหกรรมประเภทใดประเภทหนึง่
รวบรวมข้อมูลปริมาณ

วิเคราะห์สถิติ

ประมาณผล

เชื้อเพลิงและระยะทาง

ความสัมพันธ์ของ

และ

ของรถขนส่ง 12 เดือน

กลุ่มข้อมูล

สรุปผลการศึกษา
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5. ผลการการวิจัย
ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงประเภทก๊าซธรรมชาติ (NGV) และระยะทางการเดินทางเป็นรายเดือน จาก
รถบรรทุกขนส่งทัง้ 16 คันของสถานประกอบการ ได้ถูกบันทึกดังแสดงไว้ในตารางที่ 1 สาหรับเดือน กรกฎาคม
พศ. 2553 จนถึง เดือน มิถุนายน 2554 เป็นจานวน 12 เดือน
ตารางที่ 1 ข้อมูลการใช้พลังงาน 12 เดือน และ ระยะทางการในการใช้รถขนส่งของสถานประกอบการ
ปริมาณเชื้อเพลิง
ระยะทาง
ดัชนี
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

เดือน

NGV

ก.ค.-53
ส.ค.-53
ก.ย.-53
ต.ค.-53
พ.ย.-53
ธ.ค.-53
ม.ค.-54
ก.พ.-54
มี.ค.-54
เม.ย.-54
พ.ค.-54
มิ.ย.-54
รวม
เฉลี่ย

[กก.]
23,563
22,766
25,494
19,619
20,624
21,059
24,718
26,017
27,530
17,987
19,790
19,382
268,549
22,379

ขนส่ง

พลังงาน

[กม.]
48,148
37,305
49,747
35,831
45,681
45,159
55,744
53,355
46,918
31,923
35,422
32,457
517,690
43,141
ค่าต่าที่สุด

[กม./กก.]
2.04
1.64
1.95
1.83
2.21
2.14
2.26
2.05
1.70
1.77
1.79
1.67
NA
1.93
1.64

ค่าสูงที่สุด

2.26

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

0.217

จากข้อมูลรายเดือนของการใช้เชื้อเพลิง NGV เป็นหน่วยกิโลกรัม และ ระยะทางในการขนส่งเป็น
กิโลเมตร ได้ถูกนามาคานวณเป็นดัชนี ชี้วัดสาหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการขนส่งในด้านของการใช้
พลังงานเชื้อเพลิง โดยวัดเป็นระยะทางการเดินทางต่อกิโลกรัมเชื้อเพลิงที่ใช้ ในหน่วย กิโลเมตรต่อกิโลกรัม หรือ
[กม./กก.] ดังแสดงไว้ในแนวแนวตั้งด้านขวาสุดของตารางที่ 1
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จากข้อมูลที่บันทึกในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งเป็นสภาวะการทางานปกติของสถานประกอบการ แสดงได้ว่า
มีการใช้เชื้อเพลิง NGV ในปริมาณ 268,549 กิโลกรัมต่อปี โดยมีระยะทางวิ่งของรถขนส่งที่มากกว่า 5 แสน
กิโลเมตรต่อปี ส่งผลให้ค่าดัชนีประสิทธิภาพด้านพลังงานเฉลี่ยอยู่ที่ 1.93 กม./กก. โดยมีค่าที่สูงที่สุดและต่าที่สุด
ที่ 2.26 กม./กก. และ 1.64 กม./กก. ตามลาดับ มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.217 กม./กก. หรือคิดเป็นประมาณ
11.23% ของค่าเฉลี่ย โดยข้อมูลดัชนีประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง ถูกนามาเขียนเป็นกราฟรายเดือน ดังแสดงใน
ภาพประกอบที่ 1

ภาพประกอบที่ 1 ดัชนีการใช้เชื้อเพลิงรายเดือน
กราฟตามที่แสดงในภาพประกอบที่ 1 สามารถถูกนามาใช้เพื่อการติดตามสมรรถนะการขนส่งใน
ลักษณะของ Statistical Process Control (SPC) ที่อุตสาหกรรมการผลิตปกติได้นามาใช้เป็นเครื่องมือในการเฝ้า
ระวัง คุณภาพของผลิ ตภั ณฑ์ จ ากกระบวนการผลิต โดยจะท าให้ สามารถชี้ บ่ง การเปลี่ย นแปลงที่เ กิดขึ้ นตาม
ช่วงเวลาของการบันทึกติดตามและแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีหากเกิดปัญหาขึ้น โดยสถานประกอบการสามารถ
กาหนดค่าควบคุมสูงสุดหรือต่าสุดได้ตามความเหมาะสม โดยอาจกาหนดเป็นค่า บวกและลบ ของค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) จากค่าเฉลี่ย
เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สมรรถณะของกระบวนการขนส่งได้ชัดเจนยึ่งขึ้น ข้อมูลได้ถูกนามาวิเคราะห์
เพิ่มเติมนอกเหนือจากการใช้กราฟควบคุมแบบ SPC โดยได้นาข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิง [กก.] และ ดัชนี
ประสิทธิภาพ [กม./กก.] มาเขียนเป็นกราฟเปรียบเทียบกับระยะทางการขนส่ง ดังแสดงในภาพประกอบที่ 2 (ก)
และ (ข) ตามลาดับ
ภาพประกอบที่ 2(ก) แสดงทิศทางปริมาณการใช้เชื้อเพลิงที่เพิ่มมากขึ้น เมื่อระยะทางการขนส่งสูงขึ้น
ซึ่งเมื่อเพิ่มเส้นแนวโน้มของข้อมูลเป็นสมการเส้นตรงที่สามารถนามาใช้ประเมินปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (y) จาก
ระยะทางขนส่ง (x) ได้ และเมื่อต่อเส้นแนวโน้มออกมาที่ระยะทางขนส่งน้อยลง (เส้นประ) จนกระทั้งตัดแกน
แนวตั้งที่ระยะทางขนส่งเท่ากับ 0.0 กม. ชี้ให้เห็นว่าสมรรถนะการขนส่งของสถานประกอบการในช่วงเวลาที่
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พิจารณานี้ มีการใช้เชื้อเพลิงโดยไม่ก่อให้ เกิดระยะทางการขนส่งที่ 9,347 กก. หรือคิดเป็นประมาณ 42% ของ
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในการขนส่งแต่ละเดือน
ข้อ มู ล ข้างต้ น ระบุ ถึง พฤติกรรมของระบบการขนส่ งซึ่ ง อาจเกิด จากการเดิ น เครื่ อ งยนต์ โ ดยไม่ ไ ด้
ระยะทาง เช่นจากการจอดรอ การเลือกเส้นทางที่มีอุปสรรค หรือการวางแผนจัดการขนส่งที่ไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร ซึ่งสามารถนามาใช้เป็นประเด็นวิเคราะห์หามาตรการควบคุม และเมื่อพิจารณาภาพประกอบที่ 2(ข) ที่
แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพในการขนส่งมีค่าดัชนีที่สูงขึ้นเมื่อมีระยะทางการขนส่งมากขึ้น หรือมีสมรรถนะของ
กระบวนการขนส่งที่ดียิ่งขึ้นเมื่อภาระงานถูกใช้ได้เต็มกาลังมากยิ่งขึ้น

(ก) ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงเปรียบเทียบกับระยะทางการขนส่ง

(ข) ดัชนีการใช้เชื้อเพลิงเปรียบเทียบกับระยะทางการขนส่ง
ภาพประกอบที่ 2 พฤติกรรมการใช้เชื้อเพลิงของรถขนส่ง
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ข้อมูลที่ถูกนามาวิเคราะห์ข้างต้นนั้นเป็นข้อมูลรวมจากรถขนส่งทั้งหมด 16 คันรวมกัน ซึ่งในความเป็น
จริงแล้ วมีลักษณะสภาพรถและการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน คือ สามารถแยกได้เป็น กลุ่มรถบรรทุกรถพ่วง
container trailer ขนาด 45 ตัน (แบบ 8x4 6 เพลา 18 ล้อ) จานวน 7 คัน และ กลุ่มรถ Tank Car (10 ล้อ) จานวน 9
คัน ทาให้ผลการวิเคราะห์ที่ได้มาจากข้อมูลรวมยังขาดความชัดเจน ดังนั้นจึงได้ดาเนินการแยกวิเคราะห์ข้อมูล
ส าหรั บ รถขนส่ ง แต่ ล ะกลุ่ ม โดยสามารถแสดงพฤติ ก รรมปริ ม าณการใช้ เ ชื้ อ เพลิ ง เที ย บกั บ ระยะทาง ดั ง
ภาพประกอบที่ 3(ก) และ (ข)

(ก) ประเภทรถขนส่งวัตถุดบิ (กลุ่มรถพ่วง)

(ข) ประเภทรถขนส่งวัตถุดบิ (กลุ่ม Tank-Car)
ภาพประกอบที่ 3 ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงเปรียบเทียบกับระยะทางการขนส่ง
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ข้อมูลพฤติกรรมการใช้เชื้อเพลิงในกระบวนการขนส่งของรถกลุ่ม รถพ่วง และ กลุ่มรถ Tank-Car มี
ความแตกต่างเป็นอย่างมากดังแสดงในภาพประกอบที่ 3(ก) และ (ข) โดยกลุ่มรถพ่วง ซึ่งใช้ขนถ่ายวัตถุดิบที่มาจา
หลากหลายแหล่ง มีการกระจายข้อมูล (ค่า R2 = 0.646) ที่สูงกว่าข้อมูลของกลุ่ม Tank-Car (R2 = 0.919) ที่จัดส่ง
ผลิตภัณฑ์เหลวไปยังกลุ่มลูกค้าที่มีความแน่นอนในการบริหารจัดการมากกว่า นอกจากนั้นจะเห็นได้ว่าเส้นแนว
โน้มมีค่าตัดแกนตั้งที่ต่ากว่ามากสาหรับกลุ่มรถ Tank-Car เมื่อเทียบกับของกลุ่มรถพ่วง ซึ่งมีปริมาณถึง 6,935.6
กก. หรือมากกว่า 50% ของการใช้เชื้อเพลิงรายเดือนของกลุ่มนี้ ชี้ให้เห็นว่าปริมาณการใช้เชื้อเพลิงอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดระยะทางการขนส่ง เกิดขึ้ นในกลุ่มของรถพ่วงเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการวิเคราะห์
มาตรการควบคุมควรมุ่งเน้นไปยังกลุ่มรถพ่วงเป็นหลัก เนื่องจากมีศักยภาพในการพัฒนาปรับปรุงที่สูงมากกว่า
ข้อมูลจากการวิเคราะห์ดัชนีสมรรถนะทางด้านการใช้เชื้อเพลิงของรถขนส่งแบบข้อมูลรวมรถทุก
ประเภท และ ข้อมูลแยกประเภทเป็นกลุ่มรถพ่วง และ รถ Tank-Car สามารถถูกนามาสรุปเปรียบเทียบกันได้ดัง
แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สรุปวิเคราะห์ศักยภาพการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงในระบบขนส่ง
กลุ่ม
หน่วย
การคานวณ
รถทั้งหมด
รถพ่วง

กลุ่ม
Tank-Car

ข้อมูลฐาน
ระยะทางขนส่ง

[กม./ปี]

(a)

517,690

187,805

329,885

ปริมาณเชื้อเพลิง

[กก./ปี]

(b)

268,549

152,750

115,800

1.93

1.23

2.85

0.217

0.269

0.141

(e) = (d)/(c)

11.23%

21.84%

4.96%

(f)

0.653

0.646

0.92

2.14

1.50

2.99

ดัชนีเฉลี่ย [กม./กก.] (c) = (a)/(b)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

[กม./กก.] (d)

ค่า R-square (กก. - กม.)
ประมาณการเป้าหมาย

ดัชนีเป้าหมาย [กม./กก.] (g) = (c)+(d)
ประมาณระยะทางขนส่ง

[กม./ปี]

(h) = (a)

517,690

187,805

329,885

ปริมาณเชื้อเพลิงเป้าหมาย

[กก./ปี]

(i) = (h)/(g)

241,432

125,369

110,323

[กก./ปี]

(j) = (b)-(i)

27,117

27,381

5,477

(k) = (j)/(b)

10.10%

17.93%

4.73%

ศักยภาพประหยัดเชื้อเพลิง

จากตารางเปรี ย บเทีย บข้างต้ น ชี้ ให้ เห็ น ได้ ว่ารถขนส่ งกลุ่ ม รถพ่ วง มี ค่ าดั ชนี ประสิท ธิภาพการใช้
เชื้อเพลิงต่อระยะทางขนส่งที่ต่าที่สุด คือ 1.23 กม./กก. เมื่อเทียบกับกลุ่ม Tank-Car ที่ 2.85 กม./กก. โดยจะเห็นได้
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ว่าค่าเบีย งเบนมาตรฐานของข้อมูล ดัชนีของกลุ่มรถพ่วงมีค่าที่สูงมากถึง 21.84% ของค่าดัชนีเฉลี่ ย ซึ่งอาจ
เนื่องมาจากการขาดการควบคุมการบริหารจัดการการขนส่งที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่ากลุ่มรถ Tank-Car
หากประเมินศักยภาพในการปรับปรุง โดยกาหนดเป้าหมายของดัชนีการใช้ เชื้อเพลิงของรถแต่ละกลุ่ม
ให้เป็น ค่าดัชนีเฉลี่ยบวกด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลในกลุ่ม (g) และนามาคานวณกลับเป็น ปริมาณ
เชื้อเพลิงที่ใช้ตามเป้าหมายและหักลบกับข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิงเดิม จะทาให้สามารถได้ศักยภาพในการ
ปรับปรุงดังแสดงในสองแถวสุดท้ายของตารางที่ 2 ซึ่งสามารถชี้ให้เห็นว่าจากพฤติกรรมสมรรถนะการใช้
เชื้อเพลิงที่ผ่านมานั้น กลุ่มรถพ่วงสามารถปรับปรุงลดการใช้เชื้อเพลิงได้ถึง 27,381 กก. (17.93%) ในขณะที่กลุ่ม
รถ Tank-Car สามารถลดได้เพียง 5,477 กก. (4.73%) หรือหากใช้ข้อมูลรวมรถทุกประเภทในการวิเคราะห์จะ
แสดงผลศักยภาพการปรับปรุงได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น
ดังนั้นสามารถสรุปได้จากกระบวนการวิเคราะห์นี้ว่า การพิจารณาข้อมูลประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง
เพื่อสะท้อนสมรรถณะของการขนส่งนั้นควรต้องแยกพิจารณากลุ่มประเภทรถที่มีลักษณะและพฤติการการขนส่ง
ที่คล้ายกันออกจากกัน เพื่อให้เห็นข้อมูลที่ชัดเจนและชี้บ่งไปยังการพิจารณามาตรการควบคุมและปรับปรุง ใน
ส่วนที่มีประสิทธิภาพน้อยอยู่หรือมีศักยภาพในการปรับปรุงได้ถูกต้องแม่นยายิ่งขึ้น จึงเป็นข้อควรระวังในการ
พิ จ ารณาข้ อ มู ล โดยรวมทุ ก ประเภทรถขนส่ ง ที่ มี ค วามแตกต่ างกั น อาจส่ ง ผลให้ ผ ลการวิ เ คราะห์ ที่ น าไปสู่
กระบวนการปรับปรุงบริหารจัดการที่ไม่เมาะสมเท่าที่ควร

6. สรุป
ข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิงซึ่งเป็นต้นทุนทรัพยากรที่สูงที่สุดอันหนึ่งในระบบการขนส่ง สามารถถูก
นามาใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อสะท้อนสมรรถนะและพฤติกรรมในกระบวนการขนส่ง ซึ่งสามารถเป็นดัชนีชี้บ่ง
สาหรับการเฝ้าระวังและติดตามประสิทธิภาพของกระบวนการ และเป็นเครื่องมือวัดสาหรับการพิจารณาหา
แนวทางพัฒนาปรับปรุงกระบวนการขนส่งของสถานประกอบการ งานวิจัยนี้ได้นาข้อมูลที่สถานประกอบการมัก
มีการบันทึกโดยทั่วไปคือปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ และ ระยะทางการขนส่ง โดยนามาคานวณเป็นดัชนีประสิทธิภาพ
การใช้เชื้อเพลิง (กิโลเมตรต่อหน่วยเชื้อเพลิง) ซึ่งสามารถนามาบันทึกสาหรับการเฝ้าระวังติดตามในรูปแบบของ
Statistical Process Control (SPC) รวมถึงการวิเคราะห์แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้เชื้อเพลิงและ
ระยะทางการขนส่ง ซึ่งซี้ให้เห็นพฤติกรรมปริมาณการใช้เชื้อเพลิงที่เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพได้ โดยข้อมูล
ต่างๆยังสามารถนามาวิเคราะห์การตั้งเป้าหมายและศักยภาพในการพัฒนาปรับปรุง ซึ่งสามารถบ่งชี้เปรียบเทียบ
ให้เห็นถึงนัยสาคัญที่แตกต่างกันของกลุ่มประเภทรถขนส่ง ที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการมุ่งเน้นพิจารณาสารับ
การกาหนดมาตรการติดตามควบคุมได้อย่างเหมาะสม
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