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การศึกษาเทคนิคการเสริมกําลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ

ต�านทานแรงแผ�นดินไหวในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 

 
เจนศักดิ์  คชนิล 
สาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงานก3อสร4าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ7 27 ถนนอินใจมี ตําบลท3าอิฐ  
อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ7 53000  

 
บทคัดย�อ 
 งานวิจัยครั้งน้ี มีจุดประสงค7เพ่ือศึกษาเทคนิคการเสริมกําลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กให4ต4านทางแรงแผ3นดินไหว และการ
เลือกวิธีการเสริมกําลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กให4ต4านทางแรงแผ3นดินไหวท่ีเหมาะสมสําหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กซ่ึง
เปGนอาคารเรียนตามแบบมาตรฐานของกรมส3งเสริมการปกครองท4องถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงต3อภัยแผ3นดินไหวในภาคเหนือ
ของประเทศไทย อาคารตัวอย3างท่ีศึกษาใช4การสุ3มตัวอย3างแบบเจาะจง โดยเลือกใช4อาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3  ช้ัน 12 
ห4องเรียน ผลการศึกษาพบว3า จากการวิเคราะห7แรงแผ3นดินไหวท่ีกระทํากับอาคารตัวอย3างด4วยวิธีสถิตแบบไม3เชิงเส4น หรือท่ี
เรียกว3าวิธีการผลักด4วยแรงด4านข4าง (Pushover Analysis) แสดงให4เห็นว3าการวิบัติของอาคารส3วนใหญ3อยู3ท่ีตําแหน3งจุดต3อ
พลาสติกของเสาช้ันสอง ดังน้ันวิธีการเสริมกําลังท่ีสามารถดําเนินการได4อย3างเหมาะสมประกอบด4วย 6 วิธีดังน้ี คือ การหุ4มเสา
ด4วยคอนกรีต การหุ4มเสาด4วยเหล็กแผ3น การหุ4มเสาด4วยวัสดุเสริมเส4นใยคาร7บอน การยึดด4วยองค7อาคารรั้งยึดไร4การโก3งเดาะ 
การยึดด4วยแกงแนงเหล็ก(Bracing) และการใช4ผนังรับแรงเฉือน เมื่อพิจารณาคัดเลือกวิธีการเสริมกําลังให4กับอาคารท่ี
เหมาะสมท่ีสุดโดยใช4เทคนิควิธี Analytic Hierarchy Process (AHP) พบว3าวิธีการเสริมกําลังด4วยการใช4ผนังรับแรงเฉือนเปGน
วิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุด และสามารถนําไปประยุกต7ใช4กับการเสริมกําลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กอ่ืนๆท่ีมีจํานวนช้ันและลักษณะ
คล4ายกับอาคารตัวอย3างได4 

 
คําสําคัญ: อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก การประเมินความสามารถต4านทานแรงแผ3นดินไหว การเสริมกําลัง 
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Concrete Building to Resistance Earthquake Force in 
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Abstract 
 This research purposes are to study the retrofitting technique for reinforced concrete buildings which 
is resisting earthquake and to choose the appropriate technique for retrofitting reinforced concrete 
building to resist earthquake. The reinforced concrete building in this case is building by the standard 
model of ministry of education in the northern Thailand. The samples using purposive sampling that is 
concrete school building 3 floor 12 classrooms. The study found that nonlinear static Analysis (NSA) also 
known as pushing with force method. (Pushover Analysis) showed that the failure of most buildings at the 
Plastic Hinge of the second floor. So how to retrofitting can be implemented properly contains 6 method 
as follows. Concrete Jacketing, Steel Jacketing, Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP), Buckling Restrain 
Brace (BRB), Steel. Braced, and shear walls. When considering how to retrofitting the building with most 
appropriate technique using Analytic Hierarchy Process (AHP) method. Found that how to retrofitting with 
shear walls are the most suitable method. And can be applied to the strengthening of reinforced 
concrete building and other buildings that have number of floors and resembles with the sample. 

 
Keywords: Reinforced Concrete Building, Seismic Evaluation, Retrofitting 
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1.  บทนํา 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปJญหา 
 ในอดีตท่ีผ3านมามีการเกิดแผ3นดินไหวข้ึนบ3อยครั้งใน
ประเทศไทย  และประเทศอ่ืนๆ ท่ัวโลก  การเกิดแผ3นดินไหวใน
แต3ละครั้งทําให4เกิดความสูญเสียต3อชีวิตและทรัพย7สิน  ซ่ึง
ข้ึนอยู3กับระดับความรุนแรงของการเกิดแผ3นดินไหว  โดยท่ีภัย
พิบัติดังกล3าวน้ันไม3สามารถคาดการณ7ได4ล3วงหน4า เพราะฉะน้ัน
การปtองกันหรือการเตรียมความพร4อมรับมือต3อเหตุการณ7
แผ3นดินไหวจึงเปGนสิ่งจําเปGนท่ีสามารถทําได4 [1]  นอกจากน้ียัง
พบว3าวิธีการเตรียมความพร4อมรับมือต3อเหตุการณ7แผ3นดินไหว
ด4วยการเพ่ิมขีดความสามารถในการรับแรงด4านข4าง(แรง
แผ3นดินไหว)ให4กับอาคารสามารถช3วยลดการสูญเสียหรือลด
ผลกระทบจากภัยพิบัติแผ3นดินไหวได4 [2]  จากเหตุการณ7
แผ3นดินไหวหลายครั้งท่ีผ3านมาในอดีตพบว3า  ความสูญเสีย
ส3วนมากเกิดกับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกลางถึงขนาด
ใหญ3ท่ีไม3สามารถรับแรงแผ3นดินไหวได4และเกิดการวิบัติและ
พังทลายลงมาทันทีทําให4ผู4ท่ีอาศัยอยู3ในอาคารเหล3าน้ันได4รับ
บาดเจ็บและเสียชีวิตเปGนจํานวนมากโดยไม3สามารถหนีรอด
ออกมาได4 [3]  ดังน้ันจึงมีการวิจัยและศึกษาค4นคว4าเก่ียวกับ
ความสามารถของอาคารในการต4านทานแรงแผ3นดินไหวเปGน
จํานวนมากเพ่ือเปGนแนวทางในการออกแบบโครงสร4างของ
อาคาร(สําหรับอาคารใหม3) และการเสริมความแข็งแรงให4กับ
อาคาร(สําหรับอาคารเดิมท่ีก3อสร4างเสร็จแล4ว) เพ่ือเปGนการ
ปtองกันความสูญเสียดังกล3าวท่ีอาจเกิดข้ึนได4 [4-5] 
 ปxจจุบันงานก3อสร4างอาคารในท4องถ่ินต3างๆ  มีการขยายตัว
เพ่ิมข้ึนอย3างต3อเน่ืองท้ังอาคารท่ีเปGนท่ีพักอาศัย  อาคาร
พาณิชย7   อาคารสํ า นักงาน  อาคารสถานท่ีราชการ  
โรงพยาบาลและอาคารอ่ืนๆ  โดยอาคารเหล3าน้ีภายหลังจาก
การก3อสร4างแล4วเสร็จและมีการใช4งานอาคารมาแล4วเปGน
ระยะเวลาหน่ึง โดยเฉพาะอย3างยิ่งอาคารต3างๆ ในประเทศไทย
มากกว3า 80 เปอร7เซ็นต7 เปGนอาคารท่ีสร4างมาจากโครงสร4าง
คอนกรีตเสริมเหล็กท้ังสิ้น ซ่ึงอาคารเหล3าน้ีก3อสร4างข้ึนในช3วง
ก3อนท่ีจะมีข4อกําหนดเก่ียวกับการออกแบบอาคารท่ีสามารถ
ต4านทานแรงแผ3นดินไหว  ดังน้ันจึงเปGนการเสี่ยงในการเกิดการ
พังทลายของอาคารได4หากมีเหตุการณ7แผ3นดินไหวเกิดข้ึน [6] 
ด4วยเหตุน้ี ผู4วิจัยจึงมีแนวความคิดในการศึกษาเก่ียวกับเทคนิค
วิธีการการเสริมกําลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสําหรับ

ต4านทานแรงแผ3นดินไหว รวมท้ังการคัดเลือกวิธีการเสริมกําลัง
ให4กับอาคารได4อย3างเหมาะสม เพ่ือท่ีจะสามารถปtองกันการ
สูญเสียในด4านทรัพย7สินและเพ่ือความปลอดภัยต3อชีวิตของผู4ใช4
อาคารอีกด4วย 
1.2 วัตถุประสงคNของงานวิจัย 
 ศึกษาเทคนิคการเสริมกําลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กให4
ต4านทางแรงแผ3นดินไหว และการเลือกวิธีการเสริมกําลังอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กให4ต4านทางแรงแผ3นดินไหวท่ีเหมาะสม 
1.3 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข�อง 
 การประเมินความสามารถต4านทานแรงแผ3นดินไหวของ
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กน้ันสามารถใช4วิธีการวิเคราะห7ได4 2 
วิธี คือ การวิเคราะห7แบบเชิงเส4น (Linear) และแบบไร4เชิงเส4น 
(Nonlinear) รายละเอียดดังแสดงในรูปท่ี 1 

 
รูปท่ี 1 วิธีการประเมินโครงสร4างต4านทานแรงแผ3นดินไหว [7] 

 
 การวิเคราะห7ท่ีให4ผลลัพธ7ท่ีถูกต4องท่ีสุด คือการวิเคราะห7
แบบพลศาสตร7แบบไร4เชิงเส4น เช3น การวิเคราะห7โดยวิธี Time 
History แต3การวิเคราะห7ด4วยวิธีน้ีค3อนข4างยุ3งยากและซับซ4อน 
ดังน้ันวิธีการวิเคราะห7 ท่ีให4ผลความถูกต4องพอสมควรแต3
สามารถวิเคราะห7ได4ง3ายกว3าจึงมีความสําคัญและจําเปGน ซ่ึงใน
ท่ีน้ีได4แก3การวิเคราะห7แบบสถิตศาสตร7แบบไร4เชิงเส4น วิธีท่ีนิยม
นํามาวิเคราะห7ได4แก3วิธี Nonlinear Static Pushover เปGนการ
วิเคราะห7ท่ีแสดงผลออกมาในรูปแบบของความสําพันธ7ระหว3าง
แรงและการเสียรูป (Capacity Curve) ดังแสดงในรูปท่ี 2 

 
รูปท่ี 2 เส4นโค4งสมรรถนะของอาคาร [8] 
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 วิธีการประเมินโครงสร4างเพ่ือหาความสามารถต4านทานแรง
แผ3นดินไหวสามารถทําได4โดยการหาตําแหน3งของแรงกระทํา
ด4านข4างสูงสุดและการเคลื่อนตัวด4านข4างของยอดอาคารสูงสุด
ท่ีโครงสร4างสามารถรับได4ก3อนเกิดการพังทลายภายใต4แรง
แผ3นดินไหว (Performance Point) จากการพิจารณา 
Capacity Demand Diagram โดยเปGนการเปรียบเทียบ 
Capacity Curve และ Demand Spectrum ซ่ึงแปลงให4อยู3ใน
รูปของสเปคตรัมของอัตราเร3ง (Spectral Acceleration, Sa) 
และสเปคตรัมของการขจัด (Spectral Displacement, Sd) ใน
รูปแบบความสัมพันธ7ของ Acceleration Displacement 
Response Spectral (ADRS) ภายใต4ค3าความเหนียว 
(Ductility, µ) ต3างๆกัน [9-10] ดังแสดงในรูปท่ี 3 จุดตัด
ระหว3าง Capacity Spectrum ของอาคารกับค3าความเหนียว
แสดงถึงค3าประสิทธิภาพของอาคารภายใต4แรงแผ3นดินไหว 
(Performance Point), [11] 

 
รูปท่ี 3 ความสัมพันธ7ของ Acceleration Displacement 

Response Spectral (ADRS), [8] 
 จากการศึกษาแนวทางการเสริมความมั่นคงแข็งแรงของ
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีใช4โดยท่ัวไปสามารถแบ3งออกเปGน 
6 วิธี ดังน้ี 

 1. การพอกโครงสร4างเสาท่ีมีอยู3เดิมด4วยคอนกรีตเสริม
เหล็ก (Reinforced Concrete Jacketing) 
 2. การพอกโครงสร4างเสาท่ีมีอยู3เดิมด4วยแผ3นเหล็ก (Steel 
Jacketing) 
 3. การพอกโครงสร4างเสาและคานท่ีมีอยู3เดิมด4วยวัสดุคอม
โพสิตประเภทพอลิเมอร7เสริมเส4นใยคาร7บอน(Carbon Fiber 
Reinforced Polymer, CFRP) 
 4. การเสริมกําลังด4วยวิธีการใช4คํ้ายันท่ีไม3โก3งเดาะ 
(Buckling Restrain Brace, BRB) 
 5. การเพ่ิมโครงสร4างต4านแรงด4านข4างโดยใช4แกงแนงเหล็ก 
(Steel Braced) 
 6. การเพ่ิมโครงสร4างต4านแรงด4านข4างโดยใช4กําแพงรับแรง
เฉือนคอนกรีต (Concrete Shear Wall) 
 การศึกษาการเสริมกําลังอาคารด4วยวิธีการต3างๆน้ัน พบว3า
อาคารหลังหน่ึงๆ สามารถเสริมกําลังได4หลายรูปแบบ ซ่ึง
รูปแบบการเสริมกําลังท่ีดีต4องสามารถลดการเสียรูประหว3างช้ัน
ได4 [12] ดังน้ันสิ่งสําคัญคือ การคัดเลือกวิธีการเสริมกําลังท่ี
เหมาะสมกับอาคารมากท่ีสุด การเสริมกําลังอาคารไม3อาจ
พิจารณาเพียงเทคนิคทางตรงเพียงอย3างเดียว แต3ความเปGนจริง
ยังมีความสําคัญหลากหลายท่ีเก่ียวข4องเช3น ราคาต4นทุน
ระยะเวลา ประสิทธิภาพของโครงสร4างเดิม ผลกระทบต3อด4าน
สถาปxตยกรรม ผลกระทบต3อการใช4ประโยชน7และอ่ืนๆ สิ่ง
เหล3าน้ีมีความเก่ียวข4องสัมพันธ7กัน [13] ในท่ีน้ีได4ใช4วิธีการ
ตัดสินใจแบบหลายเง่ือนไข (Multi-Criteria Decision Making; 
MCDM) โดยการประยุกต7ใช4การวิเคราะห7เชิงลําดับช้ัน 
(Analytic Hierarchy Process; AHP) ในการเลือกวิธีการเสริม
กําลังอาคารท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพ่ือต4านทานแรงแผ3นดินไหว วิธี 
AHP-MCDM เริ่มต4นจากการรวบรวมปxจจัยเง่ือนไขท่ีเก่ียวข4อง
ต3อการพิจารณาทางเลือก ทดสอบค3าถ3วงนํ้าหนักปxจจัยเง่ือนไข 
และทางเลือก โดยสอบถามวิศวกร ผู4เช่ียวชาญ ผู4ออกแบบ 
สถาปนิก และตัวแทนเจ4าของงาน การวิเคราะห7ท่ีได4แสดงถึงค3า
ถ3วงนํ้าหนักแต3ละปxจจัย และลําดับของทางเลือก 
 

2. ขอบเขตของงานวิจัย 
 อาคารในการวิจัยน้ีได4แก3 อาคารเรียนตามแบบมาตรฐาน
สํานักงานกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแบบ สน.ศท. 3/12 
(ปรับปรุง 2545) ซ่ึงใช4ในพ้ืนท่ี 10 จังหวัดภาคเหนือของ
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ประเทศไทย โดยผู4วิจัยกําหนดเปGนกลุ3มตัวอย3างด4วยการสุ3ม
ตัวอย3างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ตัวแปรต4น คือ 
เทคนิคการเสริมกําลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กให4ต4านทางแรง
แผ3นดินไหวตัวแปรตาม คือ เทคนิคการเสริมกําลังอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กให4ต4านทางแรงแผ3นดินไหวท่ีเหมาะสม 
พ้ืนท่ีในการดําเนินการวิจัย  คือ อาคารเรียนในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย
ต3อเหตุการณ7แผ3นดินไหวในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 
ระยะเวลาดําเนินการตั้งแต3เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 –เดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2559 
 

3. วัสดุอุปกรณNและวิธีการวิจัย 
 3.1 ดําเนินการค4นคว4าหาข4อมูลท่ีเก่ียวข4องกับงานวิจัยจาก
แหล3งต3างๆ เช3น   หอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ7   
หอสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การค4นคว4าข4อมูลจาก
อินเทอร7เน็ต 
 3.2 พิจารณาคัดเลือกอาคารต4นแบบ ผู4วิจัยใช4การสุ3มแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) สํารวจข4อมูลจริงจาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขต 1 ภาคเหนือ 
จํานวน 10 จังหวัด ในท่ีน้ีใช4อาคารแบบ สน.ศท. 3/12 
(ปรับปรุง 2545) โดยเปGนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ช้ัน 
ความสูงทุกช้ัน 3.5 เมตร กว4าง 13.5 เมตร ยาว 33 เมตร 
ห4องเรียนกว4าง 8 เมตร ยาว 8 เมตร รายละเอียดแบบก3อสร4าง
ของอาคารต4นแบบแสดงดังรูปท่ี 4-6 

 
 

รูปท่ี 4 รูปตัดตามขวางของอาคาร 

 
 

รูปท่ี 5 รูปตัดตามยาวของอาคาร 
 

 
 

รูปท่ี 6 รูปหน4าตัดเสาของอาคาร 
 

 3.3 วิเคราะห7และประเมินความสามารถต4านทานแรง
แผ3นดินไหวของอาคารโดยวิธี Nonlinear Static Pushover 
 3.4 ศึกษาวิ ธีการเสริมกําลั งให4 กับอาคารท่ีสามารถ
ดําเนินการได4ในประเทศไทย โดยมุ3งเน4นท่ีการเสริมกําลังท่ีมี
การศึกษามาแล4วในอดีต และมีความสามารถเพ่ิมความ
ต4านทานแรงแผ3นดินไหวให4กับอาคารได4จริง 
 3.5 คัดเลือกวิธีการเสริมกําลังให4อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยการประยุกต7ใช4วิธีการวิเคราะห7เชิงลําดับช้ัน (Analytic 
Hierarchy Process; AHP) ในการเลือกวิธีการเสริมกําลัง
อาคารท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพ่ือต4านทานแรงแผ3นดินไหว 



วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ป!ท่ี 12 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 
           

6 

4. ผลการวิจัย 
4.1 การศึกษาเทคนิคการเสริมกําลังอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กให�ต�านทางแรงแผ�นดินไหว 
 จากการศึกษาและรวบรวมข4อมูล พบว3าผู4วิจัยได4คัดเลือก
วิธีการท่ีสามารถนํามาประยุกต7ใช4ได4กับอาคารต4นแบบท่ีศึกษา
ตามมาตรฐาน มยผ.1303-57 [2] จํานวน 6 วิธี คือ 1) การ
พอกด4วยคอนกรีต, 2) การพอกด4วยแผ3นเหล็ก, 3) การพอกด4วย
วัสดุเสริมเส4นใยคาร7บอน (CFRP), 4) การใช4คํ้ายันท่ีไม3โก3งเดาะ
(BRB), 5) การใช4คํ้ายันแกงแนงเหล็ก, และ 6) การใช4กําแพง
คอนกรีตรับแรงเฉือน  เปtาหมายในการเสริมกําลังในครั้งน้ี คือ 
การเสริมความแข็งแรงอาคารตามข4อกําหนดของ มยผ.1303-
57  ซ่ึงในท่ีน้ีกําหนดให4อาคารท่ีเสริมกําลังแล4วมีระดับความ
เสียหายไม3เกิน Immediate Occupancy (IO) โดยพิจารณาได4
จากค3าการเคลื่อนท่ีระหว3างช้ัน(Story Drift) ต4องไม3เกินร4อยละ 
1 ซ่ึงสามารถแสดงผลการวิเคราะห7การเสริมกําลังอาคาร
คอนกรีตทิศทางตามขวางและทิศทางตามยาว ตามวิธีการ
ดังกล3าวได4ดังแสดงในรูปท่ี 7-8 
 

 
 

รูปท่ี 7 การเคลื่อนท่ีระหว3างช้ัน (ทิศทางตามขวาง) 

 
 

รูปท่ี 8 การเคลื่อนท่ีระหว3างช้ัน (ทิศทางตามยาว) 

 จากรูปท่ี 7 พบว3าการเคลื่อนท่ีระหว3างช้ันของอาคารภาย
หลังจากการเสริมกําลังด4วยวิธีการต3างๆน้ันมีค3าน4อยกว3าร4อย
ละ 1 ซ่ึงอยู3ในเกณฑ7ท่ียอมรับได4 โดยมีระดับความเสียหายไม3
เกินระดับ IO ตามเปtาหมายท่ีกําหนด จากรูปท่ี 8 พบว3าค3าการ
เคลื่อนท่ีระหว3างช้ันของอาคารภายหลังจากการเสริมกําลังด4วย
วิธีพอกด4วยคอนกรีต วิธีพอกด4วยแผ3นเหล็ก และวิธีพอกด4วย
วัสดุเสริมเส4นใยคาร7บอนมีค3ามากกว3าร4อยละ 1 สําหรับวิธีการ
คํ้ายันท่ีไม3โก3งเดาะ การคํ้ายันด4วยแกงแนงเหล็ก และวิธีกําแพง
คอนกรีตรับแรงเฉือนมีค3าการเคลื่อนท่ีระหว3างช้ันของอาคาร
น4อยกว3าร4อยละ 1 ซ่ึงอยู3ในเกณฑ7ท่ียอมรับได4 โดยมีระดับความ
เสียหายไม3เกินระดับ IO ตามเปtาหมายท่ีกําหนด 
 
4.2 การเลือกวิธีการเสริมกําลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กให�
ต�านทางแรงแผ�นดินไหวท่ีเหมาะสม 
 การวิเคราะห7ผลสามารถพิจารณาได4โดยการประยุกต7ใช4วิธี 
Analytic Hierarchy Process (AHP) เน่ืองจากเปGนวิธีท่ีไม3
ยุ3งยาก สามารถใช4ในการวิเคราะห7ท้ังเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพได4อย3างเหมาะสมมีเหตุผลท่ีสอดคล4องกัน ปxจจัยท่ี
พิจารณาเก่ียวกับการเสริมกําลังอาคาร [14] สามารถแสดงได4
ดังน้ี 
 C1 ค3าติดตั้ง 
 C2 ค3าบํารุงรักษา 
 C3 ระยะเวลาท่ีใช4หรือขัดขวางการใช4ประโยชน7 
 C4 ความเหมาะสมใช4งานได4 
 C5 ช3างชํานาญงานหรือระดับเทคโนโลยีท่ีต4องใช4 
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 C6 มีผลรบกวนต3อฐานราก 
 C7 ประสิทธิภาพของการเสริมกําลัง 
 C8 ผลกระทบ ความเสี่ยงต3อความเสียหาย 
 
 เมื่อพิจารณาปxจจัยต3างๆแล4วสามารถวิเคราะห7ขนาดค3า
นํ้าหนักความสําคัญหรือความชอบโดยการเปรียบเทียบปxจจัยที
ละคู3 (Pairwise Comparison) โดยแบ3งระดับความสําคัญหรือ
ความชอบ (AHP Measurement Scale) ออกเปGน 9 ระดับ 
[15] ได4ดังแสดงในตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 ขนาดระดับความสําคัญของปxจจัยท่ีเก่ียวข4อง 

 
 
 การวิจัยน้ีใช4ผู4ประเมินการตัดสินใจคัดเลือกวิธีการเสริม
กําลังให4กับอาคารจํานวน 4 ท3าน ซ่ึงเปGนผู4ท่ีมีประสบการณ7
และมีความเช่ียวชาญเก่ียวกับงานก3อสร4าง โดยคัดเลือกมาจาก
ตัวแทนกลุ3มอาชีพดังน้ีคือ  
 1) วิศวกรออกแบบ หมายถึง วิศวกรผู4มีความเช่ียวชาญใน
การออกแบบอาคาร และมีความรู4 เก่ียวกับมาตรฐานการ
ออกแบบอาคารต4านแรงแผ3นดินไหวเปGนอย3างดี ประสบการณ7
ด4านการออกแบบอาคารไม3น4อยกว3า 10 ป! 
 2) สถาปนิกออกแบบ หมายถึง สถาปนิกผู4 มีความ
เช่ียวชาญในการออกแบบอาคาร ประสบการณ7ด4านการ
ออกแบบอาคารไม3น4อยกว3า 10 ป! 
 3) ตัวแทนผู4รับเหมา หมายถึง วิศวกรตัวแทนจากบริษัท
รับเหมาก3อสร4างท่ีมีความเช่ียวชาญในการคุมงานก3อสร4าง 
ประสบการณ7ด4านการออกแบบอาคารไม3น4อยกว3า 10 ป! 
 4) ตัวแทนเจ4าของโครงการ หมายถึง วิศวกรระดับบริหาร
ตัวแทนเจ4าของโครงการ มีประสบการณ7ในการพัฒนางาน
ทางด4านอสังหาริมทรัพย7มาแล4วไม3น4อยกว3า 10 ป! 
 จากการพิจารณาปxจจัยท่ีเก่ียวกับการเสริมกําลังอาคาร
จํานวน 8 ปxจจัยซ่ึงสามารถเขียนในรูปเมตริกซ7เปรียบเทียบ 

ขนาด 8x8 ดังน้ันต4องใช4ค3า CR ≤  10% ความสอดคล4องของ
ข4อมูลจึงถือว3าอยู3ในเกณฑ7ท่ียอมรับได4 [16] ผลท่ีได4จากการ
เปรียบเทียบปxจจัยท่ีควรพิจารณาในการเสริมกําลังอาคาร
สามารถแสดงได4ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 ลําดับความสําคัญของแต3ละปxจจัยจากการถ3วง
นํ้าหนัก 

 
 
จากตาราง 2 พบว3าเมื่อพิจารณาลําดับความสําคัญของผู4
ประเมินท้ังหมดจะมีการเรียงลําดับไว4แตกต3างกันพอสมควร 
ปxจจัยท่ีมี ลํ าดับสํ า คัญสู งท่ีสุดอย3 างเห็นได4 ชัด คือ C7 
ประสิทธิภาพของการเสริมกําลังของอาคาร ซ่ึงพบว3าผู4ประเมิน
มีความคิดเห็นท่ีตรงกันโดยเรียงลําดับความสําคัญไว4เปGนลําดับ
ท่ี 1 และ 2 ตามลําดับ 
 จากแนวทางการเสริมกําลังอาคารให4สามารถต4านทานแรง
แผ3นดินไหวท้ังหมด 6 วิธีซึ่งสามารถแสดงได4ดังน้ีคือ  
 A = การพอกด4วยคอนกรีต  
 B = การพอกด4วยแผ3นเหล็ก  
 C = การพอกด4วยวัสดุเสริมเส4นใยคาร7บอน  
 D = การคํ้ายันด4วยวัสดุไร4การโก3งเดาะ 
 E = การคํ้ายันด4วยแกงแนงเหล็ก  
 F = การใช4กําแพงคอนกรีตรับแรงเฉือน  
 เมื่อดําเนินการวิเคราะห7ทางเลือกสําหรับการเสริมกําลัง
อาคารท่ีดีท่ีสุดด4วยวิธี AHP ตามเกณฑ7ท่ีได4กําหนดไว4 ทําให4
สามารถพิจารณาลําดับความสําคัญของวิธีการเสริมกําลัง
ดังกล3าวด4วยการเปรียบเทียบรายคู3 ซ่ึงสามารถเขียนในรูป
เมตริกซ7 เปรียบเทียบขนาด 6x6 โดยมีค3 าสัดส3วนความ
สอดคล4องอยู3ในเกณฑ7ท่ียอมรับได4 (CR ≤ 10%) ผลการ
วิเคราะห7สามารถแสดงได4ดังตารางท่ี 3-10 
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ตารางท่ี 3 ปxจจัยด4านค3าใช4จ3ายท้ังหมดในการติดตั้ง (C1) 

 
 
ตารางท่ี 4 ปxจจัยด4านค3าใช4จ3ายท้ังหมดในการบํารุงรักษา 

 
 
ตารางท่ี 5 ปxจจัยด4านระยะเวลาท่ีใช4หรือขัดขวางการใช4
ประโยชน7 (C3) 

 
 
ตารางท่ี 6 ปxจจัยด4านความเหมาะสมใช4งานได4 (C4) 

 

ตารางท่ี 7 ปxจจัยด4านช3างชํานาญงานหรือระดับเทคโนโลยีท่ี
ต4องใช4 (C5) 

 
 
ตารางท่ี 8 ปxจจัยด4านมีผลรบกวนต3อฐานราก (C6) 

 
 
ตารางท่ี 9 ปxจจัยด4านประสิทธิภาพของการเสริมกําลัง (C7) 

 
 
ตารางท่ี 10 ปxจจัยด4านผลกระทบและความเสี่ยงต3อความ
เสียหาย (C8) 
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 จากตาราง 3-10 พบว3าแต3ละปxจจัยท่ีพิจารณามีค3าถ3วง
นํ้าหนักของวิธีการเสริมกําลังอาคารท่ีมีค3าสูงสุดดังน้ี คือ วิธี A 
สําหรับปxจจัยด4านค3าใช4จ3ายท้ังหมดในการติดตั้ง (C1), วิธี B 
สําหรับปxจจัยด4านค3าใช4จ3ายท้ังหมดในการบํารุงรักษา (C2), วิธี 
F สําหรับปxจจัยด4านระยะเวลาท่ีใช4หรือขัดขวางการใช4
ประโยชน7 (C3), วิธี A สําหรับปxจจัยด4านความเหมาะสมใช4งาน
ได4 (C4), วิธี D สําหรับปxจจัยด4านช3างชํานาญงานหรือระดับ
เทคโนโลยีท่ีต4องใช4 (C5), วิธี F สําหรับปxจจัยด4านมีผลรบกวน
ต3อฐานราก (C6), วิธี F สําหรับปxจจัยด4านประสิทธิภาพของการ
เสริมกําลัง (C7), และวิธี A สําหรับปxจจัยด4านผลกระทบและ
ความเสี่ยงต3อความเสียหาย (C8) ตามลําดับ 
 การวิเคราะห7เปรียบเทียบลําดับความสําคัญของวิธีการ
เสริมกําลังอาคารภายใต4ปxจจัยท่ีกําหนดแล4ว  สามารถนําค3า
ลําดับความสําคัญของแต3ละปxจจัยคูณกับค3าลําดับความสําคัญ
ของแต3ละวิธีการเสริมกําลังอาคารทําให4ทราบค3าลําดับ
ความสําคัญในภาพรวมซ่ึงสามารถพิจารณาได4ว3าวิธีการเสริม
กําลังอาคารด4วยวิธีใดเหมาะสมท่ีสุด ผลการวิเคราะห7สามารถ
แสดงได4ดังตารางท่ี 11-14 
 
ตารางท่ี 11 ลําดับความสําคัญโดยวิศวกรออกแบบ 

 
 
ตารางท่ี 12 ลําดับความสําคัญโดยสถาปนิกออกแบบ 

 
 
 

ตารางท่ี 13 ลําดับความสําคัญโดยตัวแทนผู4รับเหมา 

 
 
ตารางท่ี 14 ลําดับความสําคัญโดยตัวแทนเจ4าของโครงการ 

 
 
 จากตาราง 11-14 พบว3าผลการประเมินโดยผู4ประเมินท้ัง 4 
ท3านได4ผลออกมาตรงกันเมื่อพิจารณาค3าลําดับความสําคัญรวม
ท่ีมีค3าสูงท่ีสุดสําหรับวิธีการเสริมกําลังแบบต3างๆดังน้ี คือ การ
เสริมกําลังอาคารตัวอย3างในการวิจัยน้ีด4วยการใช4ผนังคอนกรีต
รับแรงเฉือน (Shear Wall) เปGนวิธีการเสริมกําลังอาคารให4
ต4านทานแรงแผ3นดินไหวได4เหมาะสมท่ีสุด 
 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการประเมินความสามารถต4านทานแรง
แผ3นดินไหวของอาคารต4นแบบน้ีทําให4ทราบถึงพฤติกรรมการ
วิบัติของอาคาร ซ่ึงแสดงให4เห็นได4อย3างชัดเจนว3าอาคารเกิด
การวิบัติท่ีบริเวณจุดต3อพลาสติก(Plastic Hinge) ของเสา 
ดังน้ันการเสริมกําลังอาคารจึงมุ3งเน4นไปท่ีตําแหน3งท่ีเกิดการ
วิบัติดังกล3าว ถึงแม4วิธีการเสริมกําลังอาคารสามารถทําได4หลาย
วิธีก็ตามเมื่อพิจารณาจากระดับความสําคัญของปxจจัยในการ
เสริมกําลังอาคารจึงทําให4สามารถเลือกวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดได4 
ในท่ีน้ีคือ วิธีการใช4ผนังคอนกรีตรับแรงเฉือน (Shear Wall) ซ่ึง
แตกต3างจากการศึกษาของกรพล  สายเช้ือ และคณะ [13] ซ่ึง
พบว3าควรเสริมกําลังอาคารด4วยคํ้ายันท่ีไม3โก3งเดาะ (BRB) 
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นอกจากน้ีการเตรียมพร4อมรับมือเหตุการณ7แผ3นดินไหววิธีหน่ึง
คือการปฏิบัติตนท่ีถูกต4อง โดยการทําตามคู3มือการเตรียมความ
พร4อมรับมือภัยพิบัติจากแผ3นดินไหว [17] เพ่ือการลดความ
สูญเสียท้ังชีวิตและทรัพย7สินท่ีอาจเกิดข้ึน 
 

6. สรุปผลการวิจัย 
6.1 การศึกษาเทคนิคการเสริมกําลังอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กให�ต�านทางแรงแผ�นดินไหว 
 จากการค4นคว4าข4อมูลผู4วิจัยเลือกวิธีเสริมกําลังอาคารท่ี
สามารถนํามาประยุกต7ใช4ได4กับอาคารต4นแบบท่ีศึกษา จํานวน 
6 วิธี คือ 1) การพอกด4วยคอนกรีต, 2) การพอกด4วยแผ3นเหล็ก 
, 3) การพอกด4วยวัสดุเสริมเส4นใยคาร7บอน, 4) การใช4คํ้ายันท่ี
ไม3โก3งเดาะ, 5) การใช4คํ้ายันแกงแนงเหล็ก, และ 6) การใช4
กําแพงคอนกรีตรับแรงเฉือน กรณีแรงแผ3นดินไหวกระทําใน
ทิศทางตามขวางของอาคาร พบว3าการเคลื่อนท่ีระหว3างช้ันของ
อาคารภายหลังจากการเสริมกําลังด4วยวิธีการต3างๆน้ันมีค3าน4อย
กว3าร4อยละ 1 ซ่ึงอยู3ในเกณฑ7ท่ียอมรับได4 โดยมีระดับความ
เสียหายไม3เกินระดับ IO ตามเปtาหมายท่ีกําหนด สําหรับกรณี
แรงแผ3นดินไหวกระทําในทิศทางตามยาวของอาคาร พบว3าค3า
การเคลื่อนท่ีระหว3างช้ันของอาคารภายหลังจากการเสริมกําลัง
ด4วยวิธีพอกด4วยคอนกรีต วิธีพอกด4วยแผ3นเหล็ก และวิธีพอก
ด4วยวัสดุเสริมเส4นใยคาร7บอนมีค3ามากกว3าร4อยละ 1 สําหรับ
วิธีการคํ้ายันท่ีไม3โก3งเดาะ การคํ้ายันด4วยแกงแนงเหล็ก และวิธี
กําแพงคอนกรีตรับแรงเฉือนมีค3าการเคลื่อนท่ีระหว3างช้ันของ
อาคารน4อยกว3าร4อยละ 1 ซ่ึงอยู3ในเกณฑ7ท่ียอมรับได4 โดยมี
ระดับความเสียหายไม3เกินระดับ IO ตามเปtาหมายท่ีกําหนด 
 
6.2 สรุปผลการเลือกวิธีการเสริมกําลังอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กให�ต�านทางแรงแผ�นดินไหวท่ีเหมาะสม 
 การเสริมกําลังอาคารตัวอย3างในการวิจัยน้ีด4วยการใช4ผนัง
คอนกรีตรับแรงเฉือน (Shear Wall) เปGนวิธีการเสริมกําลัง
อาคารให4ต4านทานแรงแผ3นดินไหวได4เหมาะสมท่ีสุด 
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อัตราการฉีดเช้ือเพลิงท่ีเหมาะสมในรถประหยัดนํ้ามันเช้ือเพลิง 
สําหรับการแข�งขัน 
 
ชัชวาล นิมโรธรรม และนรินทร7 กุลนภาดล 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลยานยนต7  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภฏัราชครินทร7 422 ถนนมรุพงษ7  ตําบลหน4าเมือง  
อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000 

 
บทคัดย�อ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค7ในการทดลองหาค3าประหยัดนํ้ามันเช้ือเพลิงโดยศึกษาระยะเวลาการฉีดเช้ือเพลิงท่ีเหมาะสมเทียบ
กับอัตราการชดเชยอุณหภูมิหม4อนํ้าด4วยกล3องควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงดัดแปลง (API) สําหรับเข4าร3วมการแข3งขันฮอนด4า
ประหยัดนํ้ามันเช้ือเพลิงประเภทรถประดิษฐ7  ซ่ึงมีล4อจํานวน 3 ล4อ การปรับปรุงอุปกรณ7โดยยึดหลักทางวิศวกรรมยานยนต7มี
การออกแบบให4โครงของตัวรถ มีนํ้าหนักเบา หน4าตัดลู3ลมเพ่ือลดแรงต4านทานของอากาศ ลดความฝ�ดในอุปกรณ7ส3งกําลังและ
เครื่องยนต7มีปรับเปลี่ยนระบบจุดระเบิดเปGนสองหัวเทียนซ่ึงสามารถเผาไหม4ส3วนผสมได4สมบูรณ7และรวดเร็ว   ผลการทดลอง
การฉีดเช้ือเพลิงระหว3างการชดเชยอุณหภูมิหม4อนํ้ากับระยะเวลาการฉีดเช้ือเพลิงในกล3อง APIพบว3าตัวการชดเชยอุณหภูมิหม4อ
นํ้าสูงมีผลต3อตารางการฉีดเช้ือเพลิง เมื่อมีระยะเวลาการฉีดเท3ากัน  การทดสอบว่ิงบนสนามทดสอบโดยใช4กล3องควบคุมการฉีด
เช้ือเพลิงแบบ (API) ได4นําผลการทดลองการฉีดเช้ือเพลิงในหลอดแก4วมาออกแบบตารางการฉีดเช้ือเพลิง 3 ลักษณะ ท่ีมี
ระยะเวลาการฉีดท่ีต3างกัน ผลการทดลองพบว3าแบบท่ี 3 มีค3าประหยัดเช้ือเพลิงสูงท่ีสุด 574.16 km/L ในสนามทดลองและ
เมื่อนํารถเข4าร3วมการแข3งขันฮอนด4าประหยัดนํ้าเช้ือเพลิง มีค3าสถิติเปGนทางการท่ี 560.84 km/L เมื่อเทียบกับก3อนการ
ปรับปรุงเครื่องยนต7 (368.78 km/L) มีผลการประเช้ือเพลิงเพ่ิมข้ึน 34.28%  

 
คําสําคัญ : รถประหยัดนํ้ามันเช้ือเพลิง, ระบบ PGM-FI, กล3องควบคุมการฉีด API, อัตราการฉีดเช้ือเพลิง 
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Appropriate Fuel Injection Rate of Econo Car for 
Competition 
 
Chatchawal Nimrotham and Narin koolnapadol 
Department of Automotive Mechanical Engineering, Faculty of Industrial Technology, Rajabhat Rajanagarindra University,  
422 Mrupong Road, Amphoe Mueang, Chachoengsao  24000, Thailand. 
 

 
Abstract 
 The aim of this work is to conducts the experiments the fuel consumption in economic car, study the 
optimize time to inject the fuel compare with the radiator temperature compensation, with the engine 
control unit box of the econocar for the competition of Honda Econo Power Contest  National  Race. The 
econocar have three-wheel to moving forward. Improve equipment by using principle of automotive 
engineering, in design to be lightweight chassis car with an aerofoil section which helps reduce the air 
resistance, reducing friction in the engine and transmission ,the last improve is use two spark plugs for the 
complete combustion in the cylinder engine. The results of the fuel injection during with period have 
compensated temperature  of radiator compared to fuel injection time in table fuel injection of API unit. 
Found that the high compensated temperature of radiator the affect more fuel injection at the same 
injection time. The result in the field test using the fuel injection control (API) by the 3 type of the 
injection grid design, which will have a duration of injecting different. The results showed that, the type 
No.3 had the highest fuel economy of 574.16 km/L in field trials and bring the car to compete with 
Honda's fuel economy. The official statistics at 560.84 km/L, compared with before modified engine 
(368.78 km/L) which the fuel savings up to 34.28%. 

 
Keywords : Economic Car, PGM-Fi System, Engine Control Module (API), Fuel Injection Rate 
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1. บทนํา 
 ในสภาวะปxจจุบันการใช4พลังงานมีอัตราเพ่ิมสูงข้ึนอย3าง
ต3อเน่ือง เพ่ือสนองความต4องการด4านสะดวกสบายของ
มนุษย7 พลังงานจากทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญท่ีมีการใช4
กันแพร3หลายได4แก3 พลังงานจากฟอสซิลหรือเช้ือเพลิงจาก
ป�โตรเลียม ซ่ึงนับวันยิ่งจะน4อยลงจึงมีผลให4ราคาของ
พลังงานดังกล3าวสูงข้ึนหน3วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนต3าง
หามาตรการต3างๆ เพ่ือลดการใช4พลังงานและลดมลพิษท่ีเกิด
จากการเผาไหม4เช้ือเพลิงในรถยนต7 รถจักรยานยนต7และ
โรงงานอุตสาหกรรมมลพิษท่ีได4จากการเผาไหม4ได4แก3 แก�ส
คาร7บอนมอนอไซด7 (CO) ไนโตรเจนออกไซด7 (NOx) และ
คาร7บอนไดออกไซด7 (CO2) ปริมาณ CO2 ในสัดส3วน 30% 
จากท้ังหมดถูกปล3อยมาจากการเผาไหม4นํ้ามันเช้ือเพลิงซ่ึง 2
ใน 3 ส3วนน้ีมาจากนํ้ามันแก�สโซลีนของรถยนต7[1] การแก4ไข
ปxญหาเหล3าน้ี คือการลดการใช4ปริมาณการใช4เช้ือเพลิงให4
น4อยลงและคุมค3ามากท่ีสุด  แนวทางการวิจัยน้ีคือการเข4า
ร3วมโครงการแข3งขันฮอนด4าประหยัดเช้ือเพลิงท่ีจัดข้ึนโดย    
บริษัท เอพีฮอนด4า ประเทศไทยจํากัด เพ่ือหาเทคโนโลยีและ
วิธีในการประหยัดเช้ือเพลิงในรถจักรยานยนต7ประเภทหัวฉีด 
EGM-FI โดยงานวิจัยฉบับน้ี กล3าวถึงการพัฒนารถประหยัด
นํ้ามันเช้ือเพลิง เพ่ือใช4ในการเข4าร3วมแข3งขันฮอนด4าประหยัด
นํ้ามันเช้ือเพลิง เปGนรถประดิษฐ7 3 ล4อเครื่องยนต7 4 จังหวะ
ขนาดความจุกระบอกสูบ 125 ซีซีความเร็วในการแข3งขันไม3
ต่ํากว3า 25 km/hr และวัดค3าประหยัดเช้ือเพลิงเปGน km/L  
วัตถุประสงค7 ในการวิจัยครั้ ง น้ี เ พ่ือปรับปรุงพัฒนารถ
ประหยัดเช้ือเพลิงและศึกษาอัตราการฉีดของเช้ือเพลิงท่ี
เหมาะสมในรถประหยัดนํ้ามันเช้ือเพลิง ประเภทรถประดิษฐ7 
เมื่อมีการใช4กล3องควบคุมการฉีดดัดแปลง (API) แทนกล3อง
เดิมท่ีติดมากับรถจักรยานยนต7 ในการประหยัดเช้ือเพลิง
สําหรับเข4าร3วมแข3งฮอนด4าประหยัดนํ้ามันเช้ือเพลิง 
 
2. ทฤษฎี 
 รถประหยัดนํ้ามันเช้ือเพลิงของทีมราชนครินทร7ถูก
ปรับปรุงพัฒนาโดยวิธีการลดแรงต4านทานการเคลื่อนท่ีและ
ใช4ระบบจ3ายนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีสามารถควบคุมระยะเวลาการ
ฉีดเ ช้ือเพลิ งให4น4อย ท่ีสุดในการเข4 าห4อง เผาไหม4ของ
เครื่องยนต7โดยการทํางานเบ้ืองต4นของระบบฉีดนํ้ามัน

เช้ือเพลิงในรถจักรยานยนต7นํ้ามันเช้ือเพลิงในถังจะถูก
ส3งผ3านกรองนํ้ามันไปยังหัวฉีด (Injector)  ซ่ึงติดตั้งอยู3
บริเวณท3อไอดีโดยใช4ปx�มนํ้ามันเช้ือเพลิงแบบไฟฟtาภายในถัง
นํ้ามันพร4อมกับตัวควบคุมแรงดันนํ้ามันเช้ือเพลิง  ซ่ึงยึดติด
เปGนชุดเดียวกันกับปx�มนํ้ามันเช้ือเพลิงซ่ึงจะทําหน4าท่ีควบคุม
แรงดันนํ้ามันเช้ือเพลิงในระบบให4คงท่ีอยู3ตลอดเวลาในทุก
สภาพการทํางานของเครื่องยนต7  ท่ีความดัน  294  kPa
ส3งไปยังหัวฉีด  เมื่อกล3อง  Engine Control Module 
(ECM) ต3อวง จรไฟฟtาของชุดหัวฉีดลงกราวนด7  เข็มหัวฉีด
จะยกตัวข้ึน  ทําให4นํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีมีแรงดันสูง  ถูกฉีดเข4า
ไปผสมกับอากาศภายในท3อไอดีเพ่ือบรรจุเข4ากระบอกสูบ  
ปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีถูกฉีดออกมาจะมีปริมาณมากหรือ
น4อยข้ึนอยู3กับระยะเวลาท่ีกล3อง  ECM  ต3อวงจรไฟฟtาของ
ชุดหัวฉีดลงกราวนด7  กล3าวคือ  ถ4าต3อวงจรไฟฟtาของชุด
หัวฉีดลงกราวนด7นาน  จะทําให4เข็มของหัวฉีดเป�ดนานส3งผล
ให4ปริมาณของนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีฉีดออกมามีปริมาณมากตาม
ไปด4วยปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีฉีดข้ึนอยู3กับแรงสูญญากาศ
ท่ีเรือนลิ้นเร3งท่ีส3งเข4ากับ ECM 
 
2.1 ระบบฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง PGM-FI แบบ D-Jetronic 
 ระบบฉีดนํ้ามันเช้ือเพลิง  PGM-FI  แบบ  D-Jetronic
เปGนระบบท่ีมีการควบคุมระยะเวลาการฉีดนํ้ามันเช้ือเพลิง
ของหัวฉีดโดยวิธีการวัดแรงดันของอากาศในท3อไอดีด4วยตัว
จับความดันในท3อไอดี  แล4วเปลี่ยนเปGนสัญญาณไฟฟtาส3งเข4า
กล3อง ECM  เพ่ือกําหนดระยะเวลาในการฉีดนํ้ามันเช้ือเพลิง
ของหัวฉีดให4เหมาะสมกับปริมาณอากาศท่ีเข4ากระบอกสูบ 
โดยขณะท่ีเครื่องยนต7มีความเร็วรอบต่ํา  ลิ้นเร3งจะเป�ดให4
อากาศไหลเข4ากระบอกสูบน4อยเปGนผลให4ความดันในท3อไอดี
ต่ํา  ตัวตรวจจับความดันในท3อไอดี  จะส3งสัญญาณไฟฟtาท่ี
สัมพันธ7กับความดันอากาศในท3อไอดีในขณะน้ัน  เข4าไปท่ี
กล3อง ECM   ในสภาวะแบบน้ีกล3อง ECM  จะสั่งจ3ายนํ้ามัน
เช้ือเพลิง และในทางกลับกันหากบิดคันเร3งมากข้ึนจะทําให4มี
อากาศไหลเข4ากระบอกสูบมากข้ึน  เปGนผลให4ความดันในท3อ
ไอดีสูงข้ึนในสภาวะแบบน้ีกล3อง ECM  จะสั่งจ3ายนํ้ามัน
เช้ือเพลิงมากข้ึน 
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2.2 การควบคุมระยะเวลาในการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
 ระบบจะมีการควบคุมระยะเวลาในการฉีด นํ้ามัน
เช้ือเพลิงออกเปGน  2  ส3วนด4วยกัน  คือ  การควบคุม
ระยะเวลาฉีดพ้ืนฐาน  และการเพ่ิมระยะเวลาในการฉีดตาม
สภาวะการทํางานของเครื่องยนต7 ซ่ึงผู4วิจัยใช4กล3องดัดแปลง 
API ในการควบคุมระยะเวลาฉีดท้ังสองส3วนด4วยซอฟต7แวร7
สําเร็จรูป API ท่ีใช4สําหรับในการแข3งรถจักรยานยนต7
ความเร็วสูง 
 
2.3 ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกสN 
 ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส7ประกอบด4วยชุดกล3อง
ควบคุม ECM ตัวตรวจจับสัญญาณและอุปกรณ7ทํางาน  โดย
ชุดกล3อง ECM จะรับสัญญาณไฟฟtาจากตัวตรวจจับ
สัญญาณต3างๆในระบบและควบคุมการทํางาน[2] เช3น 
หัวฉีดและปx�มนํ้ามันเช้ือเพลิงเปGนต4น ตามรูปท่ี 1 
 

 
 
รูปท่ี 1 แผนผังการทํางานของระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส7 

 
 จากรูปท่ี 1 แสดงแผนผังทํางานของระบบควบคุม
อิเล็กทรอนิกส7โดยลูกศรสีแดงแสดงการสลับเปลี่ยนกล3อง
ควบคุมการฉีดเช้ือเพลิง จากกล3องเดิมเปGนกล3องควบคุมการ
ฉีดเช้ือเพลิงดัดแปลง API ซ่ึงจะทําหน4าท่ีแทนกล3อง ECM 
โดยควบคุมการทํางานท้ังหมด และสามารถปรับค3าต3างๆ
ของอุปกรณ7โดยซอฟต7แวร7สําเร็จรูป API Tech 
 
 
 

2.4 กล�องควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงดัดแปลง (API) 
 กล3องควบคุมจะทําหน4าท่ีควบคุมระบบการฉีดนํ้ามัน
เช้ือเพลิงของเครื่องยนต7 โดยจะมีตัวของโปรแกรมหรือ
ซอฟแวร7ท่ีสามารถจัดการกับอัตราการจ3ายนํ้ามันเช้ือเพลิงได4
โดยผู4ปรับแต3งต4องการ  ซ่ึงแตกต3างกับกล3อง ECM หรือเปGน
กล3องมาตรฐานท่ีใช4โดยท่ัวไป ท่ีไม3สามารถดัดแปลงอัตรา
การฉีดเช้ือเพลิงได4กล3อง API จะสามารถควบคุมระยะเวลา
การฉีดของหัวฉีด ส3งสัญญาณและรับสัญญาณต3างๆของ
เครื่องยนต7ให4เหมาะสมกับระยะเวลาการฉีดท่ีมีการปรับตั้ง
ใหม3 
 

 
 

รูปท่ี 2 แสดงลักษณะของกล3องควบคุมการฉีด 

 

 จากรูปท่ี 2 แสดงการใช4กล3อง API เพ่ือทดแทนการใช4
กล3อง ECM ในเครื่องยนต7ของรถประหยัดนํ้ามันเช้ือเพลิง 
ซ่ึงจะมีการทํางานคล4ายกับกล3องเดิม [3] 
 รูปท่ี 3 และ 4 แสดงลักษณะโปรแกรมท่ีใช4คู3กับกล3อง 
API จะเปGนซอฟต7แวร7สําเร็จรูป ซ่ึงมีการตั้งค3าผ3านสาย USB 
Port ระหว3างเครื่องยนต7 กล3อง (API) และคอมพิวเตอร7 ซ่ึง
ตัวพารามิเตอร7ในโปรแกรมท่ีใช4งานเฉพาะรถประหยัดจะใช4
งานในส3วนของระบบการหัวฉีดซ่ึงประกอบด4วย ปรับชดเชย
อุณหภูมิหม4อนํ้า ปรับชดเชยอุณหภูมิอากาศและตาราง
ควบคุมการฉีด  
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รูปท่ี 3 แสดงตัวโปแกรม APITech 

 
รูปท่ี 4 แสดงการเช่ือมต3อ 

 
2.5 การปรับปรุงพัฒนารถประดิษฐNประหยัดน้ํามัน
เชื้อเพลิง 
 2.5.1 โครงสร4างตัวถัง 
 ออกแบบสร4างใหม3ซ่ึงของเดิมไม3สามารถป�ดชุดฝาครอบ
ด4านบนได4 ซ่ึงมีผลต3อแรงต4านทานอากาศและผิดกติกาการ
แข3งขัน  โดยออกแบบให4โครงมีขนาดความยาวของตัวรถ 
แกนล4อหน4าถึงแกนล4อหลังเท3ากับ 1,430  มิลลิเมตรและ
ความกว4างของล4อหน4าท้ังสองข4าง มีความยาวเท3ากับ600 
มิลลิเมตรความท้ังสามข4าง  ตัวรถจะลอยสูงจากพ้ืน 300  
มิลลิเมตรถึงแกนล4อและมีชุดเฟรมป�ดด4านบนกันแรงด4าน
ทานของอากาศ โครงสร4างเปGนเหล็กกล3องขนาด13มิลลิเมตร  
และ 19มิลลิเมตร  ตัวถังหล3อข้ึนรูปด4วยเรซ่ินไฟเบอร7กลาส
ซ่ึงเบาและแข็งแรง[4]แผ3นด4านข4างเปGนแผ3นอคีลิคแบบใส
สามารถมองเห็นกระจกข4างเปGนอย3างดี[5] (ตามกฎกติกา
การแข3งขัน) การออกแบบจะยึดรูปทรงคล4ายรูปหยดนํ้าซ่ึง
ให4ค3าแรงต4านทานอากาศต่ํา[6] และลดนํ้าหนักของรถโดยใช4
วัสดุท่ีเบาเช3นเรซ่ินไฟเบอร7กลาส ตามรูปท่ี 5 

 
โครงสร4างแบบเดมิ 

 
โครงสร4างแบบใหม3 

รูปท่ี 5  รถประหยัดนํ้ามันทีมราชนครินทร7 
 
 2.5.2 แรงต4านการเคลื่อนท่ีของรถ 
 ขณะท่ีรถว่ิงบนถนนระดับด4วยความเร็วคงท่ีแรงขับ
เคลื่อนท่ีล4อจะ  เท3ากับแรงต4านการเคลื่อนท่ีท้ังหมดซ่ึง     
เปGนผลรวมของแรงต4านการหมุนของล4อและแรงต4านอากาศ
แสดงเปGนสมการได4ว3า [1,6] 
 

dAC2ρv
2
1WrKaRrRtF +=+=  (1) 

 
 Ft คือแรงต4านการหมุนของล4อ  Ra คือแรงต4านอากาศ  
Kr คือสัมประสิทธ์ิแรงต4านการหมุนของล4อ  W คือนํ้าหนักรถ

รวมคนขับ ρ คือความหนาแน3นของอากาศ  V คือความเร็ว
ของอากาศ  A คือพ้ืนท่ีหน4าตัดของรถ  C คือสัมประสิทธ์ิ
แรงฉุดของอากาศ 
 2.5.3 แรงต4านทานอากาศ 
 พิจารณาหาแรงต4านทานอากาศท่ีใช4ในการขับเคลื่อน
โดยท่ีความกว4างของตัวรถมี 0.4  เมตรความสูงของตัวรถมี
ขนาด 0.55 เมตรและค3าสัมประสิทธ์ิของแรงต4านทานของ
อากาศ [7] เท3ากับ 0.14 kg/m3 โดยท่ีใช4ความเร็วของรถใน
การขับเคลื่อนเท3ากับ 25 km/hr 

2AVaKaR =                                        (2) 
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 2.5.4 แรงต4านทานการหมุนของล4อ 
 พิจารณาแรงต4านทานการหมุนของล4อท่ีใช4 ในการ
ขับเคลื่อน  โดยท่ีค3าสัมประสิทธ์ิเสียดทานการหมุนของล4อ
เท3ากับ 0.01 และนํ้าหนักของคนขับและตัวรถประหยัดท่ีกด
ลงท่ีล4อมีนํ้าหนัก 100 kg [8] 

WrKrR =                               (3) 
 2.5.5 ปรับปรุงพัฒนาเครื่องยนต7 
 ในส3วนของเครื่องยนต7ได4มีการเจาะครีบระบายความ
ร4อนบนฝาสูบและเสื้อสูบออกเพ่ือลดนํ้าหนักของเครื่องให4
เบาลงและเปGนการสะสมความร4อนในเครื่องยนต7เพ่ือใช4ใน
การระเหยไอนํ้ามันเช้ือเพลิง ระบบจุดระเบิดจากเดิมเปGน
แบบ CDI ซ่ึงใช4แม็กนีโตเปGนแหล3งกําเนิดกระแสไฟฟtา  
เปลี่ยนมาเปGนระบบจุดระเบิดแบบทรานซิสเตอร7ของรถยนต7
ใช4แบตเตอรี่เปGนแหล3งกําเนิดกระแสไฟฟtา ซ่ึงให4กําลังไฟฟtา
ท่ีหัวเทียนจุดระเบิดสูง 25000-45000 โวลต7และเจาะฝาสูบ
เพ่ือติดตั้งหัวเทียนเพ่ิมเติมจํานวนหน่ึงหัวฝx�งตรงข4ามหัว
เทียนเพ่ือให4จุดส3วนผสมได4รวดเร็วข้ึน [9-10] และทํากลไก
เลื่อนกระเดื่องกดลิ้นไอดีเ พ่ือใช4สําหรับดับเครื่องยนต7 
เครื่องยนต7ท่ีใช4มีขนาด 125 ซีซี ตามรูปท่ี 6 
 

 
ก3อน           ฝาสูบเครื่องยนต7         หลัง 

 
ก3อน           เสื้อสูบ              หลัง 

 
ระบบไฟ 

             ระบบไฟจุดระเบิด           ติดตั้งสองหัวเทียน 
รูปท่ี 6 การปรับแต3งเครื่องยนต7และชุดไฟจุดระเบิด 

 2.5.6 คุณสมบัติเช้ือเพลิงแก�สโซลีน 
 สูตรเช้ือเพลิงแก�สโซลีนคือ CnH1.87n นํ้าหนักโมเลกุล 
ประมาณ 110  ความถ3วงจําเพาะ (ความหนาแน3น) 0.72-
0.78 kg/m3  ค3าความร4อนของการกลายเปGนไอ 305 kJ/kg  
ค3าความร4อนจําเพาะของของเหลว 2.4 kJ/kg.K ค3าความ   
ร4อนจําเพาะของไอ (cp) ประมาณ 1.7 kJ/kg.K   ค3าความ  
ร4อนด4านสูง (HHV) 47.3 MJ/kg  ค3าความร4อนด4านต่ํา 
(LHV) 44.5 MJ/kg  อัตราส3วนอากาศต3อเช้ือเพลิง (A/F )s 
14.6  [1,8] 

 
3. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยน้ีศึกษาการประหยัดนํ้ามันเช้ือเพลิงในระบบฉีด
นํ้ามันเช้ือเพลิงแบบหัวฉีดอิเลคทรอนิกส7 โดยปรับเปลี่ยน
จากกล3องมาตรฐาน มาเปGนกล3องควบคุมการฉีด (API) ใช4กับ
เครื่องยนต7รถประหยัดประเภทรถประดิษฐ7 ซ่ึงมี 3 ล4อ
อุปกรณ7อ่ืนๆอยู3ภายใต4กฎการแข3งขันฮอนด4าประหยัดนํ้ามัน
เช้ือเพลิง เทคนิคและการพัฒนาน้ันสําหรับเพ่ือใช4ในการ
แข3งขันรถประหยัดเช้ือเพลิง 
3.1 อุปกรณNการทดลอง 
 การทดลองการประหยัดนํ้ามันเช้ือเพลิงจะประกอบด4วย 
อุปกรณ7คือ 1) รถประหยัดนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีสร4างและ
ปรับปรุงพัฒนาใหม3ซ่ึงมีค3าแรงต4านทานการเคลื่อนท่ีรวม 
118 N แรงต4านทานรวมขณะว่ิง 10.99 N จากการสมการท่ี 
(1) อัตราทดรวม 8 : 1  พร4อมติดตั้งกล3องควบคุมการฉีด
เช้ือเพลิงดัดแปลง (API)  2) ตัวโปรแกรมปรับแต3งการฉีด
เช้ือเพลิงและสายเช่ือมสัญญาณระหว3างเครื่องยนต7และ
คอมพิวเตอร7  3) ตาช่ังนํ้าหนักใช4สําหรับช่ังนํ้าหนักเช้ือเพลิง
ในการทดลอง  4) คอมพิวเตอร7ใช4สําหรับการปรับแต3ง
เครื่องยนต7 การปรับแต3งการฉีดเช้ือเพลิงด4วยกล3อง API จะ
ทําการปรับค3าชุดเซนเซอร7อุณหภูมิหม4อนํ้าในตัวโปรแกรม
ของตารางการฉีดเช้ือเพลิง ท่ีมีผลต3ออัตราการฉีดเช้ือเพลิง
ในรถประหยัดนํ้ามันเช้ือเพลิงก3อน และทําการออกแบบ
ตารางการฉีดเช้ือเพลิงโดยค3าตัวอ่ืนให4ตั้งเปGนศูนย7หรือตาม
ค3ามาตรฐานของตัวโปรแกรมท่ีตั้งไว4ก3อนการใช4งานแสดงใน
รูปท่ี 7 
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 3.2 วิธีการทดลองการฉีดเชื้อเพลิง 
 การทดสอบการฉีดจะทดสอบการฉีดเช้ือเพลิงใส3ใน
หลอดแก4วท่ีรอบเดินเบาของเครื่องยนต7
ทําการฉีดเปGนช3วงเวลา ช3วงละ 5 วินาที เปGนจํานวน 
โดยใช4กล3อง ECM และกล3องควบคุมการฉีดแบบ 
กล3อง API จะควบคุมเวลาในการฉีดเช้ือเพลิงท่ี 
ms) เปรียบเทียบกับการชดเชยเซนเซอร7อุณหภูมิหม4อนํ้าใน
ตัวโปรแกรมของ API ส3วนค3าอ่ืนใช4ค3ามาตรฐานโปรแกรมใน
การทดสอบเมื่อมีการปรับแต3งตารางการฉีดท่ีเหมาะสมตาม
สมติฐานท่ีได4จากการทดลองการฉีดเช้ือเพลิงในหลอด
และทดสอบในห4องทดลองโดยการสร4างความฝ�ดจําลองท่ีล4อ
หลังโดยชุดเบรก เพ่ือจําลองเปGนภาระแ
เคลื่อนท่ีของรถยนต7 จนได4ค3าท่ีเหมาะสมจึงนําทดสอบกับ
สนามทดสอบ 
3.3 การทดสอบค�าประหยัดเชื้อเพลิงในสนามทดสอบ
 การทดสอบในสนามทดสอบซ่ึงมีความยาว 
บริเวณถนนในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร7
ความเร็วในการทดสอบ 25-30 km/h 
25km/h เมื่อว่ิงครบตามระยะทางกําหนดนําเช้ือเพลิง
ทดสอบมาช่ัง นํ้าหนักเพ่ือหาอัตราการสิ้นเปลืองของ
เช้ือเพลิง โดยสูตรคํานวนค3าสิ้นเปลืองเช้ือ
เดียวกับการแข3งขันฮอนด4าประหยัดนํ้ามันเช้ือเพลิง

 
 

รูปท่ี 8 ผลการฉีดเช้ือเพลิงในตั้งค3าการชดเชยอุณหภูมหิม4อนํ้าเทียบกับระยะเวลาการฉีดเช้ือเพลิง
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การทดสอบการฉีดจะทดสอบการฉีดเช้ือเพลิงใส3ใน

หลอดแก4วท่ีรอบเดินเบาของเครื่องยนต7(ไม3บิดคันเร3ง) โดย
วินาที เปGนจํานวน 3 ครั้ง 

ะกล3องควบคุมการฉีดแบบ API โดย
จะควบคุมเวลาในการฉีดเช้ือเพลิงท่ี (10, 20, 30 

เปรียบเทียบกับการชดเชยเซนเซอร7อุณหภูมิหม4อนํ้าใน
ส3วนค3าอ่ืนใช4ค3ามาตรฐานโปรแกรมใน

การทดสอบเมื่อมีการปรับแต3งตารางการฉีดท่ีเหมาะสมตาม
ทดลองการฉีดเช้ือเพลิงในหลอดแก4ว

และทดสอบในห4องทดลองโดยการสร4างความฝ�ดจําลองท่ีล4อ
หลังโดยชุดเบรก เพ่ือจําลองเปGนภาระแรงต4านทานการ

จนได4ค3าท่ีเหมาะสมจึงนําทดสอบกับ

การทดสอบค�าประหยัดเชื้อเพลิงในสนามทดสอบ 
ความยาว 6,000 m ใช4
ราชนครินทร7 บางคล4า 

km/h แต3ต4องไม3ต่ํากว3า 
เมื่อว่ิงครบตามระยะทางกําหนดนําเช้ือเพลิง

ทดสอบมาช่ัง นํ้าหนักเพ่ือหาอัตราการสิ้นเปลืองของ
เช้ือเพลิง โดยสูตรคํานวนค3าสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงจะใช4สูตร
เดียวกับการแข3งขันฮอนด4าประหยัดนํ้ามันเช้ือเพลิง 

 

4. ผลการทดลอง 
 การทดสอบใช4เครื่องยนต7ฮอนด4าขนาด 
จุดระเบิดแบบ 2 หัวเทียนปรับเปลี่ยนกล3องควบคุมการฉีด
มาตรฐานเปGนกล3องควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงดัดแปลง
ซ่ึงมีผลการทดสอบการฉีดเช้ือเพลิงดัง

รูปท่ี 7 การปรับแต3งเครื่องยนต7ด4วยกล3อง 

 4.1 ผลการฉีดเช้ือเพลิงในหลอดแก4วทดสอบ เปGน
ช3วงเวลา ช3วงละ 5 วินาที  โดยการปรับตั้งตารางการฉีด
เช้ือเพลิงในตัวของโปรแกรมของกล3อง 
การฉีดของเช้ือเพลิงท่ีออกจากหัวฉีดเครื่องยนต7 โดยปรับตั้ง
ระยะเวลาการฉีดเช้ือเพลิงท่ี 10, 
ปรับค3าพารามิเตอร7 ชดเชยอุณหภูมิหม4อนํ้าท่ี 
80% ตามลําดับ ซ่ึงมีผลปริมาณการฉีดเช้ือเพลิงตามรูปท่ี 

ผลการฉีดเช้ือเพลิงในตั้งค3าการชดเชยอุณหภูมหิม4อนํ้าเทียบกับระยะเวลาการฉีดเช้ือเพลิง
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มกราคม – มิถุนายน 2560 

การทดสอบใช4เครื่องยนต7ฮอนด4าขนาด 125 ซีซี ระบบ
หัวเทียนปรับเปลี่ยนกล3องควบคุมการฉีด

มาตรฐานเปGนกล3องควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงดัดแปลง(API) 
ซ่ึงมีผลการทดสอบการฉีดเช้ือเพลิงดังน้ี 

 
การปรับแต3งเครื่องยนต7ด4วยกล3อง API 

ผลการฉีดเช้ือเพลิงในหลอดแก4วทดสอบ เปGน
วินาที  โดยการปรับตั้งตารางการฉีด

เช้ือเพลิงในตัวของโปรแกรมของกล3อง API เพ่ือใช4หาอัตรา
การฉีดของเช้ือเพลิงท่ีออกจากหัวฉีดเครื่องยนต7 โดยปรับตั้ง

 20, 30และ 40 ms และ
ปรับค3าพารามิเตอร7 ชดเชยอุณหภูมิหม4อนํ้าท่ี 60, 70 และ 

ตามลําดับ ซ่ึงมีผลปริมาณการฉีดเช้ือเพลิงตามรูปท่ี 8

 
ผลการฉีดเช้ือเพลิงในตั้งค3าการชดเชยอุณหภูมหิม4อนํ้าเทียบกับระยะเวลาการฉีดเช้ือเพลิง 

226
0.246

ก�������	
 40

�
���������������� 80%



วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ป!ท่ี 12 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 
           

20 

 จากผลการทดลองตามรูปท่ี 8 พบว3าอัตราการชดเชย
อุณหภูมิหม4อนํ้ามีผลต3อการฉีดเ ช้ือเพลิง ซ่ึงค3าการฉีด
เช้ือเพลิงสูงสุดท่ี 40 ms จะมีอัตราการฉีดเ ช้ือเพลิงท่ี 
0.203, 0.226 และ 0.246 ตามลําดับและต่ําสุดเฉลี่ยท่ี 10 
ms มี อัตราการฉีดเ ช้ือเพลิง0.11,0.12 และ0.15 ซีซี 
ตามลําดับกล3องมาตรฐานจะมีอัตราการฉีดเช้ือเพลิงท่ี 0.42
ซีซีเมื่อเทียบกับกล3อง API ท่ีต4องการฉีดเช้ือเพลิงท่ี 0.42 ซีซี 
จะต4องปรับตารางการฉีดเช้ือเพลิงเพ่ิมข้ึนถึง 0.50 ms ถึงจะ
ได4ปริมาณเท3ากัน ข4อมูลเหล3าน้ีใช4ในการออกแบบตารางการ
ฉีดเช้ือเพลิง 

 4.2 ผลการทดสอบการประหยัดเช้ือเพลิงหลังจากมีการ
ปรับแต3งตารางอัตราการฉีดเช้ือเพลิงในตัวโปรแกรมโดยแบ3ง
ตารางออกเปGน 3 แบบ โดยใช4ข4อมูลจากรูปท่ี 8 และค3า
ความดันสูญญากาศจากเรือนลิ้นเร3งถูกใช4 ในการออกแบบ 
ซ่ึงเมื่อนําทดสอบว่ิงในสนามทดสอบเปGนจํานวนระยะทาง 
6,000 เมตร จะได4ผลการทดสอบการประหยัดเช้ือเพลิงใน
แต3ละแบบ ดังตารางท่ี 1,2 และ3 ตามลําดับ และรูปท่ี 9, 
10 และ 11 ตามลําดับ 
 
 
 

ตารางท่ี 1 แสดงผลของการประหยัดเช้ือเพลิงเมื่อทดสอบการว่ิงในสนามทดสอบโดยใช4ตารางการฉีดเช้ือเพลิงแบบท่ี 1 

 
 
 

 
 

รูปท่ี 9 ตารางอัตราการฉีดเช้ือเพลิงแบบท่ี 1 
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ตารางท่ี 2 แสดงผลของการประหยัดเช้ือเพลิงเมื่อทดสอบการว่ิงในสนามทดสอบโดยใช4ตารางการฉีดเช้ือเพลิงแบบท่ี 2 

 
 
 

 
รูปท่ี 10 แสดงตารางอัตราการฉีดเช้ือเพลิงแบบท่ี 2 

 
ตารางท่ี 3 แสดงผลของการประหยัดเช้ือเพลิงเมื่อทดสอบการว่ิงในสนามทดสอบโดยใช4ตารางการฉีดเช้ือเพลิงแบบท่ี 3 
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รูปท่ี 11 ตารางอัตราการฉีดเช้ือเพลิงแบบท่ี 3 

 
เมื่อนําค3าการฉีดเช้ือเพลิงในตารางการฉีดเช้ือเพลิงท้ัง 3 
แบบ ดังแสดงในรูปท่ี 9-10 ท่ีผ3านการทดสอบว่ิงในสนาม
ทดสอบเพ่ือนํามาเปรียบเทียบการประหยัดเช้ือเพลิงในแต3
ละแบบซ่ึงสรุปผลการประหยัดเช้ือเพลิงได4ตามรูปท่ี 12 

 
รูปท่ี 12 แสดงการเปรียบเทียบค3าการประหยัดเช้ือเพลิง 

ท้ัง 3 แบบโดยกล3องดัดแปลง API 
 

 จากรูป ท่ี  12 จะเห็นว3าการทดสอบการประหยัด
เช้ือเพลิงท้ัง 3 แบบซ่ึงตารางการฉีดเช้ือเพลิงแบบท่ี 3 
สามารถทําสถิติได4 574.16 km/L เปGนค3าการประหยัดมาก
ท่ีสุ ด  และแบบ ท่ี  1แบบท่ี  2  ได4ส ถิติ  318.34  และ
535.10km/L ตามลําดับ   
 
 

 4.3 ผลการทดสอบวันแข3งขันฮอนด4าประหยัดเช้ือเพลิง  
คณะผู4วิจัยได4นําตารางการฉีดเช้ือเพลิงในแบบท่ี 2 และ 3  
มาใช4ในการแข3งขันรถประหยัดเช้ือเพลิง พบว3าสถิติการ
ประหยัดนํ้ามันเช้ือเพลิงดีข้ึนอย3างชัดเจน โดยสถิติก3อนการ
ปรับปรุงพัฒนารถประหยัด จะมีค3าสถิติ 368.78 km/L ใน
การแข3งขันฮอนด4าประหยัดเช้ือเพลิงป!ท่ี 13 โดยใช4ความเร็ว
เฉลี่ย 25.10 km/h ว่ิงในระยะทาง 10.2 km หลังการใช4
ตารางการฉีดเช้ือเพลิงแบบท่ี 3 ร3วมกับเทคนิคการพัฒนา
เครื่องยนต7 ท่ีได4จากงานวิจัย ในการแข3งขันป!ท่ี 13 ว่ิง
ทดสอบในระยะทาง 10.2 km ทําสถิติได4 560.84 km/L 
โดยใช4ความเร็วเฉลี่ย 26.53km/h มีผลการประหยัดเพ่ิมข้ึน 
เปGน 34.28% 
 

5. สรุปผล 
 จากการทดลองพบว3าอัตราการฉีดท่ีเหมาะสมและ
ประหยัดท่ีสุดคือตารางการฉีดแบบท่ี 3 จากการสังเกต
พฤติกรรมของเครื่องยนต7แบบท่ี 1 และ 2 พบว3าเมื่อมี
ระยะเวลาการฉีดนาน กําลังของเครื่องยนต7ก็จะมีอัตราเร3งท่ี
สูงซ่ึงมีผลให4สิ้นเปลืองเช้ือเพลิงแต3รถมีความต4องการใช4
ความเร็วท่ี 25-30 km/h และการใช4กําลังสูงสุดของ
เครื่องยนต7จะใช4ในช3วงการออกตัวเท3าน้ันเมื่อรถมีการ
เคลื่อนท่ีแรงต4านทานการหมุนจะเริ่มลดลง [6] จึงต4องมีการ
ลดระยะเวลาการฉีดให4น4อยลง ซ่ึงตารางการฉีดแบบท่ี 3 จะ
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มีการกําหนดรูปแบบการฉีดโดยจะมีการฉีดเช้ือเพลิงเฉพาะ
ในรอบของเครื่องยนต7ท่ีใช4งาน และจะกําหนดอัตราการฉีด
เฉลี่ยในรอบท่ีใช4งานตามจํานวนความต4องการโดยสังเกต
จากแรงสูญญากาศจากเรือนลิ้นเร3งของเครื่องยนต7 ส3วนรอบ
ไม3ใช4งานจะตัดการฉีดเช้ือเพลิง  การตั้งค3าการชดเชย
อุณหภูมิหม4อนํ้าท่ีสูงมีผลต3อการฉีดเช้ือเพลิงดังในรูปท่ี 8 ซ่ึง
อาจเปรียบเทียบตัวชดเชยอุณหภูมิหม4อนํ้าเหมือนกับตัวนม
หนูในคาร7บูเรเตอร7 เมื่อขนาดนมหนูใหญ3จะจ3ายนํ้ามัน
มากกว3าขนาดนมหนูเบอร7เล็กตามลําดับ การพัฒนารถเพ่ือ
ความประหยัดท่ีดีข้ึนหรือการนําไปใช4ในรถจริงน้ันถ4ามีองค7
ความรู4ด4านสมรรถนะและแบบจําลองเครื่องยนต7และ
ควบคุมส3วนผสมอากาศ-เช้ือเพลิงให4เกิดการหมุนวนก3อนเข4า
เครื่องยนต7 [11] จะส3งผลให4เกิดประสิทธิภาพสูงข้ึน โดยท่ีใช4
เช้ือเพลิงเท3าเดิม 
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การศึกษาเทคโนโลยี UWB และเทคโนโลย ีNB สําหรับ 
การหาตําแหน�งภายในอาคารโดยใช�สายอากาศแบบมีทิศทาง 

 
วิภัสสร  วินิจฉัยกุล1 พิชญ  สุพรรณกูล2 และอนุพงศ7 ท่ึงในธรรม1 
1คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ7 ในพระบรมราชูปถัมภ7 
2ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวศิวกรรมศาสตร7  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล4าเจ4าคุณทหารลาดกระบัง 

 
บทคัดย�อ 
 ปxจจุบันนักวิจัยได4เล็งเห็นถึงความสําคัญของการหาตําแหน3งภายในอาคาร เพ่ือความปลอดภัยต3อชีวิต ทรัพย7สิน และช3วย
ในการอํานวยความสะดวกต3าง ๆ ในงานวิจัยน้ีจึงได4ทําการศึกษาการใช4เทคโนโลยีแถบกว4างยิ่ง (UWB)  และการใช4เทคโนโลยี
แถบแคบ (NB)  สําหรับการประยุกต7ใช4กับการหาตําแหน3งภายในอาคารโดยใช4สายอากาศแบบมีทิศทาง การหาตําแหน3งได4ใช4
วิธีการเสมือนการสแกนลายน้ิวมือ ในข้ันตอนการวัดช3องสัญญาณจะใช4เครื่องวิเคราะห7โครงข3ายแบบเวกเตอร7ท่ีความถ่ี 3 GHz 
ถึง 11 GHz จากน้ันผลตอบสนองของช3องสัญญาณจะถูกนํามาใช4หาพารามิเตอร7อินพุต ได4แก3 พารามิเตอร7การสูญเสียเชิงวิถี 
พารามิเตอร7การประวิงเวลา และพารามิเตอร7การสูญเสียกําลังงานเฉลี่ย จากผลการทดสอบ พบว3า การใช4สัญญาณ UWB จะ
ให4ผลลัพธ7ท่ีดีกว3าการใช4สัญญาณ NB   เมื่อนํามาใช4กับการหาตําแหน3งภายในอาคาร และสายอากาศแบบมีทิศทางสามารถใช4
กับการหาตําแหน3งภายในอาคารได4เช3นเดียวกับการใช4สายอากาศรอบทิศทาง 

 
คําสําคัญ : การหาตําแหน3งภายในอาคาร, เทคโนโลยีแถบกว4างยิ่ง, เทคโนโลยีแถบแคบ, สายอากาศแบบมีทิศทาง 
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A Study on UWB and NB Technology for Indoor 
Localization by Using Directional Antenna 
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1Faculty of Industrial Technology, Valaya Alonghorn Rajabhat University under the Royal Patronage, Phathum Thani, 
Thailand 
2Department of Telecommunication Engineering, Faculty of Engineering, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, 
Bangkok, Thailand 

 
Abstract 
 Many researchers have realized the importance of indoor localization. The indoor localization has 
been researched for the safety of life and property, and the assist on the facilitation. In this research, we 
studied on ultra wideband (UWB) technology and narrow band (NB) technology for indoor localization by 
using directional antenna. Fingerprinting technique was used for indoor localization. The vector network 
analyzer (VNA) was used at the range of 3 GHz to 11 GHz. Then, the frequency transfer function was 
processed in order to find input parameters for localization processing by fingerprinting technique. The 
input parameters consist of path loss parameter, delay time parameter and average power loss 
parameter. The results showed that the use of UWB signal gave better results than using a NB signal for 
indoor localization. Moreover, directional antennas can be used to locate in the building as well as 
omnidirectional antennas. 

 
Keywords : Indoor localization, UWB technology, NB technology, Directional antenna 
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1. บทนํา 
 ในปxจจุบัน การหาตําแหน3งภายในอาคารได4ถูกนํามา
ศึกษากันอย3างแพร3หลาย เพ่ือนํามาประยุกต7ใช4ในด4านต3าง ๆ 
เช3น การติดตามตําแหน3งของผู4ป�วยหรือผู4สูงอายุในทาง
การแพทย7 การตรวจสอบตําแหน3งของสินค4าในคลังสินค4า
ในทางอุตสาหกรรม หรือการใช4เพ่ือความปลอดภัยต3อชีวิต
และทรัพย7สิน เช3น การติดตามตําแหน3งของนักผจญเพลิงใน
สถานท่ีซึ่งเกิดไฟไหม4 หรือใช4ในการติดตามคนงานในเหมือง
แร3 เปGนต4น [1-2] ซ่ึงการนําการหาตําแหน3งภายในอาคารมา
ประยุกต7ใช4น้ีจําเปGนต4องอาศัยความแม3นยําค3อนข4างสูง และ
ส3วนมากต4องอาศัยการนําเทคโนโลยีไร4สายเข4ามาใช4 แต3การ
นําเทคโนโลยีไร4สายเข4ามาใช4น้ันจะต4องคํานึงถึงหลายด4าน 
เช3น ด4านสุขภาพและความปลอดภัย ด4านปxญหาในการ
รบกวนกันกับเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ด4านความแม3นยําหรือความ
ถูกต4อง และราคาของเครื่องมือซ่ึงจะต4องไม3แพงมากเกินไป 
ดัง น้ัน เทคโนโลยีแถบกว4างยิ่ ง (Ultra wideband 
technology: UWB) จึงเปGนอีกหน่ึงเทคโนโลยีท่ีได4รับความ
สนใจในการนํามาใช4กับการหาตําแหน3งภายในอาคาร 
 UWB เปGนเทคโนโลยีท่ีใช4กําลังงานส3งต่ํา จึงไม3เปGน
อันตรายสําหรับการใช4งานกับร3างกายมนุษย7และไม3ไป
รบกวนสัญญาณอ่ืน ๆ เ น่ืองจากมีแบนด7 วิดท7กว4างจึง
สามารถทนทานต3อปxญหาท่ีเกิดจากองค7ประกอบของคลื่น
หลายวิถีได4 ด4วยเหตุน้ีจึงทําให4 UWB มีความเหมาะสม
สําหรับการนํามาใช4กับการหาตําแหน3งภายในอาคาร ซ่ึงจะ
ทําให4การหาตําแหน3งมีความแม3นยํามากข้ึน ทางด4านของ
สายอากาศ ท่ีใช4 ในการหาตํ าแหน3 ง ก็ เปGน อีกส3 วน ท่ีมี
ความสําคัญอย3างยิ่ง ซ่ึงงานวิจัยน้ีได4ทดลองนําสายอากาศ
แบบมีทิศทางซ่ึงครอบคลุมความถ่ีแถบกว4างยิ่งมาใช4ในการ
ทดสอบ 
 สายอากาศแบบแถวลําดับรายคาบล็อก เปGนสายอากาศ
ท่ีถูกเลือกมาใช4ในการทดสอบ ซ่ึงสายอากาศดังกล3าวน้ีมี
คุณสมบัติในการใช4งานท่ีช3วงความถ่ีกว4างสามารถใช4งานกับ
การหาตําแหน3งแบบ UWB ได4 และเน่ืองจากเปGนสายอากาศ
แบบทิศทางเดียวทําให4ลําคลื่นสามารถส3งได4ไกลมากยิ่งข้ึน
เมื่อเทียบกับสายอากาศแบบรอบทิศทาง อีกท้ังมีมุมท่ีช้ี
ทิศทางแคบจึงสามารถนํามาใช4กับการหาตําแหน3งได4 

 งานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค7เพ่ือศึกษาการใช4สายอากาศ
แบบมีทิศทางในการหาตําแหน3งภายในอาคาร ซ่ึงได4ทําการ
ทดสอบบริเวณมุมเลี้ยวของทางเดินซ่ึงมีสภาวะแวดล4อมท่ี
สายอากาศส3งและสายอากาศรับสามารถมองเห็นกันได4ใน
ระดับสายตา (Line of sight: LOS) และสายอากาศส3งและ
สายอากาศรับไม3สามารถมองเห็นกันได4ในระดับสายตา 
(Non – line of sight: NLOS) และได4แสดงให4เห็นถึงความ
แม3นยําของการใช4 UWB เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีแถบแคบ 
(Narrowband technology: NB) โดย UWB จะใช4ตาม
มาตรฐาน IEEE802.15.4a [3] และ NB จะใช4ตามมาตรฐาน 
IEEE802.11a (WLAN) [4] 

2. ทฤษฎีและหลักการท่ีเก่ียวข�อง 
2.1 สัญญาณส�ง UWB  

 ในงานวิจัยน้ีได4กําหนดให4สัญญาณส3ง UWB เปGนรูปคลื่น

แถบผ3านสี่เหลี่ยม (Rectangular passband waveform) โดย

มีสมการท่ี 1 เปGนสมการรูปคลื่นแถบผ3านสี่เหลี่ยมในโดเมนเวลา 

และสมการท่ี 2 เปGนสมการของฟxงก7 ชันความหนาแน3น

สเปกตรัมในโดเมนความถ่ี ดังน้ี 
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เมื่อ A  คือ แอมพลิจูดสูงสุด bf  คือ แบนด7วิดท7 cf  คือ 

ความถ่ีกลาง Lf  คือ ความถ่ีต่ําสุด และ Hf  คือ ความถ่ี

สูงสุด 

 สัญญาณส3ง UWB รูปคลื่นแถบผ3านสี่เหลี่ยมท่ีได4พิจารณา

ในงานวิจัยน้ี จะกําหนดให4มีแอมพลิจูดสูงสุดเท3ากับ 1 V และ

ใช4ตามมาตรฐาน IEEE802.15.4a [3] โดยแบ3งออกเปGนช3วง 

UWB ความถ่ีต่ํา (Low band) มีช3วงความถ่ีจาก 3.244 GHz 

ถึง 4.742 GHz และช3วง UWB ความถ่ีสูง (High band) มีช3วง

ความถ่ีจาก 5.944 GHz ถึง 10.234 GHz รูปท่ี 1 และ 2 
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แสดงรูปคลื่นแถบผ3านสี่เหลี่ยมในโดเมนเวลาและสเปกตรัม

ของรูปคลื่นแถบผ3านสี่เหลี่ยมในโดเมนความถ่ีตามลําดับ 

 
รูปท่ี 1   รูปคลื่นแถบผ3านสี่เหลี่ยมในโดเมนเวลา 

 
รูปท่ี 2 สเปกตรัมของรูปคลื่นแถบผ3านสี่เหลี่ยม 

ในโดเมนความถ่ี 

2.2 การประมวลผลสัญญาณรับจากการส�งสัญญาณ 

UWB 

 สัญญาณท่ีรับได4ในโดเมนความถ่ีหรือความหนาแน3น

สเปกตรัมของสัญญาณท่ีรับได4น้ัน สามารถหาได4จากการ

คํานวณฟxงก7ชันความหนาแน3นสเปกตรัมของสัญญาณส3งกับ

ฟxงก7ชันการถ3ายโอนความถ่ีของช3องสัญญาณซ่ึงได4จากการวัด

ช3องสัญญาณภายในอาคาร แสดงดังสมการท่ี 3 

 

r t c( ) ( ) ( )V f V f H f= ⋅                        (3) 

 

เมื่อ  ( )fVt  คือ ความหนาแน3นสเปกตรัมของสัญญาณส3ง 

และ ( )fHc  คือ ฟxงก7ชันการถ3ายโอนทางความถ่ี ซ่ึงได4จาก

การวัดช3องสัญญาณภายในอาคาร 

 จากน้ัน ทําการแปลงกลับสัญญาณท่ีรับได4ในโดเมน

ความถ่ีให4อยู3ในโดเมนเวลา โดยใช4การแปลงฟูริเยร7ย4อนกลับ 

(Inverse Fourier transform) ของความหนาแน3น

สเปกตรัมของสัญญาณท่ีรับได4ดังสมการท่ี 4 
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 กําลังงานของสัญญาณรับหาได4จากความสัมพันธ7ของ

สัญญาณท่ีรับได4ในโดเมนเวลาทําให4เปGนหน3วย dB ดังแสดง

ในสมการท่ี 5 

 

r r( )[ ] 20log( ( ) )P t dB v t=                  

(5) 

 จากน้ันนํากําลังงานของสัญญาณรับ UWB มาสร4างเปGน
พารามิเตอร7อินพุต UWB สําหรับข้ันตอนการประมวลผล
ตําแหน3งท้ังหมด 2 พารามิเตอร7 ได4แก3 พารามิเตอร7การสูญเสีย
เชิงวิถี (Path loss parameter) และพารามิเตอร7การประวิง
เวลา (Delay time parameter) ซ่ึงได4แสดงสมการดัง
สมการท่ี 6 และสมการท่ี 7 ตามลําดับ 
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rarg max( ( ))P tτ =                                 (7) 
 
2.3 การประมวลผลสัญญาณรับจากสัญญาณ NB 
 สัญญาณรับ NB จะถูกประมวลผลเปGนพารามิเตอร7การ
สูญเสียกําลังงานเฉลี่ย (Average power loss parameter) 
โดยจะทําการวิเคราะห7ในโดเมนความถ่ี ซ่ึงสามารถหาได4จาก
การวิเคราะห7ช3องสัญญาณท่ีรับได4จากเครื่องวิเคราะห7
โครงข3ายแบบเวกเตอร7 (Vector Network Analyzer: VNA) 
ดังสมการท่ี 8 
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( ) ( )r c[ ] 20log( )P f dB H f= −                  (8) 
 

2.5 วิธีการวิเคราะหNตําแหน�ง 
 สําหรับการประมวลผลตําแหน3งน้ี ได4ทําการประยุกต7ใช4
ทฤษฎีพ้ืนฐานในเรื่องของเทคนิคเสมือนการสแกนลายน้ิวมือ 
[3], [5-6] มาใช4 ซ่ึงเทคนิคเสมือนการสแกนลายน้ิวมือมี
หลักการคล4ายกับ วิ ธีการสแกนลายน้ิวมือของมนุษย7 
ประกอบด4วย 2 ข้ันตอน คือข้ันตอนการทําฐานข4อมูล และ
ข้ันตอนการระบุตําแหน3ง ในข้ันตอนของการทําฐานข4อมูลจะ
เริ่มด4วยการบันทึกชุดข4อมูลลายลักษณ7และชุดข4อมูล
ตําแหน3งลงในฐานข4อมูลก3อน ดังรูปท่ี 3 ซ่ึงชุดข4อมูลลาย
ลักษณ7ในท่ีน้ีคือพารามิเตอร7อินพุตโดยจะเรียกชุดข4อมูลลาย

ลักษณ7ในข้ันตอนของการทําฐานข4อมูลว3าชุดข4อมูลลาย
ลักษณ7ต4นแบบ ส3วนชุดข4อมูลตําแหน3งคือตําแหน3งซ่ึงทําการ
เก็บพารามิเตอร7อินพุต จากน้ันในข้ันตอนการระบุตําแหน3ง 
ข4อมูลลายลักษณ7ซึ่งได4จากการวัดสัญญาณจากภาครับจะถูก
นํามาเปรียบเทียบกับลายลักษณ7ต4นแบบท่ีบันทึกไว4ใน
ฐานข4อมูลด4วยอัลกอริทึมแบบรูปการจับคู3 ดังรูปท่ี 4 ต3อมา
อัลกอริทึมแบบรูปการจับคู3 จะทําการประมวลผลตําแหน3งท่ี
ต4องการทราบอย3างเหมาะสม ในงานวิจัยน้ีได4เลือก
อัลกอริทึมแบบรูปการจับคู3เปGนอัลกอริทึมแบบรูปการจับคู3
รากของกําลังสองเฉลี่ยของความผิดพลาดต่ําท่ีสุด (MRMSE) 
เ น่ืองจากเปGนอัลกอริ ทึม ท่ีมีความซับซ4อนน4อย มีการ
ประมวลผลรวดเร็ว และไม3ส3งผลกระทบต3อการประเมินผล
ค3าความผิดพลาดตําแหน3งในการวิเคราะห7พารามิเตอร7 

 

 
 

รูปท่ี 3 ข้ันตอนการทําฐานข4อมลูของเทคนิคเสมือนการสแกนลายน้ิวมือ 

 

รูปท่ี 4 ข้ันตอนการระบุตําแหน3งของเทคนิคเสมือนการสแกนลายน้ิวมือ 
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รูปท่ี 5 แบบจําลองการหาตําแหน3งแบบ LOS และ NLOS 

 

3. การจัดเตรียมการวัดช�องสัญญาณ 
 การวัดช3องสัญญาณได4จัดทําข้ึนท่ีบริเวณทางเดินหักศอก 

ช้ัน 7 ตึก 12 ช้ัน คณะวิศวกรรมศาสตร7 สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล4าเจ4าคุณทหารลาดกระบัง การตั้งค3าเครื่อง 

VNA ได4ตั้งค3าการวัดในช3วงความถ่ี 3 GHz ถึง 11 GHz ซ่ึง

ครอบคลุมช3วงความถ่ี UWB ตามมาตรฐานข4อกําหนดของ

คณะกรรมการกลางกํากับดูแลกิจการสื่อสาร [7] สายอากาศ

แบบรายคาบล็อกถูกวางในระนาบแนวตั้งท้ังด4านส3งและ

ด4านรับ สายอากาศท้ังสองสูงจากพ้ืน 1 m จํานวนจุดความถ่ี

ท่ีใช4ในการทดสอบ 801 จุด แบบจําลองการวัดช3องสัญญาณ

ได4แสดงดังรูปท่ี 5 ท้ังแบบจําลองสําหรับการทําฐานข4อมูล

และแบบจําลองสําหรับการทดสอบตําแหน3ง 

 
รูปท่ี 6 CDF ของความผิดพลาดระยะทาง 

ในแต3ละพารามิเตอร7 
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รูปท่ี 7 ความผิดพลาดระยะทางของแต3ละพารามิเตอร7 

 

4. ผลการทดสอบ 
 ผลการทดสอบการหาตําแหน3งในสภาวะท่ีสายอากาศ

มองเห็นและมองไม3เห็นกันในระดับสายตา ได4ถูกแสดงในรูป

ท่ี 6 – 10 ดังน้ี 

4.1 ผลการทดสอบพารามิเตอรN 

 จากผลการทดสอบพารามิเตอร7ดังรูปท่ี 6 และ 7 พบว3า 

มัธยฐานของค3าความผิดพลาดระยะทางของพารามิเตอร7การ

สูญเสียเชิงวิถีในช3วง UWB ความถ่ีต่ํา พารามิเตอร7การ

ประวิงเวลาในช3วง UWB ความถ่ีต่ํา และพารามิเตอร7การ

ประวิงเวลาในช3วง UWB ความถ่ีสูง มีค3าเปGน 0 m จึงแสดง

ให4เห็นว3าจากจํานวนพิกัดท้ังหมด ครึ่งหน่ึงของพิกัดท้ังหมด

เมื่อทดสอบด4วยพารามิเตอร7ท้ังสามน้ีไม3เกิดความผิดพลาด

ของตําแหน3งเลย และมีค3าความผิดพลาดระยะทางเฉลี่ยต่ํา

ท่ีสุดเท3ากับ 0.18 m ในขณะท่ีเมื่อใช4สัญญาณ NB หา

ตําแหน3ง มีค3ามัธยฐานของค3าความผิดพลาดระยะทาง

เท3ากับ 0.25 m และมีค3าความผิดพลาดระยะทางเฉลี่ย

เท3ากับ 0.58 m ซ่ึงแสดงให4เห็นถึงข4อได4เปรียบของการใช4

สัญญาณ UWB ในการหาตําแหน3งได4อย3างชัดเจน ตาราง

เปรียบเทียบการใช4สัญญาณ UWB กับ NB  แสดงดังตาราง

ท่ี 1 

 

 

 

 

ตารางท่ี 1 ตารางเปรียบเทียบการใช4สัญญาณ UWB กับ 

NB 

 

Accuracy 

at 1 m Range 

Power 

consumption 

UWB,Low Band,Path loss 94% < 100 m Low 

UWB,Low Band,Delay time 92% < 100 m Low 

UWB,High Band,Path loss 76% < 100 m Low 

UWB,High Band,Delay time 76% < 100 m Low 

WLAN,Power loss 72% < 100 m High 

 

 
รูปท่ี 8 ความผิดพลาดระยะทางของพารามิเตอร7 

การสูญเสียเชิงวิถีในแต3ละตําแหน3ง 

 

 
 

รูปท่ี 9 ความผิดพลาดระยะทางของพารามิเตอร7การประวิง

เวลาในแต3ละตําแหน3ง 
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รูปท่ี 10 ความผิดพลาดระยะทางของพารามิเตอร7การ

สูญเสียกําลังงานเฉลี่ยในแต3ละตําแหน3ง 

 
4.2 การวิเคราะหNความผิดพลาดระยะทางในแต�ละพิกัด 
 จากรูปท่ี 8 และ 9 จะเห็นได4ว3า ค3าความผิดพลาด
ระยะทางท่ีสูง ส3วนใหญ3จะเกิดข้ึนท่ีบริเวณซ่ึงมีการบดบังลํา
คลื่นจากสายอากาศ ส3งผลให4พารามิเตอร7บริเวณน้ัน ๆ ไป
คล4ายคลึงกับบริเวณอ่ืน ๆ อัลกอรึทึม MRMSE จึงไป
สามารถแยกความแตกต3างของตําแหน3งน้ัน ๆ ได4 จากรูปท่ี 
10 จะเห็นได4ว3า ค3าความผิดพลาดระยะทางของพารามิเตอร7
การสูญเสียกําลังงานเฉลี่ยซ่ึงเปGนของสัญญาณ NB น้ัน
เกิดข้ึนเกือบจะทุก ๆ ตําแหน3ง โดยเฉพาะพ้ืนท่ีซ่ึงมีการบด
บังลําคลื่นจะมีค3าความผิดพลาดระยะทางท่ีสูง เมื่อทําการ
วิเคราะห7 พบว3า การใช4สัญญาณ UWB ในการหาตําแหน3ง 
สัญญาณ UWB มีความครอบคลุมความถ่ีซึ่งกว4างมาก ดังน้ัน
ในโดเมนเวลาจึงมีลักษณะเปGนพัลล7แคบ เปGนผลให4เมื่อ
นํามาใช4หาตําแหน3งในพ้ืนท่ีป�ด เช3น ภายในอาคาร ซ่ึงเต็มไป
ด4วยคลื่นหลายวิถี จึงได4รับผลกระทบท่ีน4อยกว3าการใช4
สัญญาณ NB ซ่ึงใช4การส3งสัญญาณเปGนคลื่นต3อเน่ืองซ่ึงถูก
รบกวนได4ง3าย ทําให4การใช4สัญญาณ NB น้ันเกิดค3าความ
ผิดพลาดระยะทางข้ึนเกือบจะทุก ๆ ตําแหน3ง 

 
5. สรุปผลและข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 งานวิจัยน้ี ได4ศึกษาการใช4สายอากาศแบบมีทิศทางใน
การหาตําแหน3งภายในอาคาร ซ่ึงได4ทําการทดสอบบริเวณ
มุมเลี้ยวของทางเดินซ่ึงมีสภาวะแวดล4อมเปGนแบบ LOS และ 
NLOS ด4วยเครื่อง VNA โดยทําการเปรียบเทียบการใช4
สัญญาณ UWB กับสัญญาณ NB จากผลการทดสอบ พบว3า 

การใช4สัญญาณ UWB กับการหาตําแหน3งในพ้ืนท่ีป�ดจะให4
ผลลัพธ7ท่ีดีกว3าการใช4สัญญาณ NB และการใช4สายอากาศ
แบบมีทิศทางสามารถใช4กับการหาตําแหน3งภายในอาคารได4
เช3นเดียวกับการใช4สายอากาศรอบทิศทาง 

การพัฒนาระบบการหาตําแหน3งภายในอาคารยัง
สามารถพัฒนาได4อีกหลากหลายรูปแบบ เช3น การเพ่ิมความ
แม3นยําของให4สูงข้ึนโดยการเพ่ิมอัลกอรึทึมบางตัวเข4าไปใน
แบบจําลองสําหรับการทําฐานข4อมูล เพ่ือท่ีจะลดค3าความ
ผิดพลาดระยะทางอันเกิดจากความคล4ายคลึงกันของ
พารามิเตอร7 อันเน่ืองมาจากสภาพพ้ืนท่ี หรือการใช4วิธีการ
อ่ืน ๆ ในการวิเคราะห7ตําแหน3ง เช3น Lateration เปGนต4น 
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สายอากาศแถวลําดับไมโครสตริปจัดรูปแบบลําคลื่นสําหรับระบบ
WLAN 
 
คณะวัติ เน่ืองวงษา1, ธัชชัย พุ3มพวง2และจรูญ วงษ7เจริญ2 
1สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส7และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก3น 
2สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส7และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร7และสถาปxตยกรรมศาสตร7 มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
นครราชสีมา 

 
บทคัดย�อ 

งานวิจัยน้ีนําเสนอการออกแบบสายอากาศไมโครสตริปแผ3นสี่เหลี่ยมผืนผ4าแถวลําดับร3วมกับโครงข3ายจัดรูปแบบ 
ลําคลื่นแบบ 4x4 บัตเลอร7เมทริกซ7 (Butler matrix) โครงสร4างของสายอากาศประกอบด4วยสายอากาศไมโครสตริปแผ3น
สี่เหลี่ยม 4 ตัว โดยการนําเอาสายอากาศมาจัดวางเรียงกันโดยมีระยะห3างท่ีคงท่ี โดยสายอากาศแต3ละตัวจัดเรียงให4เปGนแถว
ลําดับ ซ่ึงสายอากาศทุกตัวจะต3อร3วมกับวงจรจัดรูปแบบลําคลื่น และออกแบบและสร4างข้ึนให4เปGนสายส3งสัญญาณแบบไมโคร 
สตริปโดยใช4แผ3นวงจรพิมพ7ท่ีมีวัสดุฐานรองชนิด FR4 และโครงสร4างของสายอากาศถูกออกแบบให4มีอิมพีแดนซ7 50 โอห7ม จาก
ผลการทดสอบพบว3าสายอากาศมีแบบรูปการแพร3กระจายคลื่นสองทิศทาง ครอบคลุมย3านความถ่ี WLAN โดยมีอัตราการ
ขยาย 6dBi และเมื่อนํามาเช่ือมต3อกับวงจรจัดรูปแบบลําคลื่นพบว3าสายอากาศมีแบนด7วิทธ7กว4างข้ึน 

 
คําสําคัญ: สายอากาศไมโครสตริป, สายอากาศแถวลําดับ, สายอากาศแบบสมาร7ท, โครงข3ายจัดรูปแบบลําคลื่นและบัตเลอร7
เมทริกซ7 
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Abstract 

This paper presents the microstrip patch arrays antenna with 4x4 the Butler Matrix beam-forming 
network. Antenna structure consists of 4 microstrip patch antenna arranged by having the same spacing 
among them. All antennas are on the same PCB including the beam-forming network. The antenna has 
been designed and built as a microstrip transmission line using an FR4 material. The antenna is designed 
to be 50 Ohm.From the experimental results, the proposed antenna has bidirectional radiation pattern 
with the maximum gain about 6 dBi. The operating frequency covers the WLAN. When combined with the 
beam-forming Network the proposed antenna has better performance, i.e., wider bandwidth. 

 
Keywords: Microstrip antenna, Arrays antenna, Smart Antenna, Beam-forming Network and Butler Matrix 
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1. บทนํา  
ระบบเครือข3ายท4องถ่ินไร4สาย (Wireless local area 

network: WLAN) คือ เทคโนโลยีท่ีเช่ือมอุปกรณ7ตั้งแต3สอง
ตัวข้ึนไปเข4าด4วยกัน โดยใช4วิธีการกระจายแบบไร4สายด4วย
สายอากาศ [1] 

โดยปกติ ท่ัวไปสายอากาศท่ีใช4เ ช่ือมต3อสัญญาณใน
อุปกรณ7ระบบ WLAN ในรูปแบบการ7ดโมเด็ม(modem 
card) และ USB(Universal Serial Bus) สําหรับ
คอมพิวเตอร7แบบตั้งโต�ะมักจะมีแบบรูปการแพร3กระจาย
คลื่นรอบทิศทางหรือบางครั้งไม3สามรถระบุทิศทางได4ซ่ึงทํา
ให4เกิดการสูญเสียพลังงานไปในทิศทางท่ีไม3จําเปGน ด4วยเหตุ
น้ีอัตราขยายของเครื่องรับหรือคอมพิวเตอร7ลูกข3ายจึงมีค3าต่าํ 
ซ่ึงส3งผลให4ประสิทธิภาพของระบบWLAN ต่ําไปด4วยและยัง
มีผลให4เกิดการอับสัญญาณข้ึนในบางพ้ืนท่ี ทางแก4ปxญหาใน
ปxจจุบันทําได4โดยติดตั้งจุดเข4าถึงเครือข3าย (Access point) 
เพ่ิมเติมซ่ึงเปGนการสิ้นเปลืองงบประมาณเปGนอย3างมาก 

จากปxญหาท่ีได4กล3าว จึงได4มีการออกแบบสายอากาศ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ WLANโดยการใช4ระบบของ
สายอากาศสมาร7ท (Smart antenna system) ท่ี
คอมพิวเตอร7ลูกข3าย [2], [3]  เน่ืองจากสายอากาศดังกล3าว
ในการจัดรูปแบบลําคลื่น (Beam-forming) ของลําคลื่น
หลักจะจัดรูปแบบลําคลื่นไปในทิศทางท่ีเฉพาะเจาะจงใน
ขณะท่ีหันจุดศูนย7 (Nulls) และลําคลื่นรองไปในทิศทางอ่ืนๆ
ซ่ึงไม3เพียงแต3จะทําให4อัตราขยายของระบบเพ่ิมสูงข้ึนแล4วยัง
ทําให4ลดสัญญาณรบกวนท่ีมาจากแหล3งอ่ืนได4อีกด4วย ดังน้ัน 
จึงกล3าวได4ว3าการนําเอาสายอากาศสมาร7ทเข4ามาในระบบ
สามารถลดปxญหาในเรื่องจุดอับสัญญาณและเพ่ิมความแรง
ของสัญญาณให4กับระบบได4อีกด4วย 
1.1วัตถุประสงคNของการวิจัย 

1.1.1 เพ่ือสร4างอุปกรณ7ท่ีใช4ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ให4กับระบบWLAN 

1.1.2 เพ่ือประยุกต7ใช4หลักการของออกแบบสายอากาศ
จัดรูปแบบลําคลื่นในทิศทางท่ีเฉพาะเจาะจงแทนระบบเดิมท่ี
มีอยู3ในปxจจุบัน 

1.1.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการสื่อสารใน
ระบบ WLAN 

 

1.2 วิธีดําเนินการวิจัย 
1.2.1 ออกแบบสายอากาศไมโครสตริปแบบแผ3น 

(Patch antenna) ท่ีมีค3าอิมพีแดนซ750 โอห7ม ท่ีความถ่ีใช4
งาน 2.45 GHz 

1.2.2 ออกแบบโครงข3ายจัดรูปแบบลําคลื่น (Beam-
forming network) แบบ 4 ×  4 บัตเลอร7เมทริกซ7 

1.2.3 ทดสอบและเก็บผลการทดสอบสายอากาศท่ีย3าน
ความถ่ี WLAN 

 
2. โครงสร�างสายอากาศต�นแบบ 

 (ก) สวิตซ7ลําคลื่น 
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(ข) สายอากาศแบบสมาร7ทชนิดปรับตัวได4 
 

รูปท่ี 1 ลักษณะการทํางานของสายอากาศ 
 

การสร4างสายอากาศไมโครสตริปแผ3นสี่เหลี่ยมผืนผ4าแถว
ลําดับโดยใช4โครงข3ายจัดรูปแบบลําคลื่นสําหรับระบบ 
WLANได4มีการประยุกต7ใช4สายอากาศแถวลําดับร3วมกับวงจร
จัดรูปแบบลําคลื่นแบบบัตเลอร7เมทริกซ7 [4], [5] ซ่ึงมีการใช4
สายอากาศแถวลําดับวางตัวเรียงกันแบบเชิงเส4นเปGน

ระยะทาง λ/2 จํานวน 4 ตัว และนํามาเช่ือมต3อเข4ากับวงจร
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จัดรูปแบบลําคลื่นแบบบัตเลอร7เมทริกซ7 [6], [7] ซ่ึงใน
โครงข3ายบัตเลอร7เมทริกซ7 น้ีจะประกอบไปด4วยตัวเช่ือมต3อ 
(Coupler) แบบไฮบริด (Hybrid) 90 องศา จํานวน 4 ตัว 
ตัวไขว4สัญญาณ (Crossover) จํานวน 1 ตัว และตัวเลื่อน
เฟส (phase shifter) จํานวน 2 ตัวซ่ึงสายอากาศแบบ
สมาร7ท (Smart antenna) โดยท่ัวไปมีลักษณะพ้ืนฐานอยู3
สองชนิดดังแสดงในรูปท่ี 1 คือสายอากาศสมาร7ทชนิดสวิตซ7
ลําคลื่น (Switched beam antenna) และสายอากาศ
สมาร7ทชนิดปรับตัวได4 (Smart adaptive antenna) [8], 
[9] 
 

3. การออกแบบสายอากาศต�นแบบ 

3.1 การออกแบบสายอากาศไมโครสตริปแผ�น
สี่เหลี่ยมผืนผ�า 
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รูปท่ี 2 พารามิเตอร7ต3างๆ ของสายอากาศไมโครสตริป 
 
ในรูปท่ี 2 แสดงโครงสร4างการออกแบบของสายอากาศ

ไมโครสตริปแผ3นสี่เหลี่ยมผืนผ4า [10] ท่ีความถ่ี 2.4 - 2.5 
GHz ประกอบไปด4วยแบบแผ3นแพร3กระจายคลื่น (Radiator 
patch) ซ่ึงอยู3คนละด4านกันกับระนาบกราวนด7 (Ground 
plane) ตรงกลางเปGนวัสดุฐานรอง (Substrate) ชนิด FR4 

(εr = 4.3) และมีทองแดงท้ังสองด4าน เส4นตัวนําสัญญาณถูก
ออกแบบให4 ชิดกับขอบของแผ3นวงจร เพ่ือให4สามารถ
เช่ือมต3อกับคอนเนคเตอร7ชนิด SMA (Sub-Miniature 
version A) ได4พอดี  

โดยสมการตั้ งต4นท่ีใช4สําหรับการออกแบบอากาศ 
ไมโครสตริปแผ3นสี่เหลี่ยมผืนผ4าน้ันถูกแสดงไว4ในสมการท่ี 1 
ถึง 3 [10] 
 

ตารางท่ี 1 พารามิเตอร7ต3างๆท่ีได4จากการออกแบบ 
พารามิเตอรN ขนาด (มลิลิเมตร) 

W2 3.0 
W3 38.0 
W1 50.0 
L2 28.0 
L1 40.0 
S1 4.0 
S2 7.5 
g 1.0 
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ซ่ึงจากโครงสร4างในรูปท่ี 2 และสมการตั้งตัวท่ี (1) – (3) 
จึงได4ทําการกําหนดพารามิเตอร7ต3างๆแล4วนํามาทําการ
จําลองผลด4วยโปรแกรมจําลองทางคลื่นแม3เหล็กไฟฟtา โดย
การหาค3า ท่ีดี ท่ีสุดสําหรับนําไปประยุกต7 ใช4 งานจึงได4
พารามิเตอร7ของสายอากาศแบบไมโครสตริปต4นแบบดัง
แสดงในตารางท่ี 1 

L1 คือ ความยาวของโครงสร4างท้ังหมดของสายอากาศ 
L2 คือความยาวของแผ3นแพร3 ไมโครสตริป หรือแผ3น
แพร3กระจายคลื่น W1 คือความกว4างของโครงสร4างท้ังหมด
ของสายอากาศ W2 คือความกว4างของเส4นตัวนําสัญญาณW3

คือความกว4างของของแผ3นแพร3ไมโครสตริป และความหนา
ของวัสดุฐานรองคือ 1.5 มิลลิเมตร 

จากการปรับพารามิ เ ตอร7 ใน ข้ันตอนสุดท4 าย คือ
พารามิเตอร7S1สังเกตได4ว3าช3องว3าง S1 ท่ีแมตซ7ท่ีดีท่ีสุดและ
ตรงกับความถ่ีกลางของระบบท่ีความถ่ี 2.45 GHz มากท่ีสุด
อยู3ท่ี 1 มิลลิเมตร เมื่อกําหนดให4ขนาดของช3องว3างS1

เปลี่ยนไปจาก 0.5 ถึง 1.5 มิลลิเมตร ดังแสดงข4อมูล
ความสัมพันธ7ไว4ในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 การปรับระยะ S1 ของสายอากาศไมโครสตริป
แผ3นสี่เหลี่ยม 

พารามิเตอรN 
ระยะของ S1(มลิลิเมตร) 

0.5 1 1.5  
ความถ่ี (GHz) 2.431  2.450 2.488  

|S11| (dB)  -34.20 -39.42 -28.43 
VSWR:1 1.04 1.02 1.08 

Impedance 
(Ω) 

55.43-
j0.28 

55.43-
j0.15 

55.43-
j0.27 

Gain (dBi) 6.04 6.05 6.04 
Bandwidth 

(MHz) 
55.56 55.55 55.73 

 
3. 2 ก า ร อ อ ก แ บ บ ส า ย อ า ก า ศ ไ ม โ ค ร ส ต ริ ป 
แผ�นสี่เหลี่ยมผืนผ�าแบบแถวลําดับ 

สายอากาศไมโครสตริปแต3ละตัวมีระยะระหว3างกัน λ/2 
(d) วางห3างกันเปGนแถวลําดับได4ลักษณะดังรูปท่ี 3 
 

2

λ
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Ant 1 Ant 2 Ant 3 Ant 4  
 

รูปท่ี3 ระยะห3างสายอากาศไมโครสตริปจํานวน 4 ตัวท่ี 
ทําการออกแบบ 

 
รูปท่ี4 ผลการจําลองค3า |S11| (dB) ของสายอากาศท้ัง 4 ตัว 
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(ก) ระนาบ xz 
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(ข) ระนาบ yz 

รูปท่ี  5 แบบรูปการแพร3กระจายคลื่นของสายอากาศใน
ระนาบ xz และ yz ท่ีความถ่ี 2.45 GHz จากการจําลอง 

 
3.3 การออกแบบโครงข�ายจัดรูปแบบลําคลื่น 

สําหรับโครงข3ายจัดรูปแบบลําคลื่นน้ีจะประกอบไปด4วย
อุปกรณ7หลัก 3 ชนิด คือ การเช่ือมต3อแบบไฮบริด 90 องศา 
ตัวไขว4สัญญาณ และตัวเลื่อนเฟส ดังต3อไปน้ี 

3.3.1 การจําลองแบบการเช่ือมต3อแบบไฮบริด 90 องศา  
 

4/λ

4

λ

 
(ก) พารามิเตอร7ของการเช่ือมต3อแบบไฮบริด 
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P1 P3

P2
P4

 
(ข) การเช่ือมต3อแบบไฮบริดท่ีออกแบบ 

รูปท่ี 6 การเช่ือมต3อแบบไฮบรดิ 90 องศา 

11S
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(ก) ค3า|S11|(dB) จากการจําลองเบ้ืองต4น 
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(ข) เฟสระหว3างพอร7ต P1กับพอร7ต P2  

จากการจําลองเบ้ืองต4น 
รูปท่ี 7 ผลการจําลองการเช่ือมต3อแบบไฮบริด90 องศา 

 
ไฮบริด 90 องศา ทําหน4าท่ีแยกเส4นทางของ การ

เช่ือมต3อ พลังงานจะถูกแบ3งเท3ากันระหว3างพอร7ต P2 และ
พอร7ต P3 ซ่ึงพลังงานท่ีได4จะมีค3าเปGนครึ่งหน่ึงของพลังงานท่ี
เข4ามาในพอร7ต P1 พลังงานท่ีได4จากพอร7ต P2 และ P3 จะ
ล4าหลังกันอยู3ประมาณ 90.40องศา และจะไม3มีพลังงาน
ออกไปท่ีพอร7ต P4 

การเช่ือมต3อแบบไฮบริด 90 องศา สามารถคํานวณหา
ค3าพารามิเตอร7ต3างๆจากรปูได4ดังต3อไปน้ี 
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เมื่อทําการคํานวณพารามิเตอร7ต3างๆ ของตัวเช่ือมต3อ
แบบไฮบริด 90 องศา แล4วจะได4ขนาดของพารามิเตอร7ต3างๆ 
และได4ผลการจําลอง |S11| (dB) และเฟสระหว3างพอร7ต P1 
กับพอร7ต P2 ดังรูปท่ี 7 

3.3.2 การออกแบบตัวไขว4สัญญาณ 
ตัวไขว4สัญญาณเปGนวงจรเช่ือมต3อโดยท่ีมีสัญญาณมารวมกัน
โดยไม3มีการสูญเสียพลังงานและความล4าหลังระหว3างกัน 
ลักษณะการไหลของพลังงานจะเปGนแบบไขว4  คือเมื่อ
พลังงานเข4าทางพอร7ต P1 พลังงานน้ันก็จะออกพอร7ต P3 
และเมื่อพลังงานเข4าพอร7ต P4 พลังงานน้ันก็จะออกพอร7ต 
P2 ดังรูปท่ี 8 

2/0Z
0Z

0Z 4

λ
4

λ

4

λ

 
(ก) พารามิเตอร7ของตัวไข4สัญญาณ 

1

4

2

3

 
รูปท่ี 8 ตัวไขว4สัญญาณ 

ตัวไขว4สัญญาณจะมีรูปร3างคล4ายกับตัวการเช่ือมต3อ 2 
ตัวท่ีนํามาต3อรวมกัน ดังน้ันการคํานวณหาค3าพารามิเตอร7
ต3 างๆของตัวไขว4สัญญาณจะมีลักษณะคล4 าย กับการ
คํานวณหาค3าพารามิเตอร7ของตัวการเช่ือมต3อแบบไฮบริด 
90  

จากค3าท่ีทําการออกแบบ ท่ีค3า S12 ซ่ึงค3าท่ีได4น้ันมีค3าต่ํา
กว3า -10 dB ในทางทฤษฎีน้ันจะแสดงให4รู4ว3าไม3มีสัญญาณ
ไหลย4อนกลับออกมาท่ีพอร7ต P1 แต3เน่ืองจากวงจร 
Crossover น้ันมีหลักการทํางาน คือ สัญญาณท่ีเข4ามาน้ัน
จะมีการเดินทางในลักษณะไขว4เพียงเส4นทางเดียวก็คือ จะมี
สัญญาณจากพอร7ต P1 ไปพอร7ต P3 และพอร7ต P4 ไป
พอร7ต P2 ซ่ึงตามทฤษฎีได4กล3าวไว4ว3า พอร7ตท่ีมีการไหลของ
สัญญาณควรจะมีค3าเข4าใกล4ค3าศูนย7มากท่ีสุด  
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12S

13S

24S

42S

 
(ก) ค3า|S11| (dB) ท่ีได4จากการออกแบบเบ้ืองต4น 

13s

42s

 
(ข) เฟสระหว3างพอร7ต P1กับพอร7ต P2 

รูปท่ี 9 ผลการจําลองการออกแบบตัวไขว4สญัญาณ 
 

3.3.3 การจําลองแบบตัวเลื่อนเฟส 45 องศา 
 

 
รูปท่ี 10 ความยาวของตัวเลื่อนเฟส 45 องศา  

ท่ีสร4างจากการออกแบบ 
 

ความยาวระหว3างพอร7ต P4 กับพอร7ต P2 รวมกับค3า
ของตัวเลื่อนเฟส 45 องศา มีค3าเท3ากันกับค3าของตัวเลื่อน
เฟส ประมาณ 45.34 องศา ภายในโครงข3ายระหว3างพอร7ต 
P1 กับพอร7ต P3 ดังรูปท่ี10 เพ่ือให4เข4ากับโครงข3ายได4 เมื่อ
ทําการคํานวณพารามิเตอร7ต3างๆ ของตัวไขว4สัญญาณแล4วทํา
การจําลองแบบพบว3ามีผลการจําลองดังรูปท่ี 11 

เมื่อทําการออกแบบวงจรจัดรูปแบบลําคลื่นแบบ4x4 
บัตเลอร7เมทริกซ7 ซ่ึงภายในวงจรจัดรูปแบบลําคลื่นน้ันจะ
ประกอบไปด4วยตัวการเช่ือมต3อแบบไฮบริด 90 องศา      

ตัวไขว4สัญญาณจํานวน และตัวเลื่อนเฟส เมื่อนําในแต3ละช้ิน
มาเช่ือมต3อกันแสดงดังรูปท่ี 12 

 
(ก) ค3า |S11|(dB) 

11s

12s

(ข) เฟสระหว3างพอร7ต P1กับพอร7ต P2 
รูปท่ี 11 ผลการจําลองการออกแบบตัวเลื่อนเฟส 45 องศา 

 

รูปท่ี 12 เครือข3ายจัดรูปแบบลาํคลื่นท่ีออกแบบ 
 

4.ผลการทดสอบคุณสม บัติ ท า ง ไฟฟw า ของ
สายอากาศ 

ในหัวข4อน้ีเปGนการนําโครงสร4างจากการวิเคราะห7ใน
หัวข4อท่ี 2 และ 3ท้ังหมด คือการออกแบบสายอากาศไม 
โครสตริปแผ3นสี่เหลี่ยมผืนผ4า และเครือข3ายจัดรูปแบบลํา
คลื่น มาทําการสร4าง และรวมเข4าเปGนระบบ เพ่ือทดสอบทํา
คุณลักษณะทางไฟฟtาต3าง ๆ แล4วเปรียบเทียบผลดังแสดง
โครงสร4างต4นแบบของสายอากาศไมโครสตริปจํานวน 4 ตัว 
และภาพรวมของอุปกรณ7ต4นแบบ ไว4ดังรูปท่ี 13 และ 14 
ตามลําดับ 
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รูปท่ี 13 สายอากาศไมโครสตริปจํานวน 4  

ตัวท่ีทําการออกแบบ 
 

P4 P2 P3 P1

Ant1 Ant2 Ant3 Ant4

 
รูปท่ี 14 ภาพรวมของอุปกรณ7ต4นแบบท่ีสร4างตามท่ี

ออกแบบและคํานวณจากทฤษฎ ี
 

ในรูปท่ี 14 แสดงลักษณะการต3อสายอากาศไมโครสตริป
แผ3นสี่เหลี่ยมผืนผ4าแถวลําดับร3วมกับเครือข3ายจัดรูปแบบลํา
คลื่น เพ่ือทําการทดสอบค3าการสูญเสียย4อนกลับในแต3ละ
พอร7ตของพอร7ตเอาท7พุตท้ังหมด 4 พอร7ต  

จากรูปท่ี 15 (ก) จะเห็นได4ว3าจากผลการทดสอบในทุกๆ
พอร7ตท่ีของสายอากาศตั้งแต3พอร7ต P1 ถึง P4 จะมีค3า |S11| 
(dB)ต่ํากว3า -10 dB ตลอดช3วงท่ีความถ่ีท่ีใช4งานของระบบ 
WLAN ย3าน 2.45 GHz คือ สามารถใช4งานได4ตลอดย3าน
ความถ่ี 2.4-2.5 GHz นอกจากน้ีผลจากการทดสอบยังมี
แนวโน4มว3าสายอากาศท่ีได4ทําการทดสอบมีแนวโน4มของการ
ใช4งานได4มากกว3าการใช4งานของระบบ WLAN 2.45 GHz 
คือสามารถใช4งานได4ตั้งแต3ย3านความถ่ี 2.3- 2.6 GHz  

ในขณะท่ีรูปท่ี 15 (ข) ผลจากการทดสอบเฟสระหว3าง
พอร7ต P1 กับพอร7ตสายอากาศ จะสังเกตได4ว3าท่ีพอร7ต P1 
กับ Ant 1 และ Ant 4 มีแนวโน4มของกราฟท่ีคล4ายคลึงกัน
และมีเฟสท่ีตรงกัน พฤติกรรมน้ีจะทําให4เพ่ิมอัตราขยายของ
สายอากาศได4เปรียบเสมือนการนําสายอากาศสองตัวมาทํา
การอาร7เรย7กัน ในขณะท่ีพอร7ต P1 กับ Ant 2 และ Ant 3 
มีแนวโน4มท่ีคล4ายคลึงกันแต3มีการเลื่อนของเฟส ด4วยความ
แตกต3างของเฟสน้ีจะทําให4สามารถปรับลําคลื่นของ
ส ายอาก าศ ไป ใ นยั ง ทิ ศท า งต3 า ง ๆ ไ ด4 ท่ี ต4 อ งก า ร ไ ด4 
เปรียบเสมือนสายอากาศอาร7เรย7ท่ีมีเฟสไม3ตรงกันจะเกิดการ
หักล4างในทิศทางการแพร3กระจายคลื่น ทําให4มุมของ
สายอากาศเปลี่ยนไป 

 

 
(ก) ค3า |S11|(dB) 

 
(ข) เฟสระหว3างพอร7ต P1 กับพอร7ตสายอากาศ 

รูปท่ี 15 ผลการทดสอบ |S11| (dB) และเฟสระหว3างพอร7ต P1 
กับสายอากาศต4นแบบ 

 
โดยในรูปท่ี 16 แสดงแบบรูปการคลื่นของสายอากาศ

แบบท่ีได4ทําการทดสอบท่ีโดยการปtอนสัญญาณเข4าท่ีพอร7ต 
P1ด4านขาเข4าแล4วทําการทดสอบแบบรูปการแพร3กระจาย
คลื่น 
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รูปท่ี 16 ผลการทดสอบแบบรูปการแพร3กระคลื่นของ
สายอากาศ2.45 GHz 

 
5. สรุปและอภิปรายผล 

สายอากาศไมโครสตริปแผ3นสี่เหลี่ยมผืนผ4าแถวลําดับ
โดยใช4โครงข3ายจัดรูปแบบลําคลื่นสําหรับระบบ WLAN จะมี
ส3วนประกอบหลักๆ คือ สายอากาศไมโครสตริปแถวลําดับ 
และวงจรจัดรูปแบบลําคลื่นแบบบัตเลอร7เมทริกซ7 

สามารถใช4งานครอบคุลมได4ตั้งแต3ย3านความถ่ี 2.35-
2.60 GHz (ทุกพอร7ต) มีแบบรูปการแพร3กระจายคลื่นแบบ
เจาะจงทิศทาง ในส3วนของโครงข3ายจัดรูปแบบลําคลื่น
สามารถออกแบบให4เฟสเอาท7พุตมีเฟสท่ีตรงกันได4สองพอร7ต
คือ พอร7ต P1 และ P4 ในขณะท่ี พอร7ต P2 และ P3 มีรูป
สัญญาณเฟสท่ีคล4ายคลึงกันแตกมีลักษณะเลื่อนเฟสออกไป 

คุณลักษณะดังกล3าวจึงทําให4ในการปรับเปลี่ยนลําคลื่น
สามารถเสริมกันเปGนสายอากาศแบบอาร7เรย7ท่ีมีเฟสเดียวกัน

มีอัตราขยายเพ่ิมข้ึนได4 ในขณะท่ีความแตกต3างของเฟสจะ
ช3วยให4ลําคลื่นของสายอากาศเปลี่ยนได4 

จากการทดสอบการใช4สายอากาศไมโครสตริปแผ3น
สี่เหลี่ยมผืนผ4าแถวลําดับโดยใช4โครงข3ายจัดรูปแบบลําคลื่น
พบว3าสายอากาศสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการใช4งานให4กับ
ระบบเครือข3ายท4องถ่ินแบบไร4สายได4มากยิ่งข้ึน มีขนาด
แบนด7วิทธ7ท่ีกว4างซ่ึงทําให4สามารถรับสัญญาณจากหลาย
แหล3งจากเครื่องส3งท่ีมีความถ่ีไม3เหมือนกัน สามารถรับ
สัญญาณได4ในระยะท่ีไกลข้ึนเมื่อเทียบกับสายอากาศไดโพล  
มีอัตราขยายของระบบท่ีเพ่ิมสูง ลดจุดอับสัญญาณ เพ่ิม
ความแรงของสัญญาณให4กับระบบ 

ข4อด4อยของสายอากาศคือยังมีขนาดท่ีใหญ3นําไปใช4งาน
ลําบาก แนวทางการพัฒนาต3อไปคือสร4 างเครือข3าย
จัดรูปแบบลําคลื่นไว4หลังโคงสร4างของสายอากาศเพ่ือลดเน้ือ
ท่ีการใช4งานและจะมีขนาดท่ีเล็กลงกว3าเดิม และเพ่ือการใช4
งานท่ีสะดวกมากข้ันสายอากาศไมโครสตริปโครงข3าย
จัดรูปแบบลําคลื่นสําหรับระบบ WLAN จะต4องมีการใช4งาน
ร3วมกันระบบคอนโทรลเลอร7จึงจะมีประสิทธิภาพในการใช4
งานท่ีเต็มดี และเต็มระบบ 
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การศึกษาเชิงทดลองของลักษณะการไหลและการถ�ายเทความ
ร�อนในท�อทรงกระบอกเคร่ืองแลกเปลี่ยนความร�อนด�วยการติดต้ัง
แผ�นปxกพรุน 
 
ภาณุวัฒน7 หุ3นพงษ71 และ สมพล สกุลหลง 2 

1 สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
2 ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร7ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร7 วิทยาเขตศรีราชา 

 
บทคัดย�อ 

งานวิจัยน้ีทําการศึกษาเชิงทดลองเก่ียวกับการเพ่ิมการถ3ายเทความร4อนในท3อเครื่องแลกเปลี่ยนความร4อนด4วยการติดตั้ง
แผ3นป!กพรุนท่ีมีอากาศเปGนสารทดสอบไหลผ3านท3อเครื่องแลกเปลี่ยนความร4อนในสภาวะฟลักซ7ความร4อนท่ีผิวท3อทดสอบคงท่ี 

ช3วงค3าเลขเรย7โนลด7ระหว3าง 4100 ถึง 25,500 โดยทําการทดสอบอิทธิพลของมุมปะทะป!ก 4 ค3า คือ α = 20o, 30o, 45o และ 
60o ท่ีระยะพิตช7ป!กค3าเดียว (P/D=3) ผลของการถ3ายเทความร4อนและการสูญเสียความดันแสดงในเทอมของเลขนัสเซิลท7 
(Nu) และความเสียดทาน (f) ผลการทดลองพบว3า ค3าการถ3ายเทความร4อนและความเสียดทานเพ่ิมสูงข้ึนเมื่อมุมปะทะป!กมาก

ข้ึน แผ3นป!กพรุนท่ี α = 60o ให4ค3าการถ3ายเทความร4อนและความเสียดทานสูงสุดในกรณีทดสอบ อย3างไรก็ตามค3าสมรรถนะ

เชิงความร4อนสูงสุดกลับพบท่ีค3า Re = 4100,  มุม (α) = 30o โดยมีค3าเท3ากับ 1.36 

 
คําสําคัญ: แผ3นป!กพรุน, เครื่องแลกเปลี่ยนความร4อน, เลขนัสเซิลท7, การไหลหมุนควง, สมรรถนะเชิงความร4อน 
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Experimental investigation on heat transfer and fluid 
flow characteristics in a heat exchanger Cylindrical 
tube with perforated-wing-tape insert 

 
Panuwat Hoonpong1 and Sompol Skullong2 
1Department of Industrial Technology, Faculty of Industrial Technology, Thepsatri Rajabhat University. 
2Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering at Sriracha, Kasetsart University Sriracha Campus.   

 
Abstract 
 An experimental work on heat transfer enhancement in a heat exchanger tube by insertion of 
perforated-wing-tape has been conducted. Air as the test fluid flowed through the test tube having a 
constant wall heat-flux with Reynolds number (Re) from 4100 to 25,500. The perforated-wing-tape 

parametric study includes four wing inclination angle (α = 20o, 30o, 45o and 60o) at a single wing pitch 
ratio (P/D=3). The heat transfer and pressure loss are presented in terms of Nusselt number (Nu) and 
friction factor (f), respectively. The experimental results show that the heat transfer and pressure loss for 
the perforated-wing-tape insert increase with the increment of inclination angle. The perforated-wing-tape 

with α = 60o yields the highest Nu and f. However, the maximum thermal enhancement factor (TEF) is 

about 1.36 for the perforated-wing-tape at Re = 4100, α = 30o. 

 
Keywords: Perforated-wing-tape, Heat exchanger, Nusselt number, Vortex generator, Thermal 
performance 
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1. บทนํา 
การเพ่ิมการถ3ายเทความร4อนและการระบายความร4อน

ในอุปกรณ7ทางด4านความร4อน เช3น ใบกังหันก�าซ (gas 
turbine blade) เครื่องปรับอากาศ (air condition) 
อุปกรณ7อิเล็กทรอนิกส7 (electronic devices) เตาเผา 
(combustor) เครื่องอบแห4ง  (dryer) เครื่องอุ3นอากาศพลัง
แสงอาทิตย7 (solar air heater) และเครื่องแลกเปลี่ยนความ
ร4อน (heat exchanger) เปGนสิ่งจําเปGนอย3างยิ่งต3อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพรวมถึงลดต4นทุนให4แก3อุปกรณ7ดังกล3าว เครื่อง
แลกเปลี่ยนความร4อนเปGนอุปกรณ7ชนิดหน่ึงท่ีนิยมใช4กันอย3าง
แพร3หลายในภาคอุตสาหกรรม ดังน้ันวิธีการเพ่ิมการถ3ายเท
ความร4อนให4แก3เครื่องแลกเปลี่ยนความร4อนในปxจจุบันจึงมี
หลายวิธี แต3วิธีท่ีได4รับความนิยมมากท่ีสุดคือวิธี Passive [1] 
เน่ืองจากเปGนวิธีท่ีสะดวกในหลายๆ กระบวนการ เช3นการ
ผลิต การติดตั้ง การบํารุงรักษา รวมท้ังประหยัดต4นทุนและ
ค3าใช4จ3าย โดยส3วนใหญ3การเพ่ิมการถ3ายเทความร4อนด4วยวิธี
น้ีมักนิยมติดตั้งใบบิด (twisted tape) และลวดขด (wire 
coil) ในท3อเครื่องแลกเปลี่ยนความร4อน ซ่ึงสามารช3วยเพ่ิม
ระดับความปx�นป�วน (turbulators) ให4แก3ของไหลหรือสาร
ทํางาน (working fluid) ภายในท3อได4เปGนอย3างดี และมี
นักวิจัยจํานวนมากทําการศึกษาการเพ่ิมการถ3ายเทความ
ร4อนด4วยใบบิดและลวดขด โดย Promvonge [2] ศึกษา
สมรรถนะทางความร4อนในท3อเครื่องแลกเปลี่ยนความร4อน
ด4วยลวดขดสองชนิด คือ ลวดสี่เหลี่ยมขด และลวดกลมขด 
ท่ีระยะพิตช7ต3างกัน 2 ค3า (15 mm และ 20 mm) จากการ
ทดลองพบว3า ลวดสี่เหลี่ยมขดท่ีระยะพิตช7 15 mm ให4ค3า
สมรรถนะเชิงคามร4อนสูงสุด ต3อมา Promvonge [3] 
ทําการศึกษาการเพ่ิมการถ3ายเทความร4อนในท3อเครื่อง
แลกเปลี่ยนความร4อนด4วยลวดขดผสมกับใบบิดโดยมีการ
ปรับเปลี่ยนระยะพิตช7ลวดขด (coil spring pitch ratio, 
CR) และอัตราส3วนการบิดของใบบิด (twist ratio of 
twisted tape, Y) เพ่ือเพ่ิมระดับความปx�นป�วนให4แก3ของ
ไหล (อากาศ) จากผลการศึกษาพบว3า การใช4ลวดขดผสมใบ
บิดท่ี CR:Y=4:4 ให4ค3าสมรรถนะเชิงความร4อนสูงสุด และให4
ค3าสูงกว3ากรณีติดตั้งลวดขดหรือใบบิดเพียงอย3างเดียว  

จากงานวิจัยข4างต4นแสดงให4เห็นว3าการใช4ใบบิดให4ค3า
การถ3ายเทความร4อนและสมรรถนะเชิงความร4อนสูงกว3าลวด

ขด ต3อมาได4มีการปรับปรุงใบบิดและพัฒนาตัวสร4างความ
ปx�นป�วนชนิดอ่ืนๆ เช3น ครีบ และป!ก เพ่ือเพ่ิมค3าการถ3ายเท
ความร4อนให4แก3อุปกรณ7 โดย Eiamsa-ard et al. [4] ทํา
การทดลองเก่ียวกับพฤติกรรมทางความร4อนในท3อเครื่อง
แลกเปลี่ยนความร4อนด4วยการติดตั้งใบบิดแบบต3างๆ คือ ใบ
บิดแบบธรรมดา ใบบิดสลับแกน ใบบิดตัดขอบเปGนป!ก
รูปทรงสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และสี่เหลี่ยมคางหมู พบว3า ใบ
บิดตัดเปGนป!กรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูให4ค3าการถ3ายเทความ
ร4อนสูงกว3ากรณีอ่ืนๆ และสูงกว3าท3อผนังเรียบถึง 2.84 เท3า 
ต3อมา Eiamsa-ard [5] ทําการศึกษาพฤติกรรมทางความ
ร4อนในช3วงการไหลปx�นป�วนของอากาศผ3านท3อเครื่อง
แลกเปลี่ยนความร4อนด4วยการติดตั้งใบบิดท่ีมีการเจาะเปGนรู
ทรงสามเหลี่ยมและงัดข้ึน (ป!กสามเหลี่ยม) ท่ีบริเวณก่ึงกลาง
ของใบบิด จากการทดลองพบว3า การติดตั้งใบบิดท่ีมีการ
เจาะเปGนป!กสามเหลี่ยมให4ค3าการถ3ายเทความร4อนและความ
เสียดทานสูงกว3าท3อผนังเรียบในช3วง 1.6–2.8 และ 4.4–8.4 
เท3า ตามลําดับ Tamna et al. [6] ทําการทดลองการเพ่ิม
การถ3ายเทความร4อนด4วยการติดตั้งครีบรูปตัววีบนใบบิด โดย
ทําการปรับเปลี่ยนสัดส3วนความสูงครีบต3อเส4นผ3านศูนย7กลาง
ท3อเครื่องแลกเปลี่ยนความร4อน 4 ค3า (BR=0.07, 0.09, 0.14 
และ 0.19) ผลการทดลองพบว3า การติดตั้งครีบรูปตัววีบนใบ
บิดท่ี BR=0.19 ให4ค3าการถ3ายเทความร4อน ความเสียดทาน 
และสมรรถนะเชิงความร4อนสูงสุด โดยมีค3าอยู3ในช3วง 1.98–
2.09, 4.36–4.47 และ 1.32–1.4 ตามลําดับ Skullong et 
al. [7] ศึกษาการไหลและการถ3ายเทความร4อนผ3านท3อ
แลกเปลี่ยนความร4อนโดยใช4แผ3นพรุนติดป!ก จากการทดลอง
พบว3า แผ3นพรุนติดป!กท่ี BR=0.3, PR=0.5 ให4ค3าการถ3ายเท
ความร4อนและความเสียดทานสูงสุด โดยมีค3าเฉลี่ย 4.8 และ 
35 เท3า เมื่อเทียบกับท3อผนังเรียบ ในขณะท่ีสมรรถนะเชิง
คามร4อนมีค3าสูงสุดเท3ากับ 1.71 ท่ี BR=0.15, PR=0.1 และมี
ค3าสูงกว3า 11% เมื่อเปรียบเทียบกับแผ3นทึบติดป!ก 

การศึกษาท่ีผ3านมาช้ีให4เห็นว3าการใช4ป!กสามารถช3วย
เพ่ิมค3าการถ3ายเทความร4อนรวมถึงสมรรถนะเชิงความร4อน
ของเครื่องแลกเปลี่ยนความร4อนได4ดีกว3าตัวสร4างความ
ปx�นป�วนชนิดอ่ืน แต3ยังมีการศึกษาเก่ียวกับค3าพารามิเตอร7อยู3
ค3อนข4างน4อย ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงมุ3งเน4นศึกษาอิทธิพลของมุม
ปะทะป!ก (α) ท่ีมีผลต3อค3าการถ3ายเทความร4อนและ
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สมรรถนะเชิงความร4อนของท3อเครื่องแลกเปลี่ยนความร4อน
ในการไหลแบบปx�นป�วนท่ีค3าเลขเรย7โนลด7อยู3ในช3วงระหว3าง 
4100 ถึง 25,500  
 

2. อุปกรณNชุดทดลองและวิธีดําเนินการ 

แผ3นป!กพรุนและวิธีการติดตั้งในท3อเครื่องแลกเปลี่ยน
ความร4อนแสดงดังรูปท่ี 1 โดยแผ3นป!กรูปทรงสามเหลี่ยม 
(แผ3นป!กพรุน) ทําจากอะลูมเินียมท่ีมีความยาว (l) 1200 
มิลลเิมตร หนา (t) 0.5 มิลลิเมตร กว4าง (w) 49.8 มิลลเิมตร 
ป!กมีความกว4าง 20 มิลลิเมตร ยาว 20 มิลลิเมตร รูเจาะมี
ขนาดเส4นผ3านศูนย7กลาง (d) 5 มิลลิเมตร ระยะพิตช7ป!กต3อ
เส4นผ3านศูนย7กลางท3อคงท่ี (P/D=3) ทํามุมปะทะ (α) 4 ค3า 
คือ 20o, 30o, 45o และ 60o ขณะท่ีท3อทดสอบมีขนาดเส4น
ผ3านศูนย7กลาง (D) 50 มิลลิเมตร และถูกให4ความร4อนแบบ 
ฟลักซ7ความร4อนคงท่ี (constant heat-fluxed) ด4วยขดลวด
ไฟฟtาตลอดความยาว (L) 1200 มิลลิเมตร จากน้ันท3อ
ทดสอบจะถูกหุ4มด4วยฉนวนอย3างดเีพ่ือปtองกันความร4อน
สูญเสียออกสู3บรรยากาศ 

ชุดทดลองเครื่องแลกเปลี่ยนความร4อนแสดงดังรูปท่ี 2 
ซ่ึงประกอบด4วยแหล3งกําเนิดกําลังงาน พัดลม(blower) มี
หน4าท่ีจ3ายสารทํางาน (อากาศ) เข4าสู3ชุดทดสอบ โดยผ3านตัว
วัดอัตราการไหล (orifice meter) และอ3านค3าจากเครื่องวัด
ความดันตกคร3อมแบบระนาบเอียง(inclined manometer) 
จากน้ันไหลเข4าสู3ช3วงปรับสภาพการไหล (calm section) 
และการไหลจะแปลผันเปGนการไหลแบบสมบูรณ7ก3อนเข4าสู3
ส3วนทดสอบตามลําดับ ข4อมูลอุณหภมูิผิว (เทอร7โมคัปเป�ล
ชนิด K จํานวน 24 ตัว) และข4อมูลอุณหภูมิท่ีตําแหน3ง
ทางออกและทางเข4าส3วนทดสอบ (เทอร7โมคัปเป�ลชนิด RTD 
จํานวน 2 ตัว) จะถูกบันทึกลงคอมพิวเตอร7โดยมีเครื่อง
บันทึกข4อมูล (data logger) เปGนอุปกรณ7ส3งข4อมลู ขณะท่ีค3า
ความดันตกคร3อมระหว3างทางเข4าและทางออกของส3วน
ทดสอบจะใช4 digital manometer ในการวัด รายละเอียด
ของเง่ือนไขในการทดสอบรวมถึงค3าพารามิเตอร7ต3างๆ ท่ีใช4
ในงานวิจัยแสดงดังตารางท่ี 1 

 
 

ตารางท่ี 1 รายละเอียดของเง่ือนไขในการทดสอบและ
ค3าพารามิเตอร7ท่ีใช4ในงานวิจัย 

Working fluid Air 
Reynolds number 4100 to 25,500 
α 20o, 30o, 45o, 60o 
d 5 mm 
P/D 3 
Tape thickness 0.5 mm 
Tape length 1200 mm  
Wing thickness 0.5 mm 
Wing length 20 mm 
 

3. ทฤษฎีและการคํานวณ 
การไหลของของไหลผ3านชุดทดสอบเครื่องแลกเปลี่ยน

ความร4อนแสดงในเทอมของค3าตัวแปรไร4มิติ คือค3าเลขเรย7
โนลด7 (Re) สามารถหาได4จากสมการท่ี (1) 
 D/νV=Re  (1) 
โดยท่ี V และ ν  คือความเร็วเฉลี่ยและความหนืดเชิงจลน7
ของของไหลตามลําดับ  

อัตราการถ3ายเทความร4อนกรณีการไหลของของไหล
ภายในท3อสามารถคํานวณได4ดังน้ี  
ความร4อนท่ีอากาศได4รับ 
 )(

iopair
TTCmQ −= &&  (2) 

การพาความร4อนท่ีผิว 
 )

~
( bsconv TThAQ −=&  (3) 

สมดุลความร4อนกรณีการไหลภายในท3อ 
 

convair QQ && =  (4) 
จะได4 

 ( )
iopconvair

TTCmQQ −== &&&  (5) 
ดัง น้ันค3าสัมประสิทธ์ิการถ3ายเทความร4อนโดยการพา
สามารถหาได4ดังสมการต3อไปน้ี  

 ( )
bs

conv
~

TTA

Q
h

−
=

&

 (6) 

 

ค3าเลขนัสเซลท7เฉลี่ยหาได4จาก 
 

 
k

hD
=Nu  (7) 
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ค3าความเสียดทาน ( f ) สามารถหาได4ดังสมการต3อไปน้ี 

 
( ) 2/

2

U

P

DL
f

ρ
∆

=  (8) 

 
และเพ่ือประเมินสมรรถนะของเครื่องแลกเปลีย่นความร4อน
ค3าสมรรถนะเชิงความร4อน (Thermal Enhancement 
Factor, TEF) สามารถหาได4ดังสมการท่ี (8) [2–7] 
 

 ( ) ( ) 3/1
00 /// ffNuNuTEF =  (9) 

 
โดยท่ี 
 
 
 
 

A  คือ พ้ืนท่ีผิวการถ3ายเทความร4อน (m2) 

pC  คือ ค3าความจุความร4อนจําเพาะของอากาศ (J/kg. oC) 
D  คือ เส4นผ3านศูนย7กลางของท3อ (m) 
k  คือ สภาพการนําความร4อน (W/m.oC) 
m&  คือ อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศ (kg/s) 
P∆  คือ ค3าความดันตกคร3อมชุดทดสอบ 

bT   คือ อุณหภูมิเฉลี่ยระหว3างทางเข4าและทางออกของส3วน
ทดสอบ (oC) หาได4จาก 2/)( iob TTT +=  

iT  คือ อุณหภูมิทางเข4า (oC) 

oT  คือ อุณหภูมิทางออก (oC) 

s

~
T  คือ อุณหภูมิผิวเฉลี่ย (oC) หาได4จาก ∑= 24/

~
ss

TT  
ρ  คือ ความหนาแน3นของของไหล (kg/m3) 
 
 

 
 

รูปท่ี 1 การติดตั้งแผ3นป!กพรุนในท3อทดสอบ 
 

 
รูปท่ี 2 ชุดทดสอบเครื่องแลกเปลีย่นความร4อน 
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4. ผลการทดลอง 
4.1 การสอบเทียบผลการทดลอง 

เพ่ือความถูกต4องของผลการทดลองจึงได4มีการสอบ
เทียบท3อผนังเรียบกับสหสัมพันธ7ในอดีตดังแสดงในรูปท่ี 3 ก 
และ ข โดยผลของการถ3ายเทความร4อนได4นําไปเปรียบเทียบ
กับสหสัมพันธ7ของ Gnielinski (สมการท่ี 9) ในขณะท่ีผล
ของความเสียดทานจะเปรียบเทียบกับสหสัมพันธ7ของ 
Petukhov (สมการท่ี 10) [8] ผลการทดลองเมื่อเทียบกับ
สหสัมพันธ7พบว3ามีค3าคลาดเคลื่อนเฉลี่ย 5% และ 6% 
สําหรับค3าการถ3ายเทความร4อนในเทอม Nu และความเสียด
ทานในเทอม f ตามลําดับ  

 
สหสัมพันธ7ของ Gnielinski, 
 

 ( )( )
( ) ( )1Pr8/7.121

Pr1000Re8/
Nu

3/22/1 −+

−
=

f

f  (10) 

 
สหสมัพันธ7ของ Petukhov, 
 
 ( ) 2

64.1Reln79.0
−−=f  (11) 

 

 
(ก) 

 
(ข) 

รูปท่ี 3 ความสัมพันธ7ระหว3าง (ก) Nu และ (ข) f กับ Re 
กรณีท3อผนังเรียบ 

 
4.2 การถ�ายเทความร�อน 

ความสัมพันธ7ระหว3าง Nu กับ Re แสดงดังรูปท่ี 4 จาก
การทดลองพบว3า การติดตั้งแผ3นป!กพรุนมีค3าการถ3ายเท
ความร4อนในเทอมของ Nu สูงกว3าท3อผนังเรียบทุกมุมปะทะ 
อันเปGนผลมาจากป!กสามารถช3วยสร4างระดับการไหลหมุน
ควงให4เแก3ของไหลภายในส3วนทดสอบได4เปGนอย3างดี โดยท่ี
มุมปะทะป!กค3ามาก (α = 60o) จะมีระดับการไหลหมุนควง
สูงสุด ตามด4วยทุมปะทะป!กค3าน4อย (α = 45o, 30o และ 
20o) ความสัมพันธ7ระหว3างอัตราส3วนเลขนัสเซิลท7กรณีติดตั้ง
ป!กต3อเลขนัสเซิลท7ของท3อผนังเรียบ (Nu/Nu0) กับ Re 
แสดงดังรูปท่ี 5 จากรูปแสดงให4เห็นว3า Nu กรณีติดตั้งป!กมี
ค3าสูงกว3ากรณีผนังเรียบ (Nu0) อยู3ในช3วง 60.7–70.4% โดย
การติดตั้งแผ3นป!กพรุนมีค3า Nu/Nu0 เฉลี่ยเท3ากับ 3.21, 
2.97, 2.83 และ 2.63 สําหรับ α = 60o, 45o, 30o และ 
20o ตามลําดับ 

Re
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รูปท่ี 4 ความสัมพันธ7ระหว3าง Nu กับ Re 

 
รูปท่ี 5 ความสัมพันธ7ระหว3าง Nu/Nu0 กับ Re 

4.3 ความเสียดทาน 
ผลของความเสียดทานกรณีติดตั้งแผ3นป!กพรุนภายใน

ท3อแลกเปลี่ยนคามร4อนแสดงดังรูปท่ี 6 และ 7 ตามลําดับ 
โดยรูปท่ี 6 แสดงความสัมพันธ7ระหว3าง f กับ Re จากการ
ทดลองพบว3า การติดตั้งแผ3นป!กพรุนภายในท3อส3งผลให4เกิด
การกีดขวางการไหลและทําให4ค3า f เพ่ิมสูงข้ึนกว3าท3อผนัง
เรียบประมาณ 8.6–24.2 เท3า โดยเฉพาะท่ี α = 60o มีค3า f 
สูงสุด ตามด4วย 45o, 30o และ 20o ตามลําดับ เน่ืองจากป!ก
เปGนตัวขัดขวางทิศทางการไหลของของไหลภายในท3อ ส3งผล
ให4ของไหลเกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลจากแนวแกน
กระจายเปGนแนวรัศมีเมื่อมาปะทะกับป!ก  

 
รูปท่ี 6 ความสัมพันธ7ระหว3าง f กับ Re 

 
รูปท่ี 7 ความสัมพันธ7ระหว3าง f/f0 กับ Re 

 
ความสัมพันธ7ระหว3าง f/f0 กับ Re แสดงดังรูปท่ี 7 จาก

รูปแสดงให4เห็นว3าค3า f/f0 มีแนวโน4มเพ่ิมข้ึนเมื่อค3า Re 
เพ่ิมข้ึน โดยการติดตั้งป!กพรุนภายในท3อมีค3า f/f0 เฉลี่ย
เท3ากับ 21.1, 16.1, 13.2 และ 10.9 สําหรับ α = 60o, 
45o, 30o และ 20o ตามลําดับ 

 
4.4 สมรรถนะเชิงความร�อน 

การประเมินสมรรถนะของเครื่องแลกเปลี่ยนความร4อน
ท่ีมีการติดตั้งแผ3นป!กพรุนจะถูกพิจารณาภายใต4เง่ือนไขกําลัง
ขับของไหลเดียวกัน กล3าวคือพิจารณาจากอัตราส3วนการ
เพ่ิมข้ึนของค3าการถ3ายเทความร4อน (Nu/Nu0) เทียบกับ
อัตราส3วนการเพ่ิมข้ึนของค3าความเสียดทาน (f/f0) ภายใต4
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กําลังขับของไหลเดียวกัน ดังแสดงไว4แล4วในสมการท่ี 8 และ
ความสัมพันธ7ระหว3างสมรรถนะเชิงความร4อน (TEF) กับ Re 
แสดงดังรูปท่ี 8 จากการทดลองพบว3า การติดตั้งแผ3นป!ก
พรุนมีค3า TEF อยู3ในช3วง 1.11–1.36, 1.10–1.35, 1.09–
1.34 และ 1.07–1.32 สําหรับ α = 30o, 20o, 45o และ 
60o ตามลําดับ โดย α = 30o มีค3า TEF สูงสุดในกรณี
ทดสอบ และมีค3าสูงกว3า α = 20o, 45o และ 60o เฉลี่ย
ประมาณ 1%, 1.6% และ 3% ตามลําดับ 

 
รูปท่ี 8 ความสัมพันธ7ระหว3าง TEF กับ Re 

 
5. สรุปผลการทดลอง 

การติดตั้งแผ3นป!กพรุนภายในท3อเครื่องแลกเปลี่ยน
ความร4อนสามารถช3วยเพ่ิมค3าการถ3ายเทความร4อนได4ดีกว3า
ท3อผนังเรียบถึง 2.54–3.38 เท3า ในขณะท่ีมีค3าความเสียด
ทาน 8.6–24.2 เท3า โดยการติดตั้งแผ3นป!กพรุนท่ีมุมปะทะ 
60o ให4ค3า Nu และ f สูงสุดตามด4วยมุมปะทะ 45o, 30o 
และ 20o ตามลําดับ เมื่อพิจารณาในแง3ของสมรรถนะเชิง
ความร4อนค3า TEF สูงสุดในกรณีทดสอบพบท่ี α = 30o โดย
มีค3าเท3ากับ 1.36 ท่ี Re = 4100, ดังน้ันจากผลการทดลอง
จึงสรุปได4ว3าควรเลือกใช4แผ3นป!กพรุน ท่ีมุม(α)= 30o ในการ
ติดตั้งเพ่ือลดขนาดของเครื่องแลกเปลี่ยนความร4อนท่ีมีอยู3ใน
ปxจจุบัน 
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การสร�างและหาประสิทธิภาพเคร่ืองนับจํานวนโบวNเคาทN 
ของการตอกเสาเข็มควบคุมด�วยพีแอลซี 
 
ชัยยศ คําม ี
สาขาวิศวกรรมไฟฟtาและอิเล็กทรอนิกส7  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย  

 
บทคัดย�อ 
 งานวิจัยน้ีวัตถุประสงค7เพ่ือสร4างและหาประสิทธิภาพของเครื่องนับจํานวนโบว7เคาท7ของการตอกเสาเข็มควบคุมด4วย พี
แอลซีโดยดําเนินการสร4าง และประเมินค3าเพ่ือหาความเหมาะสมของเครื่องฯ ประชากรท่ีใช4ในการวิจัยคือ ผู4เช่ียวชาญ 20 
ท3านตอบแบบสอบถามเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช4งานเครื่องมือท่ีใช4ในการวิจัย คือเครื่องนับจํานวนโบว7เคาท7ฯ ท่ีสร4าง
ข้ึนเพ่ือทดสอบการใช4งานจริงในการนับการตอกเสาเข็มเทียบความถูกต4องกับการนับของคน และแบบสอบถามความเหมาะสม
ของการใช4งาน  วิธีดําเนินการวิจัยหลังจากการสร4างเครื่องมือมีการประเมินความเหมาะสมของเครื่องมือจากผู4เช่ียวชาญ โดย
การสาธิตการทํางานเปGนเวลา 90 นาทีเพ่ือเก็บรวบรวมข4อมูล จากน้ันนําข4อมูลมาวิเคราะห7 โดยใช4ค3าเฉลี่ยและค3าเบ่ียงเบน

มาตรฐานผลการวิจัย พบว3าเครื่องนับจํานวนโบว7เคาท7ฯ มีความเหมาะสมในการนําไปใช4งานจริงในระดับมาก (x�= 4.42) ใน
การทดสอบระบบตรวจจับวัดแรงอัตราเร3งในระยะห3างระหว3างตัวตรวจจับกับเสาเข็มในระยะต3างๆตั้งแต30.50-5เมตร โดย
ทดสอบระยะต3าง ๆ ระยะละ 5 ครั้งรวม 50 ครั้ง พบว3าท่ีระยะ 0.50-4.50 เมตร สามารถตรวจจับการทํางานได4ถูกต4อง 100% 
แต3ในระยะห3าง 5 เมตร ถูกต4องเพียง 40% สําหรับการทดสอบการทํางานของตัวตรวจจับโฟโต4สวิตซ7 ท่ีระยะห3างต3าง ๆ ตั้งแต3 
1-10 เมตร จํานวน 50 ครั้งพบว3าท่ีระยะ 1-9 เมตรทํางานได4ถูกต4อง 100% แต3ในระยะห3าง 10 เมตร ถูกต4องเพียง 20% การ
นําเครื่องนับจํานวนโบว7เคาท7ฯ ท่ีสร4างเสร็จสมบูรณ7ไปใช4กับการตอกเสาเข็มจริง จํานวน 60 ต4น พบว3าการทดลองมีความ
ถูกต4อง 100% ส3วนข4อเสนอแนะของผู4เช่ียวชาญคือเปGนนวัตกรรมด4านวิศวกรรมศาสตร7ท่ีดีมาก และควรพัฒนาเพ่ือเปGน
ต4นแบบสําหรับการพาณิชย7ต3อไป 

 
คําสําคัญ: เครื่องนับจํานวน โบว7เคาท7ของการตอกเสาเข็มควบคุมด4วยพีแอลซี, โบว7เคาท7, พีแอลซี 
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The Construction andPerformance of Counting the 
Pile Blow Count Controlled by PLC 
 
Chaiyos  Commee 
Department of Electrical and Electronics Engineering, Faculty of Industrial Technology, Loie Rajabhat University 

 
Abstract 
 This study aimed to construct and measure the performance of the pile blow count counting 
machine controlled by PLC, and assess its suitability. The participants of the study were 20 experts in 
building construction and pile-driven. The instruments of the study were the pile blow count counting 
machine controlled by PLC, and the suitability questionnaire. The performance of the counting machine 
was measure by comparing with people counting. For the suitability, the participants would see its 90 
minute of demonstration performance and measure its suitability. The data was analyzed using statistical 
method to see the suitability’s mean scores and standard deviation. The results revealed that the 

counting machine had high suitability (x� = 4.42) which meant it can be practically used. For the sensor 
system, it was assessed by measuring the performance at different distance between the accelerometer 
and pile ranged from 0.50 – 4.50 meters. Each distance was measured 5 times which was 50 times in 
total, and it showed that the sensor system was 100% accurate at 0.50 to 4.50 meters, but was 40% 
accurate at 5 meters. For the photo switch sensor, its performance was measured in different distance 
ranged from 1 to 10 meters. Each distance was measured 5 times which was 50 times in total. It showed 
that the photo switch system was 100% accurate at 1 to 9 meters, but was 20% accurate at 10 meters. 
Finally, the completed machine was tested at 100% accurate distance with 60 piles, and was examined 
and counted by the pile-driven experts. It showed a 100% accurate of its performance. Moreover, the 
experts suggested that it was the outstanding development of engineering skill, and it should be further 
developed to be the model for commerce. 

 
Keywords: The pile blow count counting machine controlled by PLC, blow count, PLC 
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1. บทนํา 
 จากเหตุการณ7ความเสียหายเน่ืองจากอาคารท่ีพักอาศัย
และสิ่งปลูกสร4างถล3มในประเทศไทย ได4สร4างความเสียหาย
ต3อชีวิตและทรัพย7สินอย3างมหาศาล โดยท่ีเหตุการณ7ตึกถล3ม
ท่ีสําคัญ ตัวอย3างเช3น ได4เกิดโศกนาฏกรรมเมื่อวันท่ี 13 
สิงหาคม 2536 อาคารโรงแรมรอยัลพลาซ3า จังหวัด
นครราชสีมาถล3ม ทําให4มีผู4เสียชีวิตถึง 137 คน และบาดเจ็บ
อีก 227 คน โดยท่ีการถล3มครั้งน้ีถือเปGน 1 ใน 5 ของความ
รุนแรงท่ีสุดในโลกรองจากการถล3มของห4างสรรพสินค4าซัมซุง 
ประเทศเกาหลีใต4เกิดวันท่ี 19  มิถุนายน 2538 ทําให4มี
ผู4 เสียชีวิตถึง 502 คน และการถล3มของตึกราพลาซ3า 
ประเทศบังคลาเทศ ท่ีทําให4มีผู4ชีวิตจํานวนยอดทะลุ 1,000 
คน เมื่อวันท่ี 24  เมษายน 2556 
 นอกจากเหตุการณ7อาคารท่ีพักอาศัยและสิ่งปลูกสร4าง
ถล3มดังกล3าว ยังมีเหตุการณ7ถล3มขณะกําลังก3อสร4างท่ีเกิดข้ึน
ในประเทศไทย ยกตัวอย3าง เช3นในวันท่ี 28  พฤศจิกายน  
2556 เกิดเหตุการณ7อาคารสูง 4 ช้ัน ซ่ึงกําลังก3อสร4าง ท่ี 
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม3ถล3ม ทําให4มีผู4เสียชีวิตทันที 3 
คน และภายหลังมีผู4เสียชีวิตเพ่ิมข้ึนอีก 3 คน ถัดมาในวันท่ี 
25 กุมภาพันธ7 2558 เกิดเหตุการณ7อาคารก3อสร4างโครงการ
สถาบันการแพทย7จักรีนฤบดินทร7  คณะแพทย7ศาสตร7 
มหาวิทยาลัยมหิดล อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 
ถล3มทําให4มีผู4เสียชีวิตถึง 10 คนและมีผู4บาดเจ็บอีกจํานวน
มากนอกจากน้ันยังมีเหตุการณ7อาคารพาณิชย7 U Place 
Condotel ความสูง 6 ช้ัน ท่ีซอยรังสิต คลองหก จังหวัด
ปทุมธานี เกิดพังถล3มในวันท่ี 11 สิงหาคม  2557 ส3งผลให4มี
ผู4เสียชีวิต 16 คนและเหตุการณ7อ่ืนๆอีกมากมายสอดคล4อง
กับสิทธิพล สุรอังกูรสุเมธ ประเวศ วรารัตน7และตุลา นพ
พันธ7 [1] วิจัยเรื่อง“อันตรายและมาตรการความปลอดภัยใน
งานเสาเข็มเจาะ” (Hazards & Safety In Bored Piling 
Works)  โดยศึกษาเก่ียวกับอันตรายจากเสาเข็มจากการ
ก3อสร4างประเภทต3าง ๆ เพ่ือให4องค7กรเก่ียวกับการก3อสร4าง
มาหามาตรการความปลอดภัยมาใช4เช3นเดียวกับ นรินทร7 
บุญเหลือและศรัญ¡ู พานชมพู [2] วิจัยเรื่อง “ความ
ปลอดภัยในงานตอกเสาเข็มแบบตุ4มกระแทก” (Study of 
Safety in Pile Driving by Dropped Hammer) ศึกษา
เก่ียวกับการจัดการเก่ียวกับความปลอดภัยในการตอก

เสาเข็มโดยใช4เครื่องตอกเสาเข็มแบบตุ4มกระแทกการ
วางแผนงานความปลอดภัยในงานตอกเสาเข็มมีความสําคัญ
คือจะช3วยลดหรือปtองกันการเกิดสูญเสียได4 
 ท้ังน้ีพบว3าสาเหตุของการถล3มมีสาเหตุหลายประการ
โดยสาเหตุท่ีสําคัญประการหน่ึง คือ การวางรากฐานหรือ
การตอกเสาเข็มของอาคารใหม3ไม3ได4มาตรฐานน่ันเองซ่ึงจะ
เห็นได4ว3างานฐานรากโดยเฉพาะงานตอกเสาเข็มงานก3อสร4าง
เปGนส3วนท่ีสําคัญยิ่งท่ีต4องพึงระวังอย3างสูงในงานตอกเสาเข็ม
หากทําโดยประมาทจะส3งผลให4งานอ่ืน ๆ ล3าช4าและเกิด
ความเสียหายต3องานก3อสร4างอย3างมากดังคํากล3าวท่ีว3า “การ
วางฐานรากท่ีดี เสมือนงานได4เสร็จไปเกือบครึ่ง” น้ัน หาก
นํามาใช4กับงานตอกเสาเข็มแล4วจะส3งผลให4งานการก3อสร4าง
ท้ังหมดจะรุดหน4าไปได4อย3างรวดเร็วซ่ึงมีบุคคลพยายาม
แก4ปxญหาดังกล3าวโดยภัค ธีระแนวและศุภศิลป¢ กุลเม็ง [3] 
ได4ศึกษาและออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร7สําหรับการ
ออกแบบฐานรากเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกําลัง
(Computer Program for Pile Footing Reinforced 
Concrete Design (Strength Design Method: SDM)) 
เพ่ือช3วยให4การคํานวณการออกแบบฐานรากเสาเข็ม
คอนกรีตเสริมเหล็กและรวมไปถึงการออกแบบเสาเข็ม
คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงให4มีความรวดเร็วและถูกต4อง
ยิ่งข้ึนซ่ึงโครงงานน้ีสําหรับการออกแบบฐานรากคอนกรีต
เสริมเหล็กจะยึดหลักตามมาตรฐาน ว.ส.ท.1008-38 พ.ศ.
2538 และสําหรับการออกแบบเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก
อัดแรงจะยึดหลักตาม มาตรฐาน มอก.396-2524เปGนหลัก
เปGนต4น 
 สาเหตุของการตอกเสาเข็มท่ีไม3ได4มาตรฐานเกิดจาก 2 
ปxจจัยหลักคือ 1) คุณภาพของตัวเสาเข็มเองโดยท่ีสาเหตุของ
การท่ีเสาเข็มไม3ได4คุณภาพเกิดจากสาเหตุหลายประการ
ดังน้ีคือ (1) การออกแบบไม3ถูกต4อง (2) การขนส3งเสาเข็ม 
(3) การควบคุมคุณภาพการผลิต และอายุของเสาเข็มท่ีไม3ได4
ตามกําหนดทําให4เกิดปxญหาดังน้ีคือเสาเข็มแตกร4าว หัว
เสาเข็มแตกหรือบ่ินและเหล็กเสริมรับแรงอัด (Prestressing 
Steel) ไม3ไปสุดท่ีปลายเสาเข็มทําให4เกิดแรงเค4น (Stress) 
มากเกินไปท่ีบริเวณหัวเสาเข็มสอดคล4องกับณรงค7 ทัศน
นิพันธ7 ทรงศักดิ์  วิสุทธิ พิทักษ7กุลและสุเมธ ประเวศวรา
รัตน7 [4] วิจัยเรื่องปxญหาในงานเสาเข็มเจาะท่ีเกิดจาก
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คุณภาพคอนกรีต (Problems in  Bored Piling Works 
Caused by Improper Concrete Mixed)ได4ศึกษา
เก่ียวกับปxญหาท่ีเกิดข้ึนท่ีคอนกรีตจากกระบวนการผลิต
เสาเข็มเจาะซ่ึงระบุคุณสมบัติสําคัญของคอนกรีตท่ีจะใช4
สําหรับผลิตเสาเข็ม เช3นเดียวกับ ภัคพงศ7  ศรีวรรณวิทย7 นที 
รัตนชูวงค7 และจรุง หิรัญอ3อน [5] วิจัยเรื่องการควบคุม
คุณภาพเสาเข็มระบบเจาะแห4งโดยเครื่องเจาะแบบสามขา 
(Quality  Control of  Dry  Process Bored Piles 
Excavated by Tripod  Rig) 2) ปxญหาการตอกเสาเข็มเกิด
จากกระบวนการในการตอกเสาเข็มเกิดจากหลายสาเหตุ
ดังน้ีคือ (1) เสาเข็มเอียง (2) เสาเข็มหนีศูนย7 (3) เสาเข็ม
ไม3ได4 Tip มีสาเหตุมาจากไม3มีข4อมูลการสํารวจโครงสร4างดิน 
(Structure Subsurface Investigation) ซ่ึงสอดคล4องกับ
วีรพงษ7 ขวัญเซ3ง ก3อโชค จันทวรางกูร และสุทธิชาติ ศรลัมพ7 
[6] วิจัยเรื่องการควบคุมการตอกเสาเข็มตามหลักสมดุล
พลังงาน (Pile Driving Control by The principle of 
Energy Balance) เพ่ือควบคุมงานตอกเสาเข็มให4มีคุณภาพ 
 ในส3วนของคุณภาพของเสาเข็มน้ันสามารถแก4ไขได4โดย
การควบคุมกระบวนการผลิตให4มีคุณภาพและกระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพสินค4าท่ีได4มาตรฐานก3อนจําหน3ายสินค4า 
(Q.C.) ซ่ึงเปGนหน4าท่ีและความรับผิดชอบของผู4ผลิตสินค4า 
และสาเหตุท่ีสําคัญในการตอกเสาเข็มคือเสาเข็มไม3ได4โบว7
เคาท7 (Blow Count) เพราะต4องเก่ียวข4องกับท้ัง (1) 
ลักษณะของดินในบริเวณท่ีตอกเสาเข็ม (2) เครื่องมือสําหรับ
นับจํานวนโบว7เคาท7ของการตอกเสาเข็ม และ (3) ผู4ควบคุม
ในการตอกเสาเข็ม  พ้ืนท่ีของช้ันดินมีลักษณะเปลี่ยนแปลง
มากมีสาเหตุมาจากเกณฑ7ท่ีกําหนด (Criteria) ท่ีต3างกันส3วน
ใหญ3ท่ีมาจากไดนามิค ฟอร7มูลา (Dynamic Formula) และ
ความผิดปกติของช้ันดินท่ีไม3มีการเจาะนํา (Soil Boring) ใน
ส3วนของการควบคุมกระบวนการตอกเสาเข็มท่ีเกิดจาก ผู4
ควบคุมงานตอกเสาเข็มไม3มีประสิทธิภาพเน่ืองจากความ
ยากลําบากในการตอกเสาเข็มจากสิ่งรบกวนต3างๆเช3น การ
ตั้งศูนย7ของเสาเข็ม,ควันท่ีเกิดข้ึนจากการตอกเสาเข็ม,เสียง
ดังจากการตอกเสาเข็ม,ความร4อนของอากาศขณะตอก
เสาเข็ม,ความสั่นสะเทือนของดินในขณะตอกเสาเข็ม และ
สุดท4ายคือการขาดแคลนเครื่องมือในการตรวจสอบการนับ
จํานวนการตอกเสาเข็ม 10 ฟุตสุดท4ายท่ีเรียกว3า ลาสเทน

โบล7ว (Last Ten Blow) ท่ีได4มาตรฐาน โดยท่ีสาเหตุต3างๆ
เหล3าน้ีส3งผลให4การควบคุมการนับจํานวนครั้ง มีความคลาด
เคลื่อนส3งผลให4จํานวนโบล7วเคาท7ไม3ตรงตามท่ีต4องการส3งผล
ให4การทดสอบการรับนํ้าหนักของเสาเข็มท้ังการทดสอบแบบ
สเตติก (Static Pile Load Test) และการทดสอบแบบได
นามิค (Dynamic Load Test) ไม3ผ3าน  ส3งผลเสียทําให4ฐาน
รากของอาคารไม3แข็งแรงทําให4ต4องแก4ไขโดยการตอกเข็ม
แซมใหม3ทําให4เสียท้ังค3าใช4จ3ายและเวลาซ่ึงหากผลของการ
ตรวจสอบการรับนํ้าหนักไม3มีความน3าเ ช่ือถือและไม3มี
ประสิทธิภาพจะส3งผลต3อการรับนํ้าหนักของอาคารใน
อนาคตซ่ึงอาจเปGนสาเหตุหลักในการพังถล3มของตึกในท่ีสุด 
เครื่องมือท่ีใช4ตรวจสอบจํานวนครั้งของการตอกเสาเข็ม 10 
ฟุตสุดท4าย หรือลาสท7เทนโบล7วหรือโบว7เคาท7ของการตอก
เสาเข็มยังไม3เคยมีการผลิตในเชิงพาณิชย7 
 จากสภาพปxญหาท่ีกล3าวมา แนวทางท่ีผู4วิจัยนํามาใช4เพ่ือ
ปtองกันอันตรายท่ีเกิดกับชีวิตและทรัพย7สินในการตอก
เสาเข็มท่ีไม3ได4โบล7วเคาท7คือ การสร4างและหาประสิทธิภาพ
ของเครื่องนับจํานวนการตอกเสาเข็มท่ีควบคุมด4วยพีแอลซี
โดยเครื่องมือท่ีสร4างข้ึนน้ีเปGน”นวัตกรรมใหม3”เน่ืองจากยัง
ไม3มีผู4ใดผลิตข้ึนมาใช4งานและจําหน3ายในเชิงพาณิชย7มาก3อน 
นอกจากใช4ในงานการตอกเสาเข็มแล4วยังสามารถใช4เปGน
เครื่องต4นแบบสําหรับผู4เรียนสําหรับนํามาใช4เปGนสื่อการเรียน
การสอนในรายวิชา โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร7 ใน
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟtาและ
อิเล็กทรอนิคส7 (วศ.บ) หรือบุคคลท่ีสนใจในการพัฒนาใน
การสร4างเ พ่ือจําหน3ายในเชิงพาณิชย7ในอนาคตต3อไป
สอดคล4องกับ สมเกียรติ สุทธิยาพิวัฒน7 [7] การสร4างและหา
ประสิทธิภาพเครื่องอบแห4งข4าวเกรียบปลาเปGนการวิจัยและ
พัฒนาน วัตกรรม  มี วั ต ถุประสงค7 เ พ่ื อส ร4 า งและหา
ประสิทธิภาพเครื่องอบแห4งข4าวเกรียบปลา ผลของการวิจัย
สรุปได4ว3า เครื่องอบแห4งท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพการ
ทํางานของเครื่องด4านอุณหภูมิ และเวลา ในการอบอยู3ใน
เกณฑ7ดีเหมาะท่ีจะใช4สําหรับผู4ประกอบการอบแห4งข4าว
เกรียบปลาโดยท่ีเครื่องนับจํานวนการตอกเสาเข็มท่ีสร4างข้ึน
นอกจากจะสามารถนํามาใช4งานได4จริงทดแทนการทํางาน
ของม นุษย7 ไ ด4 อ ย3 า งมี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพแล4 ว ยั ง จ ะ เ ปG น



วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ป!ท่ี 12 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 
           

57 

เครื่องต4นแบบของการพัฒนาเพ่ือใช4งานในเชิงพาณิชย7อย3าง
เต็มประสิทธิภาพต3อไป 
 

2. อุปกรณNและวิธีดําเนินการวิจัย 
 2.1 การดําเนินการวิจัยครั้งน้ีเปGนการวิจัยเชิงทดลองโดย
ท่ีผู4วิจัยได4ดําเนินการวิจัยตามวิธีการและลําดับข้ันตอนดังน้ี 

2.1.1 ศึกษาและรวบรวมข4อมูลเครื่องนับจํานวนโบว7
เคาท7 การตอกเสาเข็มควบคุมด4วยพีแอลซี 

2.1.2 ออกแบบโครงสร4างและเขียนแบบวงจรเครื่อง
นับจํานวนโบว7เคาท7 การตอกเสาเข็มควบคุมด4วยพีแอลซี 

2.1.3 ดําเนินการสร4างและทดลองเครื่องนับจํานวน
โบว7เคาท7 การตอกเสาเข็มควบคุมด4วยพีแอลซี 

2.1.4 กําหนดประชากรและกลุ3มตวัอย3าง 
2.1.5 สร4างเครื่องมือท่ีใช4ในงานวิจัย 
2.1.6 ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข4อมูล 
2.1.7 การวิเคราะห7ข4อมลูและสรปุผล 

 2.2 เครื่องนับจํานวนโบว7เคาท7 การตอกเสาเข็มควบคุม
ด4วยพีแอลซี 
 

 
 

ภาพท่ี 1 บล็อกไดอะแกรมแสดงการทํางานของเครื่อง 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงรายการอุปกรณ7เครื่อง 
 
 

 
ภาพท่ี 3 ภาพส3วนประกอบของเครื่อง 

 

 เครื่องนับจํานวนโบว7เคาท7ของการตอกเสาเข็มควบคุม
ด4วยพีแอลซีซึ่งมีอุปกรณ7ทําหน4าท่ีต3างๆ ดังน้ี 
 1. คอมพิวเตอร7ใช4สําหรับปtอนโปรแกรม, มอนิเตอร7
โปรแกรมและควบคุมการทํางานของพีแอลซี 
 2. พีแอลซีใช4สําหรับรับโปรแกรมควบคุมการทํางานจาก
เครื่องคอมพิวเตอร7สัญญาณจากอินพุทจากเซนเซอร7วัดแรง
อัตราเร3งพรอกชิมิตี้สวิตซ7และโฟโต4สวิตซ7มาประมวลผลตาม
เง่ือนไขของโปรแกรมการทํางานของเครื่องแล4วส3งสัญาณ
ออกทางเอาท7พุท 
 3. โวลลุ3มปรับความไวของเซนเซอร7วัดแรงอัตราเร3งใช4
สําหรับปรับแต3งความไวเซนเซอร7 วัดแรงอัตราเร3งให4
เหมาะสมกับการทํางานของเครื่อง 
 4. อินพุทยูนิตของเครื่องฯ ใช4สําหรับเช่ือมต3อกับพีแอลซี 
 5. ปลั๊กไฟ 220โวลต7เอซี. ใช4สําหรับเปGนไฟจ3ายให4กับพี
แอลซีและคอมพิวเตอร7 
 6. เอาท7พุทยูนิตของเครื่องฯ ใช4สําหรับเช่ือมต3อกับพี
แอลซี 
 7. พรอกชิมิตี้สวิตซ7ใช4สําหรับตรวจจับการตอกเสาเข็มใน
ส3วนท่ีมีด4ามจับเปGนเหล็กในกรณีท่ีเซนเซอร7วัดแรงอัตราเร3งมี
ปxญหานับไม3ครบ 
 8. เซนเซอร7วัดแรงอัตราเร3งใช4สําหรับตรวจจับการ
สั่นสะเทือนขณะตอกเสาเข็ม 
 9. โฟโต4สวิตซ7 (Photo Switch) พร4อมขาตั้งระดับใช4
สําหรับการตรวจจับระดับของแต3ละฟุตของ10 ฟุตสุดท4าย
ของการตอกเสาเข็มท่ีเส4นเครื่องหมายกําหนดไว4บนเสาเข็ม
สําหรับการทํางานครั้งละ 1 ฟุต 
 10. ไฟเตือน (Warning Light) ใช4สําหรับเตือนเมื่อการ
ตอกได4ระดับท่ีต4องการหรือตามเง่ือนไขท่ีตั้งค3าไว4 
 11. เคาท7เตอร7 นับจํานวนการตอกเสาเข็ม 
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3. ผลและการอภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค7เพ่ือสร4างเครื่องนับจํานวนโบว7
เคาท7 การตอกเสาเข็มควบคุมด4วยพีแอลซี โดยท่ีผู4วิจัยได4
สร4างเครื่องนับจํานวนโบว7เคาท7 การตอกเสาเข็มควบคุมด4วย
พีแอลซี  แล4วนําไปทดสอบประสิทธิภาพการทํางานตาม
รายการในตารางการทดสอบก3อนจากน้ันจึงนําไปทดลอง
การทํางานกับการตอกเสาเข็มจริง จํานวน 60 ต4น  และเก็บ
รวบรวมข4อมูลจากผู4เช่ียวชาญในเรื่องการประเมินความ
เหมาะสมทางกายภาพของเครื่อง   จากน้ันผู4 วิ จัยได4
ดําเนินการวิเคราะห7ข4อมูล และอธิบายผลต3อไปโดยมีลําดับ
การทดสอบและทดลองการทํางานของเครื่องนับจํานวนโบว7
เคาท7 การตอกเสาเข็มควบคุมด4วยพีแอลซี ดังต3อไปน้ี คือ1) 
ทดสอบการทํางานของอุปกรณ7ตรวจจับเซนเซอร7วัดแรง
อัตราเร3ง (Accelerometer)2) ทดสอบการทํางานของตัวรับ
สัญญาณของโฟโต4สวิตซ7 (Photo Switch) 3) ทดลองการ
ทํางานของเครื่องนับจํานวนโบว7เคาท7การตอกเสาเข็ม
ควบคุมด4วยพีแอลซี 
 
ตารางท่ี 1 การทดสอบการนับด4วยเซนเซอร7วัดแรงอัตราเร3ง 
(Accelerometer) ท่ีระยะห3างต3างๆ 

การ
ทดลอง
คร้ังท่ี 

จํานวน
การตอก 

ระยะห�าง
เซนเซอรN
กับเสาเข็ม 

(เมตร) 

จํานวน
ที่นับได� 

สรุป 

ได� ไม�ได� 

1 50 0.50 50 �  

2 50 1 50 �  

3 50 1.50 50 �  

4 50 2 50 �  

5 50 2.50 50 �  

6 50 3 50 �  

7 50 3.50 50 �  

8 50 4 50 �  

9 50 4.50 50 �  

10 50 5 20  � 
รวม 500  470 450 50 

 
 
 
 
 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการทดสอบการรับสัญญาณของโฟโต4
สวิตซ7 (Photo Switch) 

การทดลอง
คร้ังท่ี 

ระยะห�างเซนเซอรN
กับเสาเข็ม 

(เมตร) 

ผลการ
ทํางาน 

สรุป 

ได� ไม�ได� 

1 1 ผ3าน �  

2 2 ผ3าน �  

3 3 ผ3าน �  

4 4 ผ3าน �  

5 5 ผ3าน �  

6 6 ผ3าน �  

7 7 ผ3าน �  

8 8 ผ3าน �  

9 9 ผ3าน �  

10 10 ไม3ผ3าน  � 
รวม 10 ผ3าน 9 1 

 

 การทดลองการนับด4วยเซนเซอร7 วัดแรงอัตราเร3 ง 
(Accelerometer) ผลการทดลองครั้งท่ี 1 และ 2 ไม3
สามารถนับจํานวนการตอกเสาเข็มได4ตามเง่ือนไข ได4ทําการ
ปรับค3าไวเบรช่ัน (Vibration) ให4มีค3าอยู3ในขอบเขต
ประมาณ 25 แล4วทําการทดลอง โดยท่ีผลการทดลองเปGนไป
ตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 
 สรุปผลการทดสอบ:  ผลการทดสอบสามารถตรวจเช็ค
ระดับได4 ตามท่ีออกแบบไว4 การทดสอบการรับสัญญาณ
ของโฟโต4สวิตซ7 คิดเปGน 100 % 
 

ตารางท่ี 3 ตัวอย3างตารางการทดลองการตอกเสาเข็มจริง
ต4นท่ี1-5 (จาก 60 ต4น) 

ต4นท่ี 1 2 3 4 5 

จํา
นว

นค
รั้ง

ที่ต
อก

นับ
ต3อ

 3
0 

ซม
. 

คว
าม

ยา
วเส

าเข
็มเ

หนื
อ

พื้น
ดิน

 , 
ม.

 

คน
 

เค
รื่อ

ง 

คน
 

เค
รื่อ

ง 
คน

 

เค
รื่อ

ง 

คน
 

เค
รื่อ

ง 

คน
 

เค
รื่อ

ง 

ฟุต
ที่ 
1 2.70 - 3.00 28 28 29 29 39 39 38 38 35 35 

2 2.40 - 2.70 35 35 32 32 48 48 48 48 39 39 

3 2.10 - 2.40 41 41 39 39 57 57 59 59 42 42 

4 1.80 - 2.10 47 47 48 48 66 66 70 70 46 46 

5 1.50 - 1.80 52 52 59 59     50 50 

6 1.20 - 1.50 63 62 67 67     59 59 

7 0.90 - 1.20         66 66 

8 0.60 - 0.90           

9 0.30 - 0.60           

10 0.00 - 0.30           

ผลการทดลอง  �  �  �  �  � 
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 สรุปผลการทดลอง: ผลการทดลองเปGนไปตามเง่ือนไขท่ี
กําหนดไว4 คิดเปGนค3าเฉลี่ย การนับการตอกเสาเข็มคิดเปGน 
100 % 
3.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของเคร่ืองนับจํานวน
โบวNเคาทNของการตอกเสาเข็มควบคุมด�วยพีแอลซี 
 ผลจากการสาธิตการใช4งานเพ่ือประเมินความเหมาะสม
ท้ังหมด 20 ฉบับ ได4เสนอในรูปแบบของแผนภูมิประกอบคํา
บรรยายโดยแบ3งผลการประเมินความเหมาะสมออกเปGน 2 
ตอน ดังต3อไปน้ี 
 ตอนท่ี 1 วิเคราะห7ผลแบบประเมินความเหมาะสมของ
เครื่องนับจํานวนโบว7เคาท7ฯ 
 ตอนท่ี 2 วิเคราะห7ข4อเสนอแนะอ่ืนๆ ของผู4เช่ียวชาญท่ี
มีต3อเครื่องนับจํานวนโบว7เคาท7ฯ 
 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหNข�อมูลความเหมาะสมของเคร่ือง
นับจํานวนโบวNเคาทNของการตอกเสาเข็มควบคุมด�วยพี
แอลซี ค�าเฉลี่ยและค�า S.D.  

 
 

ภาพท่ี 4 ความเหมาะสมของเครือ่งฯ 
 1. การออกแบบเครื่องนับจํานวนฯ 
 2. วัสดุท่ีใช4ในการผลิตมีอยู3ท่ัวไปหาได4ง3าย 
 3. ความเหมาะสมในการจัดตําแหน3งอุปกรณ7ต3างๆ 
 4. ความแข็งแรง ทนทาน ของช้ินส3วนอุปกรณ7 
 5. ความสะดวกในการควบคุมการทํางานของเครื่อง 
 6. ความปลอดภัยในการใช4งาน 
 7. การแจ4งเตือนเมื่อครบจํานวนมีความเหมาะสม 
 8. ความสะดวกในการติดตั้งและการใช4งาน 
 9. ความสะดวกในการเคลื่อนย4ายและการเก็บรักษา 
 10. ความเหมาะสมในการเปGนต4นแบบเพ่ือพัฒนาต3อ
ยอด 
 11. ความสมบูรณ7ของเครื่องฯ 

 จากภาพท่ี   4  ระดับค3าเฉลี่ยความเหมาะสมของเครื่อง
นับจํานวนโบว7เคาท7ของการตอกเสาเข็มควบคุมด4วยพีแอลซี
มีค3าเฉลี่ยสูงสุด 4.78 และต่ําสุด 4.10 เมื่อเปรียบเทียบกับ
เกณฑ7 ท่ี กําหนดคืออยู3 ระหว3างมากถึงมากท่ีสุดโดยมี
รายละเอียดดังต3อไปน้ี 
 ระดับมากได4แก3  การออกแบบเครื่องนับจํานวนโบว7
เคาท7ของการตอกเสาเข็มควบคุมด4วยพีแอลซีมีค3าเฉลี่ย 4.44 
วัสดุท่ีใช4ในการผลิตมีอยู3 ท่ัวไปหาได4ง3ายมีค3าเฉลี่ย 4.39 
ความแข็งแรง ทนทาน ของช้ินส3วนอุปกรณ7มีค3าเฉลี่ย 4.33 
ความสะดวกในการควบคุมการทํางานของเครื่องฯมีค3าเฉลี่ย 
4.28 มีความสะดวกในการเคลื่อนย4ายเก็บการเก็บรักษามี
ค3าเฉลี่ย 4.11 ความเหมาะสมในการใช4เปGนสื่อการสอน มี
ค3าเฉลี่ย 4.28 ความสมบูรณ7ของเครื่องนับจํานวนโบว7เคาท7
ของการตอกเสาเข็มควบคุมด4วยพีแอลซีมีค3าเฉลี่ย 4.11      
 ระดับมากท่ีสุดได4แก3 ความสะดวกในการติดตั้งและการ
ใช4งานมีค3าเฉลี่ย 4.83 ความปลอดภัยในการใช4งานมีค3าเฉลี่ย 
4.78  สามารถดึงดูดความสนใจของผู4เรียนได4มีค3าเฉลี่ย 
4.56 ความเหมาะสมในการจัดตําแหน3งอุปกรณ7ต3างๆ มี
ค3าเฉลี่ย 4.50 
 สรุปความเหมาะสมของเครื่องนับจํานวนโบว7เคาท7ของ
การตอกเสาเข็มควบคุมด4วยพีแอลซีโดยรวมมีค3าเฉลี่ยเท3ากับ 
4.42 เมื่อเทียบกับเกณฑ7ท่ีกําหนดไว4อยู3ในเกณฑ7มาก ซ่ึง
หมายความว3าเครื่องนับจํานวนโบว7เคาท7ของการตอกเสาเข็ม
ควบคุมด4วยพีแอลซีท่ีผู4วิจัยสร4างข้ึนมีความเหมาะสมในการ
นําไปใช4งานจริงในการนับการตอกเสาเข็มมาก 
ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหNแบบประเมินข�อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ของผู�เชี่ยวชาญท่ีมีต�อเคร่ืองฯมีดังนี้ 
 1. ควรจัดทําคู3มือประกอบการใช4งาน 
 2. เปGนการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร7ประยุกต7ท่ีดี
มาก และควรมีการพัฒนาเพ่ือเปGนต4นแบบสําหรับการ
พาณิชย7ต3อไป 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการทดสอบและทดลองใช4เครื่องนับจํานวนโบว7
เคาท7ของการตอกเสาเข็มควบคุมด4วยพีแอลซีได4มีการ
ทดสอบระบบตรวจจับ (Sensor) โดยทดสอบการทํางาน
ของตัวตรวจจับวัดแรงอัตราเร3งท่ีการวางในระยะห3าง
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ระหว3างตัวตรวจจับกับเสาเข็มในระยะต3างๆ ตั้งแต3 0.50-5 
เมตรโดยทดสอบระยะละ5 ครั้งรวม 50 ครั้ง พบว3า ระยะ 
0.50-4.50 เมตร สามารถตรวจจับการทํางานได4ถูกต4อง 100 
% สําหรับในระยะห3าง 5 เมตรสามารถตรวจจับความ
ถูกต4อง 40% สําหรับการทดสอบการทํางานของตัว
ตรวจจับโฟโต4สวิตซ7 โดยการทดสอบการตรวจจับความ
ถูกต4องของการทํางานท่ีระยะห3างต3างๆ ตั้งแต3 1-10 เมตร 
ระยะละ 5 ครั้ง จํานวน 50 ครั้ง พบว3าการทดสอบท่ีระยะ 
1-9 เมตร ทํางานถูกต4อง 100% แต3ในระยะห3าง 10 เมตร 
ทํางานได4ถูกต4อง 20% ในการทดลองการนําเครื่องนับ
จํานวนโบว7เคาท7ของการตอกเสาเข็มควบคุมด4วยพีแอลซีท่ี
สร4างแล4วไปทดลองใช4กับการตอกเสาเข็มจริงโดยตั้งตัว
ตรวจจับในระยะท่ีทํางานในในระยะท่ีถูกต4อง 100% 
จํานวน 60 ต4น โดยการตรวจสอบกับการนับโดยช3างเทคนิค
ท่ีมีความเช่ียวชาญในการตอกเสาเข็ม พบว3าการทดลองมี
ความถูกต4อง 99.66% และมีการแจ4งเตือนด4วยเสียงและ
สัญญาณไซเรนได4ถูกต4องแม3นยําหลังจากครบจํานวนท่ีตั้งค3า
ไว4 และในการทดลองทุกครั้งสามารถมอนิเตอร7การทํางาน
ของโปรแกรมได4ตลอดเวลาพร4อมท้ังสามารถเปลี่ยนแปลง
จํานวนการตั้งค3าของจํานวนครั้งของการเตือนได4ระหว3างการ
ทํางานได4 
 จากการทดลองใช4เครื่องนับจํานวนโบว7เคาท7ของการ
ตอกเสาเข็มควบคุมด4วยพีแอลซี พบว3าสามารถทําได4ตาม
เกณฑ7ท่ีตั้งไว4 ในส3วนของการประเมินความเหมาะสมของ
เครื่องนับจํานวนโบว7เคาท7ของการตอกเสาเข็มควบคุมด4วยพี
แอลซีครั้งน้ี  มีผลการประเมินความเหมาะสมของเครื่องดังน้ี 
 ระดับค3าเฉลี่ยความเหมาะสมของเครื่องมีค3าเฉลี่ยสูงสุด 
4.78 และต่ําสุด 4.10 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ7ท่ีกําหนด
คืออยู3ระหว3างมากถึงมากท่ีสุดโดยมีรายละเอียดดังต3อไปน้ี 
 ระดับมากได4แก3  การออกแบบเครื่องนับจํานวนโบว7
เคาท7ของการตอกเสาเข็มควบคุมด4วยพีแอลซี มีค3าเฉลี่ย 
4.44 วัสดุท่ีใช4ในการผลิตมีอยู3ท่ัวไปหาได4ง3ายมีค3าเฉลี่ย 4.39 
ความแข็งแรง ทนทาน ของช้ินส3วนอุปกรณ7มีค3าเฉลี่ย 4.33 
ความสะดวกในการควบคุมการทํางานของเครื่องมีค3าเฉลี่ย 
4.28 ความสะดวกในการเคลื่อนย4ายเก็บรักษามีค3าเฉลี่ย 
4.11 ความเหมาะสมในการใช4งานจริงในการตอกเสาเข็ม มี

ค3าเฉลี่ย 4.28 ความสมบูรณ7ของเครื่องนับจํานวนโบว7เคาท7 
การตอกเสาเข็มควบคุมด4วยพีแอลซีมีค3าเฉลี่ย 4.11 
 สรุปความเหมาะสมของเครื่องนับจํานวนโบว7เคาท7ของ
การตอกเสาเข็มควบคุมด4วยพีแอลซีโดยรวมมีค3าเฉลี่ยเท3ากับ 
4.42 เมื่อเทียบกับเกณฑ7 ท่ี กําหนดไว4อยู3 ในเกณฑ7มาก 
สามารถสรุปความเหมาะสมโดยรวมมีค3าเฉลี่ยเท3ากับ 4.42 
เมื่ อ เ ทียบกับเกณฑ7 ท่ี กํ าหนดไว4อยู3 ใน เกณฑ7มาก ซ่ึ ง
หมายความว3าเครื่องนับจํานวนโบว7เคาท7ของการตอกเสาเข็ม
ควบคุมด4วยพีแอลซีท่ีผู4วิจัยสร4างข้ึนมีความเหมาะสมในการ
นําไปใช4งานจริงในการนับการตอกเสาเข็มในระดับมาก 
 ระดับมากท่ีสุดได4แก3 มีความสะดวกในการติดตั้งและ
การใช4งานมีค3าเฉลี่ย 4.83 มีความปลอดภัยในการใช4งานมี
ค3าเฉลี่ย 4.78  สามารถดึงดูดความสนใจของผู4เรียนได4มี
ค3าเฉลี่ย 4.56 ความเหมาะสมในการจัดตําแหน3งอุปกรณ7
ต3างๆ มีค3าเฉลี่ย 4.50 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห7แบบประเมินข4อเสนอแนะ
อ่ืนๆ ของผู4เช่ียวชาญท่ีมีต3อเครื่องนับจํานวนโบว7เคาท7 การ
ตอกเสาเข็มควบคุมด4วยพีแอลซี 
 เปGนการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร7ประยุกต7ท่ีดีมาก 
และควรมีการพัฒนาต3อยอดเพ่ือเปGนต4นแบบสําหรับการ
พาณิชย7ต3อไป 
 

5. ข�อเสนอแนะ  
 ข4อเสนอแนะจากการสร4าง เครื่องนับจํานวนโบว7เคาท7 
การตอกเสาเข็มควบคุมด4วยพีแอลซีพบว3ามีจุดท่ีต4องพัฒนา
ปรับปรุงให4ดียิ่งข้ึนดังต3อไปน้ี 
 5.1 ควรจะมีการเพ่ิมเติมในส3วนของสูตรการคํานวณ 
เก่ียวกับการตอกเสาเข็ม ในการพัฒนาครั้งต3อไป 
 5.2 ควรจะมีการเพ่ิมฟxงก7ชันของการนับการตอกเสาเข็ม
เพ่ือให4ใช4งานทดแทนบุคลากรในการทํางานต3อไปในอนาคต 
 5.3 ควรจะมีการพัฒนาให4มีลักษณะการใช4งานได4อย3าง
หลากหลายในอนาคต 
 

6. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณสมาชิกทุกคนในครอบครัวของผู4วิจัย ท่ีได4ให4
กําลังใจในทุกด4านตลอดมา และคณะครู อาจารย7ของผู4วิจัย
ท้ังในอดีตและปxจจุบันทุกท3าน ซ่ึงกรุณาให4ความรู4 คําแนะนํา 
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และคําปรึกษา พร4อมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ร า ช ภั ฏ เ ล ย  ท่ี อุ ด ห นุ น ทุ น วิ จั ย ใ น ค รั้ ง น้ี   ผู4 วิ จั ย
ขอขอบพระคุณไว4  ณ โอกาส น้ี  ความดี ท่ี เ กิด ข้ึนใน
ผลงานวิจัยฉบับน้ีผู4วิจัยขอมอบแด3มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ซ่ึงเปGนต4นสังกัดของผู4วิจัยและผู4มีส3วนร3วมทุกท3าน 
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การศึกษาแนวทางการสร�างลวดลายผ�าตีนจกชาวไทยพวน 
แบบประยุกตNด�วยเทคนิคการทอด~อบบี้  
ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
 
เรือนขวัญ  หรุ3นเริงใจ 

หลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ7 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ7 

 
บทคัดย�อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค7เพ่ือออกแบบและพัฒนาลวดลายผ4าตีนจกชาวไทยพวนแบบประยุกต7  การดําเนินการวิจัยเริ่มจาก
การสัมภาษณ7และการศึกษาลายผ4าตีนจกชาวไทยพวน ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ผลการศึกษาพบว3ามี
ความต4องการพัฒนาลายผ4าให4มีความโดดเด3นและมีสีสันท่ีแตกต3างจากเดิม เน่ืองจากปxจจุบันขาดการพัฒนาลวดลายผ4าตีนจก
ให4เหมาะสมกับการนําไปแปรรูปเปGนผลิตภัณฑ7ในรูปแบบต3างๆ  และลวดลายเดิมของผ4าตีนจกมีความประณีตด4วยกรรมวิธีการ
จกต3อเน่ืองกันท้ังผืน เมื่อนําไปแปรรูปเปGนผลิตภัณฑ7จึงแปรรูปได4ในรูปแบบท่ีจํากัด เน่ืองจากเมื่อนําผ4าตีนจกมาตัดเปGนช้ินส3วน
ต3างๆ  จะเปGนการลดมูลค3าและคุณค3าของผ4าตีนจก ผู4วิจัยจึงออกแบบและพัฒนาลวดลายผ4าตีนจก โดยมีแนวคิดให4ลวดลายมี
ความทันสมัยและยังคงมีกลิ่นอายของความเปGนผ4าตีนจกของชาวไทยพวน แบ3งออกเปGน 3 แนวคิด ได4แก3 1. Rudimentary 
Refinement   2. Gently Irreverent   3. Experimental Romanticism  โดยใช4เทคนิคการทอด�อบบ้ีในการออกแบบลาย
ผ4าตั้งแต3 8 – 16 ตะกอ จากการสอบถามความคิดเห็นผู4เช่ียวชาญเก่ียวกับการออกแบบและการพัฒนาลวดลายตามหลักการ
ออกแบบ พบว3าผู4เช่ียวชาญมีความความคิดเห็นด4านการผสมผสานแบบลายผ4าท่ีสัมพันธ7กับผลิตภัณฑ7 ในรูปแบบแนวคิดท่ี 2 

มากท่ีสุด ค3าความเฉลี่ย (x� = 4.67) ซ่ึงสอดคล4องกับกระบวนการและวิถีการทอผ4าของชาวไทยพวน ท่ีสามารถพัฒนาทักษะ
การทอเพ่ือให4ได4ลวดลายท่ีมีความแปลกใหม3 และสอดคล4องกับการนําผ4าทอไปใช4ในการแปรรูปเปGนผลิตภัณฑ7ในรูปแบบต3างๆ 
ได4โดยไม3เปGนการลดคุณค3าและมูลค3าของผ4าตีนจก 
 
คําสําคัญ: ลวดลายแบบประยุกต7, การทอด�อบบ้ี 
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A Study for Developing Modern Patterns of Tin Chok 
Thai - Phuan Fabric with Dobby Weave at Hat Siao 
Sub-District, Si Satchanalai District,  
Sukhothai Province 
 
Rueankhwan  Roonreangjai  
Product Design Technology, Faculty of Industrial Technology, Uttaradit Rajabhat University. 

 
Abstract 

This research is aimed to design and develop modern patterns of Tin Chok Thai - Phuan fabric. The 
research is firstly conducted with people interviews and study of local Tin Chok Thai - Phuan fabric at Hat 
Siao sub-district, Si Satchanalai district, Sukhothai Province. The interviews and study shows that new 
outstanding patterns and new vivid colors are needed. The pattern of Tin Chok Thai - Phuan fabric used 
to apply to other products is still impractical and inappropriate. Normally, Tin Chok Thai - Phuan fabric is 
weaved in one big sheet which make it harder to be processed, thus, the products produced from Tin 
Chok Thai - Phuan fabric is limited. Consequently, the finish weaved Tin Chok Thai - Phuan fabric should 
not be cut but used as whole to keep it value. The researcher has a solution to these problems by 
creating a new pattern of the fabric which is compatible to be processed and has modern styled but 
contain the look of Tin Chok Thai - Phuan fabric. Three concepts for the design were applied;                 
1. Rudimentary Refinement, 2. Gently Irreverent and 3. Experimental Romanticism. The technique of 
dobby weaving was used to design the fabric pattern which weave using 8 to 16 heddles. The finished 
designs then evaluated by the expert reflected that the second concept of designed pattern of Tin Chok 

Thai - Phuan fabric is the most appropriate (highest satisfaction, x� = 4.67) design to be used for further 
production without reducing the value of Tin Chok Thai - Phuan fabric. 

 
Keywords: applied pattern, Dobby weave 
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1.บทนํา 
 การทอผ4าเปGนหัตถกรรมและศิลปะอย3างหน่ึงท่ีมีมา
ตั้งแต3สมัยโบราณ เน่ืองจากการทอผ4าเปGนส3วนหน่ึงของวิถี
ชีวิตของมนุษย7 เพราะถือเปGนการผลิตเครื่องนุ3งห3มซ่ึงเปGน
หน่ึงในปxจจัยสี่ท่ีสําคัญของมนุษย7นอกจากน้ีการทอผ4ายังถือ
เปGนงานศิลปะประเภทหน่ึง เน่ืองจากการทอผ4าในแต3ละกลุ3ม
ชนล4วนมีรูปแบบลวดลายของผืนผ4าท่ีแตกต3างกัน ซ่ึงรูปแบบ
และลวดลายบนผืนผ4าจะบ3งบอกเรื่องเล3าหรือเหตุการณ7
ต3างๆ ท่ีผ3านระยะเวลามายาวนาน รวมท้ังยังบ3งบอกถึง
เอกลักษณ7และวัฒนธรรม ความเช่ือ ความเปGนมาของกลุ3ม
ชนน้ันๆ โดยลวดลายและสัญลักษณ7เหล3าน้ี บางลายก็มีช่ือ
เรียกสืบต3อกันมาหลายช่ัวคน บางลวดลายก็มีช่ือเปGนภาษา
ท4องถ่ิน ซ่ึงหากเรารู4จักสังเกตและศึกษาเปรียบเทียบแล4วก็
จะเข4าใจลวดลายและสัญลักษณ7ในผ4าพ้ืนเมืองของไทยได4
มากข้ึน และมองเห็นคุณค3าได4ลึกซ้ึงข้ึน [1] 
 ในปxจจุบันการทอผ4าพ้ืนบ4านพ้ืนเมืองหลายแห3งยังคงทอ
ลวดลายแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะในชุมชนท่ีมีเช้ือสายชาติ
พันธุ7บางกลุ3มท่ีกระจายตัวกันอยู3ในภาคต3างๆ ของประเทศ
ไทย การทอผ4าในภาคเหนือตอนล3าง (จังหวัดแพร3 อุตรดิตถ7 
สุโขทัยฯลฯ) ซ่ึงมีกลุ3มชนชาวไทยยวนและชาวไทยลาว
อพยพไปตั้งถ่ินฐานอยู3ในช3วงต3างๆ ของประวัติศาสตร7ไทย 
โดยเฉพาะพวกไทยลาวน้ันมีหลายเผ3า เช3น พวน โซ3ง ผู4ไท 
ครั่ง ฯลฯ ซ่ึงอพยพย4ายถ่ินเข4ามา พวกไทยลาวน้ียังรักษา
วัฒนธรรมและเอกลักษณ7เฉพาะถ่ินไว4ได4 โดยเฉพาะลวดลาย
ท่ีตกแต3งบนผืนผ4าซ่ึงจะมีลักษณะและสีสันแตกต3างกัน 
 จากการวิเคราะห7จุดอ3อน จุดแข็ง สิ่งทอและเครื่องนุ3งห3ม 
ของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ พบว3า จุดอ3อนของ
หัตถกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ3งห3มการผลิตจํากัดอยู3ในระดับ
วิสาหกิจชุมชน ทําให4ผลิตได4ในจํานวนน4อย ผู4ผลิตในส3วนต4น
นํ้าและปลายนํ้าขาดการพัฒนาอย3างต3อเน่ือง และไม3ได4รับ
การสนับสนุนท่ีเหมาะสม นอกจากน้ียังขาดการกระตุ4นความ
ต4องการของตลาดในประเทศ ส3งผลให4ให4มีตลาดจํากัด
เฉพาะกลุ3ม (Niche) ผู4บริโภคยังไม3นิยมหรือตระหนักใน
คุณค3าของผลิตภัณฑ7ท่ีเกิดจากภูมิปxญญาไทยมากนัก ขณะท่ี
ชุมชนเองก็มักผลิตสินค4ารูปแบบเดิม ขาดการพัฒนาสินค4า 
สินค4าไม3หลากหลายและไม3มีความโดดเด3นแตกต3างจาก
คู3แข3ง ควบคุมมาตรฐานการผลิตยาก เน่ืองจากเปGนสินค4าทํา

มือขาดแคลนวัตถุดิบ เช3น ไหม และฝtาย นอกจากน้ียังขาด
ความสนับสนุนของภาครัฐ และขาดหน3วยงานเจ4าภาพใน
การผลักดันอุตสาหกรรมน้ีให4เติบโต [2] 
 กลุ3มทอผ4าเทศบาลหาดเสี้ยว ก3อตั้งข้ึนตั้งแต3ป! พ.ศ. 
2549 มีสมาชิกในกลุ3มประมาณ 30 คน ซ่ึงเปGนการรวมตัว
ของคนในตําบลหาดเสี้ยว ภายใต4การสนับสนุนจากเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว โดยมีจุดประสงค7เพ่ือเพ่ิมรายได4ให4แก3คนใน
ชุมท4องถ่ินนอกเหนือจากการทํางานด4านเกษตรกรรมและ
เพ่ือสืบทอดภูมิปxญญาการทอผ4าพ้ืนเมือง ซ่ึงมีลวดลายการ
ทอผ4าท่ีเปGนเอกลักษณ7เฉพาะท4องถ่ิน    
 จากการประชุมร3วมกันระหว3างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ7 เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว พบว3ากลุ3มทอผ4าและ
สถานประกอบการมีความต4องการพัฒนาลายผ4าให4มีความ
โดดเด3นและหลากหลายทางด4านเฉดสี เน่ืองจากปxจจุบันผ4า
ตีนจกท่ีจําหน3ายมีลวดลายไม3ทันสมัย และใช4ระยะเวลาใน
การทอนาน ลวดลายมีรูปแบบประณีตใช4กรรมวิธีการจก
ต3อเน่ืองท้ังผืน จึงทําให4มีต4นทุนในการทอสูง ซ่ึงเมื่อนําไป
แปรรูปเปGนผลิตภัณฑ7ส3งผลให4มีต4นทุนในการผลิตค3อนข4างสงู 
และเมื่อนําไปแปรรูปเปGนผลิตภัณฑ7 จึงไม3สามารถนํามาแปร
รูปเปGนผลิตภัณฑ7ได4หลากหลายรูปแบบ ส3งผลให4การพัฒนา
แปรรูปผลิตภัณฑ7ในรูปแบบท่ีจํากัดการจําหน3ายจึงจําหน3าย
เฉพาะกลุ3ม จากปxญหาดังกล3าวงานวิจัยครั้งน้ีมีเปtาหมายเพ่ือ
ออกแบบและพัฒนาลายผ4าตีนจกแบบประยุกต7 และนํามา
แปรรูปเปGนผลิตภัณฑ7ท่ีมีความแตกต3างจากผลิตภัณฑ7เดิม 
โดยใช4แนวโน4มการออกแบบ ป!2017 Textile Trend 
Report Spring/Summer [3] เพ่ือใช4ในกระบวนการ
ออกแบบและพัฒนาลวดลายผ4าตีนจกแบบประยุกต7 โดย
เน4นกระบวนการทอและลดต4นทุนการในการทอผ4าตีนจก ท้ัง
เปGนการขับเคลื่อนทางด4านเศรษฐกิจภายในชุมชน ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยั่งยืน 
 

2. วัตถุประสงคNของการวิจัย 
 เพ่ือออกแบบและพัฒนาลวดลายผ4าตีนจกชาวไทยพวน
แบบประยุกต7 
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3. นิยามศัพทNเฉพาะ 
 3.1 การพัฒนา หมายถึง การปรับปรุงลวดลายผ4าตีนจก
ชาวไทยพวนให4มีรูปแบบลายท่ีมีความทันสมัย เพ่ือให4
สอดคล4องกับการนํามาแปรรูปเปGนผลิตภัณฑ7ในรูปแบบ
ต3างๆ 
 3.2 ลวดลายผ4าตีนจกชาวไทยพวน หมายถึง ลวดลายผ4า
ตีนจก ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
 3.3 แบบประยุกต7  หมายถึง กระบวนการคิดและ
ออกแบบลวดลายผ4าตีนจกชาวไทยพวน โดยการนําลวดลาย
และสีมาสร4างสรรค7ให4เกิดลวดลายใหม3 โดยการนําแนวโน4ม
การออกแบบป! 2017 มาประยุกต7ใช4ในการออกแบบ 
 3.4 Dobby weaving หมายถึง การทอให4เกิดลวดลาย
เล็กๆ โดยใช4วิธีการทอลายพ้ืนฐานผสมผสานกัน เพ่ือให4เกิด
ลวดลายตามท่ีต4องการ หรือเปGนการผสมผสานระหว3างการ
ทอลายพ้ืนฐานสองชนิดข้ึนไป การทอแบบน้ีใช4ตะกอตั้งแต3 
3 ตะกอ ข้ึนไปจนถึง 32 ตะกอ 
 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
4.1 ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตด4านประชากร/ผู4ให4ข4อมูล ได4แก3 กลุ3มทอผ4า
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
และสถานประกอบการร4านค4าตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัช
นาลัย จังหวัดสุโขทัย 
 ขอบเขตด4านเน้ือหา ได4แก3 การออกแบบและพัฒนาลาย
ผ4าตีนจกแบบประยุกต7 โดยใช4แนวโน4มการออกแบบป! 2017 
Textile Trend Report Spring/Summer [3] โดยเน4น
กระบวนการทอและลดต4นทุนการในการทอผ4าตีนจก 
 
4.2 เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 
 4.2.1 แบบสัมภาษณ7 [4] ใช4ในการสัมภาษณ7สมาชิกกลุ3ม
ทอผ4าเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว จํานวน 30 คน เก่ียวกับ
ลวดลาย กระบวนการ ข้ันตอนและวิธีในการทอผ4าตีนจก 
 4.2.2 แ บ บ ส อ บ ถ า ม  ใ ช4 ใ น ก า ร ส อ บ ถ า ม ส ถ า น
ประกอบการร4านค4าตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย จํานวน 3 แห3ง เก่ียวกับการออกแบบและ
พัฒนาลวดลายผ4าแบบประยุกต7 

 4.2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู4เช่ียวชาญด4าน
การออกแบบลวดลายผ4าทอ เก่ียวกับหลักการออกแบบ
ลวดลายผ4าทอชาวไทยพวนแบบประยุกต7 จํานวน 3 ท3าน 
 

4.3 การเก็บรวบรวมข�อมูล  
 4.3.1 รวบรวมข4อมูลการทอผ4าจากเอกสารและตําราท่ี
เก่ียวข4อง  
 4.3.2 การสัมภาษณ7สมาชิกกลุ3มทอผ4าเทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว เก่ียวกับลวดลาย กระบวนการ ข้ันตอนและวิธีใน
การทอผ4าตีนจก 
 4.3.3 สอบถามสถานประกอบการร4านค4า ตําบลหาด
เสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เก่ียวกับการ
ออกแบบและพัฒนาลวดลายผ4าแบบประยุกต7 
 4.3.4 สอบถามความคิดเห็นของผู4เช่ียวชาญด4านการ
ออกแบบลวดลายผ4าทอ เก่ียวกับหลักการออกแบบลวดลาย
ผ4าทอชาวไทยพวนแบบประยุกต7 
 

4.4 การวิเคราะหNข�อมูล 
 4.4.1 การวิเคราะห7ข4อมูลการทอผ4าจากเอกสาร ตํารา 
การสัมภาษณ7และการศึกษาการทํางาน เปGนการวิเคราะห7
เพ่ือสรุปเก่ียวกับลวดลาย กระบวนการ ข้ันตอนและวิธีใน
การทอผ4าตีนจก 
 4.4.2 การวิเคราะห7ข4อมูลการออกแบบลวดลายผ4าตีน
จกแบบประยุกต7จากสถานประกอบการร4านค4าตําบลหาด
เสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
 4.4.3 การวิเคราะห7เปรียบเทียบผลก3อนและหลังการ
ปรับปรุงพัฒนาและออกแบบลวดลายเพ่ือเปรียบเทียบใน
การทอผ4าตีนจกรูปแบบเดิมกับการใช4เทคนิคการทอแบบ   
ด�อบบ้ี 
 4.4.4 การวิเคราะห7ข4อมูลความคิดเห็นของผู4เช่ียวชาญ
ด4านการออกแบบลวดลายผ4าทอ เก่ียวกับหลักการออกแบบ
ลวดลายผ4าทอชาวไทยพวนแบบประยุกต7 
 

5. ผลการวิจัย 
5.1 ผลการศึกษาลายผ�าตีนจกชาวไทยพวน ตําบลหาด
เสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
 การทอผ4าชาวไทยพวน “ผ4าซ่ินตีนจก” ผ4าซ่ินตีนจกของ
ชาวไทยพวนบ4านหาดเสี้ยว   มีส3วนประกอบของผ4า       
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ตีนจก ผ4าซ่ินตีนจก ประกอบด4วย 3 ส3วน คือ หัวซ่ิน คือ 
ส3วนบนของผ4าซ่ิน ตัวซ่ิน คือ ส3วนกลางของผ4าซ่ิน ตีนซ่ิน คือ 
ส3วนล3างของผ4าซ่ิน ผ4าซ่ินตีนจกของชาวบ4านหาดเสี้ยว มี
ด4วยกันท้ังหมด 9 ลายหลัก คือ ลายเครือน4อย ลายเครือ
กลาง ลายเครือใหญ3 ลายมวนสิบหก ลายสิบสองหน3อยตัด 
ลายนํ้าอ3าง ลายสองท4อง ลายแปดขอและลายสี่ขอ  
 กลุ3มเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย (เรือนขวัญ หรุ3นเริงใจ,2559) พบว3าผู4นําชุมชนและ
สถานประกอบการมีความต4องการพัฒนาลวดลายผ4าให4มี
ความโดดเด3นและหลากหลายทางด4านเฉดสี เน่ืองจาก
ปxจจุบันผ4าตีนจกท่ีจําหน3ายมีลวดลายแบบดั้งเดิม ไม3ทันสมัย 
และใช4ระยะเวลาทอตีนจกต3อ 1 ผืน ค3อนข4างนาน จึงทําให4
เมื่อนําไปแปรรูปเปGนผลิตภัณฑ7 ส3งผลให4มีต4นทุนในการผลิต
ค3อนข4างสูงและประกอบกับลวดลายท่ีมีความประณีตด4วย
กรรมวิธีการจกท้ังผืนและเปGนลวดลายต3อเน่ืองกัน เมื่อนําไป
แปรรูปเปGนผลิตภัณฑ7 จึงแปรรูปได4ในรูปแบบท่ีจํากัด 
เน่ืองจากเมื่อนําผ4าตีนจกมาตัดเปGนช้ินส3วนต3างๆ จะเปGนการ
ลดมูลค3าและคุณค3าของผ4าตีนจก ทางกลุ3มจึงต4องการพัฒนา
ลวดลายผ4าแบบประยุกต7 เพ่ือลดระยะเวลาในการทอ ลด
ต4นทุนในการทอ และสามารถนํามาแปรรูปเปGนผลิตภัณฑ7ได4
หลากหลาย  
 
5.2 ผลการวิเคราะหNปJญหาและแนวทางแก�ไข 
 จากการวิเคราะห7ลวดลายผ4าตีนจก และข้ันตอนการทอ
ผ4าตีนจก พบว3าข4อจํากัดของผ4าตีนจกกลุ3มเทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ดังน้ี 
 5.2.1 ลวดลายมีความละเอียดประณีต และเทคนิคใน
การทอโดยการจกท้ังผืนและเปGนลวดลายต3อเน่ืองกัน ใช4
ระยะเวลาทอประมาณ 15 วัน เมื่อนําไปแปรรูปเปGน
ผลิตภัณฑ7จึงแปรรูปได4ในรูปแบบท่ีจํากัด เน่ืองจากเมื่อนําผ4า
ตีนจกมาตัดเปGนช้ินส3วนต3างๆ  จะเปGนการลดมูลค3าและ
คุณค3าของผ4าตีนจก ผู4วิจัยจึงมีแนวทางแก4ไขโดยการใช4
เทคนิคการทอแบบดอบบ้ี (Doddy Weave) ซ่ึงเปGนการทอ
ให4เกิดลวดลายเล็กๆ โดยใช4วิธีการทอลายพ้ืนฐานผสมผสาน
กัน เ พ่ือให4 เ กิดลวดลายตามท่ีต4องการ หรือเปGนการ
ผสมผสานระหว3างการทอลายพ้ืนฐานสองชนิดข้ึนไป การทอ
แบบน้ีใช4ตะกอตั้งแต3 3 ตะกอ ข้ึนไปจนถึง 32 ตะกอ [5] ใน

กระบวนการทอผ4า จากการพัฒนาโดยการนําเทคนิคการ
ทอดอบบ้ีมาทอผ4าตีนจกลวดลายประยุกต7 ระยะเวลา 15 
วัน พบว3าทอผ4าตีนจกลวดลายประยุกต7ได4จํานวน 10 - 13 
เมตร 
 

 การทอแบบด�อบบ้ี              ผ4าทอแบบด�อบบ้ี 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 การทอผ�าแบบดอบบ้ี 
 

 5.2.2 การพัฒนาลวดลายให4มีความทันสมัย และ
สอดคล4องกับการนําไปแปรรูปเปGนผลิตภัณฑ7 ผู4วิจัยได4ใช4
แนวคิดในการพัฒนาลวดลายผ4าทอตีนจก โดยใช4แนวคิดของ
การออกแบบผลิตภัณฑ7แนวคิดของการออกแบบผลิตภัณฑ7
ของผู4ช3วยศาสตราจารย7ธีระชัย สุขสด  [6]  แนวคิดในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ7 คือ การสร4างสรรค7สิ่งใหม3การพัฒนามา
จาก ของเดิม รูปทรงของผลิตภัณฑ7ได4แนวคิดมาจากการ
พัฒนาแบบให4เข4ากับความต4องการของตลาดการโดยมี
แนวคิด 5 ลักษณะดังน้ี  1. ลักษณะท่ีเปGนแบบโบราณ      
2. ลักษณะแบบอมตะ 3. ลักษณะแบบร3วมสมัย 4. ลักษณะ
แบบทันสมัย 5. ลักษณะแบบล้ํายุค และแนวโน4มการ
ออกแบบ โดยการใช4แนวโน4มการออกแบบป! 2017 Textile 
Trend Report Spring/Summer [3] และแนวโน4มการใช4สี
ของ Omni-Theory Infash Forward Trend 
Spring/Summer 2017 [7] และนําไปสอบถามความ
คิดเห็นผู4เช่ียวชาญจํานวน 3 ท3าน เพ่ือหาแนวทางในการ
พัฒนาลวดลายตามหลักการออกแบบ พบว3าผู4เช่ียวชาญมี
ความความคิดเห็นด4านการผสมผสานแบบลายผ4าท่ีสัมพันธ7
กับผลิตภัณฑ7 ในรูปแบบแนวคิดท่ี 2 มากท่ีสุด ค3าความเฉลี่ย 

(x� = 4.67) 
 

5.3 ผลการออกแบบลวดลายผ�าตีนจกชาวไทยพวนแบบ
ประยุกตN 
 จากการสอบถามทางกลุ3มเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว และ
สถานประกอบการร4านค4า ในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
พบว3ามีความต4องการให4ออกแบบและพัฒนาลวดลายให4มี
ลักษณะแบบทันสมัย และสอดคล4องกับการนําไปแปรรูป
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เปGนผลิตภัณฑ7 ผู4วิจัยจึงใช4ทางการออกแบบจากแนวโน4มใน
การออกแบบลวดลายจาก First Review of Spring 
Summer 2017 on Fashion & Textile Trend Report 
Spring/Summer 2017 จากงาน Premiere Vision Paris 
2016 ในธีมฤดูกาล Report Spring/Summer 2017  และ
แนวโน4มการใช4สีของ Omni-Theory Infash Forward 
Trend Spring/Summer 2017   โดยมีแนวคิดให4ลวดลาย
มีความทันสมัยและยังคงมีกลิ่นอายของความเปGนผ4าตีนจก
ของชาวไทยพวน แบ3งออกเปGน 3 แนวคิดดังน้ี 
 5.3.1 Rudimentary Refinement การปรุงแต3งด4วย
ความพิถีพิถันของลวดลายผ4าตีนจกชายไทยพวนท่ีมีท้ังลาย
หลักลายรอง การปรับใช4ผ4าและรูปทรงท่ีปรุงแต3งแฟช่ันให4มี
พลังอํานาจสวยงามมากข้ึนด4วยสีสันท่ีสดจัดจ4าน ใช4เรื่อง
ความไม3สมบูรณ7แบบโดยการใช4ลายเส4นข4าวหลามตัดซ่ึงเปGน
ลายพ้ืนฐานมาใช4ในการทําเปGนลาย แต3เว4นช3วงตรงกลางของ
ลายไว4 ให4 เห็นถึงความไม3สมบูรณ7ของลวดลาย ทําให4
แตกต3างในอีกมุมหน่ึงและดึงความน3าตื่นเต4นผ3านความเรียบ
ง3ายโดยการใช4ขนาดและการเพ่ิมปริมาตร ผสมผสานรูปแบบ
ท่ียังดูดิบๆ แต3สร4างผ3านความประณีตละเอียดอ3อน ดึงสัมผัส
และความละเอียดอ3อนของผ4าออกมาใช4ไม3ว3าจะเปGนวัสดุ
ธรรมชาติหรือสังเคราะห7 โดยการผสมผสานด4านยืนให4ไล3เฉด
สีเปGนโทนสีจากธรรมชาติและใช4สีเหลืองสดท่ีเปรียบเสมือน
สังเคราะห7ใช4ในการทําเปGนลายเล็กเช่ือมต3อกันระหว3างลาย
ใหญ3  สื่อเน4นความใหญ3ท่ีเล3นกับสายตาและการมองเห็น 
ผสานความลงตัวระหว3างความหนาและเปราะบาง ผสม
ความลงตัวระหว3างความหยาบกระด4างกับความเปGนศิลป¢ 
[3] เน4นความเรียบง3ายแนวคิดด4านการใช4สี ใช4แนวคิด 
Staging Nature จาก Omni – Theory  Infash Forward 
Trend Spring/Summer 2017  

 
ภาพท่ี 2 Staging Nature 

ท่ีมา Infash Thailand Institute of Fashion Research, 
2559 

 
ภาพท่ี 3 แบบร3างลวดลายผ4าจากแนวคิด 

Rudimentary Refinement 
 

 5.3.2 Gently Irreverent เหมาะกับผู4 ท่ีมี บุคลิก
คล3องตัว มีความเปGนตัวของตัวเอง มีแนวคิดและท่ีแตกต3าง
ไม3ต4องเคารพกฎกติการูปแบบวิธีการเติมแต3งแบบเดิมๆ 
พลิกโฉมความเปGนคลาสสิก สร4างสรรค7ความลงตัวระหว3าง
เพศ เล3นกับรูปแบบท่ีเปGนไปได4ท้ังชายและหญิง เพ่ิมการใช4
เส4นสายและการตัดกันแบบใหม3ให4เกิดสมดุล โดยใช4ลาย
สี่เหลี่ยมข4าวหลามตัด เปGนลายหลัก ทดลองเปลี่ยนแปลง
รูปทรง ใช4เส4นตกแต3งให4ดูน3าสนใจ เน4นการใช4ความไม3
เท3ากันอสมดุลย7 การสลับเปลี่ยนตําแหน3งการตกแต3ง
ระหว3างความหรูหรา  เพ่ิมลูกเล3นให4สนุกสนานให4เกิดความ
สมบูรณ7แบบและนําไปสู3รูปแบบท่ีดูมีรสนิยมท่ีดี บางเบา
แบบไม3สมบูรณ7แบบสดช่ืนสดใหม3ในรูปแบบพลิกแพลง
ใหม3ๆ [3] แนวคิดด4านการใช4สี ใช4แนวคิด Free Radicals 
จาก Omni – Theory  Infash Forward Trend 
Spring/Summer 2017  
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ภาพท่ี 4 Free Radicals 

ท่ีมา Infash Thailand Institute of Fashion Research, 
2559 

 
 

ภาพท่ี 5 แบบร3างลวดลายผ4าจากแนวคิด 
Gently Irreverent 

 
 5.3.3 Experimental Romanticism ทดลองความโร
แมนติกในรูปแบบใหม3 และเทคนิค ใช4ความรู4สึกนําไปสู3การ
พัฒนาการเคลื่อนไหว เพ่ือสร4างสรรค7ผลงานแฟช่ันท่ีมีจิต
วิญญาณแห3งความเปGนสปอร7ต การตกแต3งและประดับ
ประดาเน4นเพ่ือให4เกิดประสิทธิภาพสร4างสรรค7รูปแบบ
สําหรับการใช4งานได4ทุกวัน เน4นความสบายท่ีมาควบคู3กับ
เสน3ห7น3าหลงใหล [3] แนวคิดด4านการใช4สี  ใช4แนวคิด 
Magical Realism  จาก Omni – Theory  Infash 
Forward Trend Spring/Summer 2017 

 
 

ภาพท่ี 6 Magical Realism 
ท่ีมา Infash Thailand Institute of Fashion Research, 
2559 
 

 
 

ภาพท่ี 7 แบบร3างลวดลายผ4าจากแนวคิด 
Experimental Romanticism 
 

6. สรุปผลและอภิปรายผล 
6.1 การพัฒนาเทคนิคการทอผ�าตีนจก 
 เน่ืองจากลวดลายมีความละเอียดประณีต และเทคนิคใน
การทอโดยการจกท้ังผืนและเปGนลวดลายต3อเน่ืองกัน ใช4
ระยะเวลาทอประมาณ 15 วัน เมื่อนําไปแปรรูปเปGน
ผลิตภัณฑ7จึงแปรรูปได4ในรูปแบบท่ีจํากัด เน่ืองจากเมื่อนําผ4า
ตีนจกมาตัดเปGนช้ินส3วนต3างๆ จะเปGนการลดมูลค3าและ
คุณค3าของผ4าตีนจก ผู4วิจัยได4มีแนวทางแก4ไขโดยการใช4
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เทคนิคการทอแบบดอบบ้ี (Doddy Weave) ซ่ึงเปGนการทอ
ให4เกิดลวดลายเล็กๆ โดยใช4วิธีการทอลายพ้ืนฐานผสมผสาน
กัน เ พ่ือให4 เ กิดลวดลายตามท่ีต4องการ หรือเปGนการ
ผสมผสานระหว3างการทอลายพ้ืนฐานสองชนิดข้ึนไป การทอ
แบบน้ีใช4ตะกอตั้งแต3 3 ตะกอ ข้ึนไปจนถึง 32 ตะกอ ผู4วิจัย
จึงนํามาใช4ในการออกแบบโดยการออกแบบลายผ4าตั้งแต3 8 
– 16 ตะกอ จากเดิมการทอผ4าตีนใช4เวลาทอ 15 วัน ต3อ 1 
ผืน (3 เมตร) จากการพัฒนาโดยการนําเทคนิคการทอดอบบ้ี
มาทอผ4าตีนจกลวดลายประยุกต7 ระยะเวลา 15 วัน พบว3า
ทอผ4าตีนจกลวดลายประยุกต7ได4จํานวน 10 - 13 เมตร ซ่ึง
ทอได4มากกว3าเดิม 4 เท3า สอดคล4องกับกระบวนการและวิถี
การทอผ4าของชาวไทยพวน ท่ีสามารถพัฒนาทักษะการทอ
เพ่ือให4ได4ลวดลายท่ีมีความแปลกใหม3 และการนําผ4าทอไปใช4
ในการแปรรูปเปGนผลิตภัณฑ7ในรูปแบบต3างๆ ได4โดยไม3เปGน
การลดคุณค3าและมูลค3าของผ4าตีนจก  
 
6.2 การออกแบบลวดลายผ�าตีนจกการพัฒนาลวดลายผ�า
ตีนจก 
 การพัฒนาลวดลายให4มีความทันสมัย  ผู4วิจัยได4ใช4
แนวคิดในการพัฒนาลวดลายผ4าทอตีนจก โดยใช4แนวคิดของ
การออกแบบผลิตภัณฑ7แนวคิดของการออกแบบผลิตภัณฑ7
ของผู4ช3วยศาสตราจารย7ธีระชัย สุขสด  [6]  แนวคิดในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ7 คือการสร4างสรรค7สิ่งใหม3การพัฒนามา
จาก ของเดิม จากการสอบถามความต4องการสมาชิกกลุ3มทอ
ผ4าเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว เก่ียวกับลวดลาย และสถาน
ประกอบการร4านค4า ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย เก่ียวกับการออกแบบและพัฒนาลวดลายผ4า
แบบประยุกต7 พบว3ามีความต4องการในทิศทางเดียวกันคือ 
ต4องการรูปแบบลวดลายผ4าตีนจกท่ีมีลักษณะแบบทันสมัย 
ผู4 วิ จัยจึงนํามาใช4ในการออกแบบลวดลายผ4าโดยแบ3ง
ออกเปGน 3 แนวคิด 1.Rudimentary Refinement   2. 
Gently Irreverent 3. Experimental Romanticism [3] 
ได4ลวดลายผ4าตีนจกแบบประยุกต7 3 ลวดลาย จากการ
สอบถามผู4เ ช่ียวชาญจํานวน 3 ท3าน ผู4 เช่ียวชาญมีความ
ความคิดเห็นด4านการผสมผสานแบบลายผ4าท่ีสัมพันธ7กับ
ผลิตภัณฑ7 ในรูปแบบแนวคิดท่ี 2 มากท่ีสุด ค3าความเฉลี่ย 

(x� = 4.67) และลวดลายท่ียังคงไว4ซ่ึงกลิ่นอายความเปGนผ4า

ตีนจกชาวไทยพวนและมีความทันสมัย เหมาะกับผู4บริโภค
ในช3วงวัยรุ3นและวัยทํางาน ซ่ึงจากเดิมผู4บริโภคผ4าตีนจกชาว
ไทยพวนจะมีช3วงอายุประมาณ 40 ป!ข้ึนไป และสอดคล4อง
กับจุรีวรรณ จันพลา และคณะ. (2554 : บทคัดย3อ) 
โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ7ผ4าทอไทย
ทรงดําเพ่ือสร4างมูลค3าเพ่ิมตามแนวทางเศรษฐกิจสร4างสรรค7 
เปGนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
ในลักษณะของวิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed 
Methods Research) มีวัตถุประสงค7เพ่ือศึกษาและ
สังเคราะห7แนวคิดการสร4างมูลค3าเพ่ิมของผลิตภัณฑ7ผ4าทอ
ไทยทรงดํา การศึกษาและสังเคราะห7แนวคิดการสร4าง
มูลค3าเพ่ิมของผลิตภัณฑ7ผ4าทอไทยทรงดํา พบว3าในการ
ออกแบบเก่ียวกับผลิตภัณฑ7จากผ4าทอไทยทรงดําน้ัน อันดับ
แรกผู4ออกแบบต4องคํานึงถึงหลักการออกแบบโดยท่ัวไปท่ี
สําคัญคือ ประโยชน7ใช4สอย (Function) ซ่ึงต4องพิจารณาท้ัง
ในส3วนของประโยชน7ใช4สอยด4านจิตใจ (Physical 
Function) โดยการทําให4กลุ3มลูกค4าเปtาหมายเกิดความพึง
พอใจหรือถูกใจ เช3น การมีลวดลายสีสันท่ีสะดุดตาน3าสนใจ 
มีมูลค3ามากกว3าราคาท่ีตั้งไว4 และดูดีมีระดับ เปGนสัญลักษณ7
แสดงภาพพจน7ของความมีฐานะ และประโยชน7ใช4สอยทาง
กายภาพ (Practical Function) ซ่ึงเปGนประโยชน7ใช4สอย
โดยตรงต3อผู4ใช4 สามารถจับต4องใช4งานได4ตามท่ีกําหนดไว4 อีก
ส3วนหน่ึงท่ีมีความสําคัญท่ีนักออกแบบจะต4องคํานึงถึงคือ 
การคงเอกลักษณ7และการสื่อความหมายของลวดลายและ
สีสันต3างๆ ตามความเช่ือของชาวไทยทรงดํา เน่ืองจากลาย
ผ4าไทยทรงดํามีลายต3างๆ ไม3มาก และมีการใช4สีสันท่ีจํากัด 
การออกแบบผลิตภัณฑ7จากผ4าทอไทยทรงดําจึงต4องมีความ
ระมัดระวังเปGนพิเศษโดยเฉพาะในเรื่องของการคงเอกลักษณ7
ของชาวไทยทรงดําและความแตกต3างของวัฒนธรรมความ
เช่ือของแต3ละพ้ืนท่ีๆ ท่ีมีความแตกต3างกัน  
 

7. ข�อเสนอแนะ 
 7.1.ค ว รมี ก า ร ศึ กษ าต4 น ทุ น ใ นก า ร ทอ ผ4 า ตี น จ ก
เปรียบเทียบก3อนและหลังการพัฒนาเทคนิคการทอ 
 7.2 การศึกษาครั้ งต3อไป ควรเ พ่ิมเติมวิ ธีการและ
กระบวนการนําผ4าทอตีนจกไปแปรรูปเปGนผลิตภัณฑ7 เพ่ือ
เปGนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ7 
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การออกแบบเฟอรNนิเจอรNจากเศษไม�สัก 
กรณีศึกษา กลุ�มศิลปหัตถกรรมเฟอรNนิเจอรNไม�บ�านปากดง 

 
สิงหา  ปรารมภ7 
หลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ7 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ7 

 
บทคัดย�อ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค7 1) เพ่ือออกแบบเฟอร7นิเจอร7จากเศษไม4สัก สําหรับกลุ3มศิลปหัตถกรรมเฟอร7นิเจอร7ไม4บ4านปากดง 
2) เพ่ือศึกษาการรับแรงของข4อต3อไม4สัก และ 3) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ3มผู4บริโภคหลังการออกแบบ เปGนการ
ออกแบบเฟอร7นิเจอร7จากเศษไม4สักท่ีเหลือจากกระบวนการผลิตของทางกลุ3มนํามาใช4ให4เกิดประโยชน7 โดยการวิเคราะห7ตาม
หลักการออกแบบเฟอร7นิเจอร7 รวมถึงการจําลองเปรียบเทียบการรับนํ้าหนักระหว3างการต3อชนแบบหางเหยี่ยวคู3เป�ดปากชน 
กับ การต3อเข4าเดือยปากชนสองด4าน แบบย3อเดือย ทราบว3า การต3อเดือยปากชนด4านเดียว (118,733.1 N/m2) มีการกระจาย
การรับแรงได4ดีกว3าการต3อชนแบบหางเหยี่ยว (268,849.5 N/m2) จากน้ันทําการศึกษาระดับของความพึงพอใจของกลุ3ม
ผู4บริโภคท่ีมีต3อกลุ3มตัวอย3าง ในรอบ 1 เดือน ใช4วิธีการวิเคราะห7ข4อมูลทางสถิติ เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ท้ังค3าร4อยละ
(Percentage) ค3าเฉลี่ย (Mean) และส3วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) และ ค3า one- samples Test กรณี
กลุ3มตัวอย3างเดียว ต4องการทดสอบความแตกต3างของค3าเฉลี่ยกับเกณฑ7ท่ีกําหนดไว4 พบว3า ความพึงพอใจโดยรวมท่ีมีต3อผลงาน

การออกแบบเฟอร7นิเจอร7หลักการออกแบบอยู3ท่ีระดับความพึงพอใจมาก  ( X =3.66, S.D.=0.70) โดยท่ีรายการของวัสดุมี

ความเหมาะสมมากท่ีสุด ( X =3.83, S.D.=0.71) รองลงมาเปGนความเหมาะสมโครงสร4าง ( X =3.82, S.D. = 0.75) และน4อย

ท่ีสุดคือด4านขนาด สัดส3วน มีความสะดวกสบายในการใช4 ( X =3.54, S.D. = 0.70) ตามลําดับ 

 
คําสําคัญ: เฟอร7นิเจอร7, เศษไม4สัก, กลุ3มศิลปหัตถกรรมเฟอร7นิเจอร7ไม4บ4านปากดง  
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Furniture Design from Waste of Teak : 
A Case Study of Ban Pak Dong Teak Furniture Arts 
and Crafts Group 

 
Singha  Prarom 
Product Design Technology, Faculty of Industrial Technology, Uttaradit Rajabhat University. 

 
Abstract 
 This research is aimed to 1) Furniture design from waste of Teak: A case study of Ban Pak Dong 
furniture teak arts and crafts group. 2) Investigate in the strength of joints, which is make from a teak. 3) 
Amed to the consumer’s satisfaction in product (After developing). The furniture designed from waste of 
teak and use to make a benefit. Simulation program has used to analyze maximum load take on a joints. 
Simulation is compare a load take on joint 2 cases (Single pin joint and dovetails pin joint). Result is single 
pin joint (118,733.1 N/m2) has distributed a force better than dovetails pin joints (268,849.5 N/m2). Then, 
Amed to the consumer’s satisfaction in product (After developing) in one month by using statistical 
analysis, qualitative and quantitative (Percentage, average, standard deviation and one- samples test 

analysis). A result shows the first is level of design satisfaction in high level ( X =3.66, S.D. =0.70), the 

second is suitability of structure design ( X =3.83, S.D. =0.71), the last is easiness of use ( X =3.82, S.D. = 
0.75). 

 
Keywords : Furniture, Waste of Teak, The arts and crafts furniture teak ban pak dong. 
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1.บทนํา 
 เฟอร7นิเจอร7เปGนสิ่งท่ีช3วยตอบสนองความต4องการความ
สะดวกสบาย เกิดจากกระบวนการแก4ปxญหาในการดํารงชีพ
ตามยุคสมัย โดยอาศัยความสัมพันธ7ระหว3างศาสตร7เชิง
วิศวกรรม และศิลปะ พิจารณาถึงความแข็งแรง ความมั่นคง 
ปลอดภัย ความสะดวกสบายในการใช4งาน ความสมดุล 
ความกลมกลืนของรูปทรง และความงาม ให4เหมาะสมกับ
ความต4องการใช4สอย รวมถึงการนําอัตลักษณ7เฉพาะพ้ืนถ่ิน
เปGนแนวทางในการออกแบบรูปลักษณ7 ปxจจุบันอุตสาหกรรม
เฟอร7นิเจอร7ก4าวหน4าอย3างรวดเร็ว ทําให4ความต4องการมี
ความหลากหลายซับซ4อนมากข้ึน เกิดการแข3งขันกันในด4าน
ต3างๆ ท้ังเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ7 การนําเทคโนโลยีมา
ประยุกต7ใช4ทําให4ผู4บริโภคตัดสินใจง3ายข้ึนในการเลือกใช4
เฟอร7นิเจอร7 วัสดุท่ีนํามาผลิตเปGนเฟอร7นิเจอร7มีหลากหลาย
ชนิด ท้ังกลุ3มท่ีเปGนโลหะ กลุ3มท่ีเปGนอโลหะ และวัสดุจาก
ธรรมชาติ ไม4เปGนวัตถุดิบท่ีนิยมใช4นํามาสร4างตามความ
ต4องการใช4งาน ตั้งแต3ยุคสมัยก3อนประวัติศาสตร7จนถึง
ปxจจุบัน การนําไม4มาใช4ประโยชน7มีมากข้ึน ส3งผลทําให4
เจริญเติบโตไม3ทันต3อการความต4องการ ปxจจุบันมีการนําไม4
วิทยาศาสตร7ทดแทนการใช4ไม4จริง แต3ขาดคุณสมบัติ ท่ี
ใกล4เคียงไม4จากธรรมชาติ ท้ังเรื่องของความแข็งแรง ความ
ยืดหยุ3น และอารมณ7 ความรู4สึกของความเปGนไม4 
 ปxจจุบันไม4สักเปGนวัสดุจากธรรมชาติ ท่ี นิยมนํามา
สร4างสรรค7เปGนเฟอร7นิเจอร7ในหลากหลายรูปแบบ เหมาะสม
กับการใช4งานในลักษณะต3างๆ ไม4สักเมื่อมีอายุท่ีเหมาะสมจะ
ทําให4มีนํ้ามันอยู3ในตัว ทําให4มอดและปลวกไม3ทําลายเน้ือไม4 
อีกท้ังเปGนไม4เน้ือปานกลางท่ีมีความยืดหยุ3นและหดตัวน4อย 
[1] ส3งผลให4ง3ายต3อการแปรรูป ปxจจุบันนิยมใช4ไม4สักอ3อน ท่ี
ใช4ระยะเวลาในการปลูกไม3นานนัก เพ่ือตอบสนองความ
ต4องการท่ีหลากหลายตามสมัยนิยม โดยนําไม4สักแปรรูปเปGน
แผ3น เล็ก ตามขนาดท่ีต4องการ ประกอบกันโดยใช4ร3องไม4 ยึด
ประสานกันให4แน3น ข้ึนรูปเปGนแผ3นใหญ3รอการแปรรูปเปGน
เฟอร7นิเจอร7ประเภทต3างๆ อีกท้ังการตัดต3อสะดวก เหมาะ
กับสภาพอากาศท่ัวไป [2] 
 จังหวัดอุตรดิตถ7 เปGนจังหวัดท่ีมีการนําไม4สักมาแปรรูป
อันดับต4นๆ ของประเทศไทย ลักษณะงานส3วนใหญ3ผลิตเปGน 
ประตู หน4าต3าง โต�ะ ตู4 เตียง เก4าอ้ี รวมถึงอุปกรณ7ตกแต3ง

บ4านทุกชนิดจากไม4สัก ผลของความต4องการท่ีหลากหลาย
มากข้ึน ส3งผลทําให4มีการเพ่ิมปริมาณการผลิตมากข้ึน เกิด
ปริมาณไม4ท่ีเหลือจากการการใช4แปรรูปตามวัตถุประสงค7 
เปGนจํานวนมากส3วนใหญ3นําไม4เหลือท้ิงขายต3อเพ่ือเปGน
เช้ือเพลิงแต3ปริมาณยังคงมีจํานวนมาก ท่ีรอการนําไปใช4ให4
เกิดประโยชน7  
 กลุ3มศิลปหัตถกรรมเฟอร7นิเจอร7ไม4บ4านปากดง จังหวัด
อุตรดิตถ7เดิมช่ือกลุ3ม  หัตถกรรมเฟอร7นิเจอร7 ตั้งอยู3 บ4าน
ปากดง หมู3ท่ี 1 ตําบลจริม อําเภอท3าปลา จังหวัดอุตรดิตถ7 
สังกัดสหกรณ7การเกษตรสวนป�าท3าปลา การก3อตั้งกลุ3มเริ่ม
จาก การอพยพของการสร4างเข่ือนสิริกิติ์ ในป! พ.ศ. 2514 
และช3วงเวลาดังกล3าวมีนโยบายจากรากแก4วสู3รากหญ4า ของ
ทางรัฐบาล ทําให4เกิดการรวมตัว และรับการสนับสนุนอาชีพ 
ภายใต4ช่ือ กลุ3มศิลปหัตถกรรมเฟอร7นิเจอร7 ปxจจุบันทางกลุ3ม
ใช4เงินคืนโครงการดังกล3าวและสามารถพ่ึงพาตนเองได4 โดยมี
การออมทรัพย7ของสมาชิกภายในกลุ3มเอง เพ่ือจัดหาซ้ือ
วัตถุดิบ เครื่องมือ รวมถึงอุปกรณ7เพ่ือใช4ในกระบวนการของ
การผลิตเฟอร7นิเจอร7ในรูปแบบต3างๆ ของทางกลุ3ม [3] ส3วน
ใหญ3ทางกลุ3มรับผลิตตามความต4องการของผู4บริโภค ท้ังการ
ประมูลไม4เพ่ือนํามาทําเปGนเฟอร7นิเจอร7 ส3งผลทําให4เกิดเศษ
ไม4เปGนจํานวนมาก ทางกลุ3มได4นํามาทําเปGนของท่ีระลึก ของ
ตกแต3งบ4าน รวมถึงนําไปเปGนเช้ือเพลิง ปริมาณดังกล3าวยังคง
มีจํานวนมาก 
 

2. วัตถุประสงคNของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือออกแบบเฟอร7นิเจอร7จากเศษไม4สัก สําหรับกลุ3ม
ศิลปหัตถกรรมเฟอร7นิเจอร7ไม4บ4านปากดง 
 2.2 เพ่ือศึกษาการรับแรงของข4อต3อไม4สัก 
 2.3 เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ3มผู4บริโภคหลัง
การออกแบบ 
 

3. นิยามศัพทNเฉพาะ 
 3.1 เศษไม4สัก หมายถึง ไม4สักท่ีเหลือจากกระบวนการ
ผลิตของทางกลุ3มฯ  
 3.2 เฟอร7นิเจอร7 หมายถึง โต�ะ และเก4าอ้ี ท่ีสามารถใช4
งานได4มากกว3า 1 การใช4งาน  
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 3.3 ข4อต3อไม4สัก หมายถึง รอยต3อของไม4สัก 2 ช้ิน ทําให4
เกิดมุม 90 องศา ต3อชนแบบหางเหยี่ยวคู3เป�ดปากชน กับ 
การต3อเข4าเดือยปากชนสองด4าน แบบย3อเดือย 
 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
4.1 ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตด4านเน้ือหา การศึกษาครั้งน้ีเปGนการศึกษาผล
ของการออกแบบ เฟอร7 นิ เ จอร7 จ าก ไ ม4 สั กของกลุ3 ม
ศิลปหัตถกรรมเฟอร7นิเจอร7ไม4บ4านปากดง จังหวัดอุตรดิตถ7 
วิเคราะห7ตามหลักการออกแบบเฟอร7นิเจอร7 รวมถึงการ
ทดสอบการรับแรงข4อต3อของไม4สัก โดยใช4 โปรแกรม
สําเร็จรูปของคอมพิวเตอร7 เพ่ือจําลองถึงความเหมาะสมของ
ข4อต3อไม4ท่ีเหมาะสม และศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ3ม
ผู4บริโภคท่ีมีต3อกลุ3มตัวอย3าง ในรอบ 1 เดือน โดยมีจํานวน
ประชากรเท3ากับกลุ3มละ 100 คน และผู4วิจัยใช4หลักเกณฑ7
กําหนดตัวอย3างของ Krejcie and Morgan [4] ระดับความ
เช่ือมั่น 95 % หรือมีความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึน 5 % 
จํานวนของกลุ3มตัวอย3างในครั้งน้ี คือ ผู4บริโภคท่ีเยี่ยมชม 
กลุ3มศิลปหัตถกรรมเฟอร7นิเจอร7ไม4บ4านปากดง จังหวัด
อุตรดิตถ7 จํานวน 81 คน จากน้ันผู4วิจัยนําผลของการศึกษา
ความพึงพอใจของกลุ3มตัวอย3างเพ่ือศึกษาแนวโน4มและ
ทิศทางของการออกแบบ เพ่ือเปGนประโยชน7ต3อการศึกษา
ครั้งต3อไป 
 ขอบเขตพ้ืนท่ีของงานวิจัย คือกลุ3มศิลปหัตถกรรม
เฟอร7นิเจอร7ไม4บ4านปากดง จังหวัดอุตรดิตถ7  
 
4.2 เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 
 แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ3มตัวอย3าง เพ่ือศึกษา
ระดับความพึงพอใจต3อรูปแบบผลิตภัณฑ7ท่ีออกแบบข้ึน โดย
พิจารณาจากหลักการออกแบบเฟอร7นิเจอร7 [5] 
  - รูปแบบของเฟอร7นิเจอร7มีความเหมาะสม 
  - ความปลอดภัยในการใช4 
  - ความเหมาะสมของโครงสร4าง 
  - วัสดุมีความเหมาะสมกับเฟอร7นิเจอร7 
  - ความสวยงาม  
  - ขนาด และสัดส3วน สะดวกสบายในการใช4 
 

4.3 การเก็บรวบรวมข�อมูล 
 4.3.1 การ เ ก็บรวบรวมข4 อมู ลของการออกแบบ
เฟอร7นิเจอร7จากไม4สัก เพ่ือให4ข4อมูลท่ีนํามาใช4ให4เหมาะสม 
โดยเปGนการกลั่นกรองเบ้ืองต4นในการคัดเลือกข4อมูล และ
สามารถนําข4อมูลมาวางแผนในการทํางานวิจัยแบ3งออกเปGน 
3 ส3วน [6]  
  (1) แนวทางการศึกษาข4อมูลเพ่ือนํามาใช4ในการ
ออกแบบ รวบรวมข4อมูลจากหนังสือ เอกสาร ตํารา รวมถึง
งานวิจัยท่ีมีลักษณะคล4ายคลึงกันเพ่ือเปGนแนวทางในการเก็บ
ข4อมูลท้ังการศึกษาอุปกรณ7 และกรรมวิธีการผลิต  
  (2) แนวทางของการศึกษาข4อมูลเก่ียวกับการ
ออกแบบ เก็บรวบรวมข4อมูลจากเครื่องมือท่ีใช4ในงานวิจัย 
และทําการศึกษาจากกลุ3มศิลปหัตถกรรมเฟอร7นิเจอร7ไม4บ4าน
ปากดง ท้ังการศึกษาประชากรและกลุ3มเปtาหมายเพ่ือ
กําหนดรูปแบบเฟอร7นิเจอร7 ท่ีอาศัยความงามและศิลปะใน
การสร4างสรรค7 
  (3) แนวทางของการศึกษาระดับความพึงพอใจ
ของกลุ3มผู4บริโภคท่ีมีต3อกลุ3มตัวอย3างของการวิจัย 
 

4.4 การวิเคราะหNข�อมูล 
 4.4.1 การ วิเคราะห7ข4อต3อของไม4  ได4 ใช4 โปรแกรม
สําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร7จําลองการรับแรงของข4อต3อ 
จากน้ันนําผลมาวิเคราะห7ถึงความเหมาะสมของการนํามาใช4
 4.4.2 การวิเคราะห7ระดับความพึงพอใจของกลุ3 ม
ผู4บริโภคหลังการออกแบบ ใช4วิธีการวิเคราะห7ข4อมูลทางสถิติ
โดยบรรยายอธิบายลักษณะตัวแปร ท้ังเชิงคุณภาพ และเชิง
ปริมาณ โดยข4อคําถามใช4การพิจารณาของความเท่ียงตรง
ตามเ น้ือหาโดยผู4 เ ช่ียวชาญ 3 ท3าน      พิจารณาว3 า
แบบสอบถามวัดตามจุดประสงค7ท่ีตั้งไว4อย3างไร รวมถึงการ
วิเคราะห7ค3าร4อยละ ค3าเฉลี่ย และส3วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
รวมถึงการหาค3า one- samples Test กรณีกลุ3มตัวอย3าง
เดียว ต4องการทดสอบความแตกต3างของค3าเฉลี่ยกับเกณฑ7ท่ี
กําหนดไว4คือ ผู4บริโภคมีความพึงพอใจอยู3ท่ีระดับมาก [4] 
5 มีระดับมากท่ีสุด   มีค3าเฉลี่ยอยู3ระหว3าง 4.50-5.00 
4 คือระดับมาก มีค3าเฉลี่ยอยู3ระหว3าง 3.50-4.49 
3 คือระดับปานกลาง มีค3าเฉลี่ยอยู3ระหว3าง 2.50-3.49 
2 คือระดับน4อย มีค3าเฉลี่ยอยู3ระหว3าง 1.50-2.49 
1 คือระดับน4อยท่ีสดุ มีค3าเฉลี่ยอยู3ระหว3าง 1.00-1.49 
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5. ผลการวิจัย 
5.1 ผลของการออกแบบเฟอรNนิเจอรNจากเศษไม�สัก  
 

 
 

ภาพท่ี 1 กลุ3มศิลปหัตถกรรมเฟอร7นิเจอร7ไม4บ4านปากดง 
ท่ีมา : อังกาบ บุญสูง. 2558 
 
 ผู4วิจัยได4นําข4อมูลจากหนังสือ เอกสาร ตํารา และผลของ
การเก็บข4อมูลพ้ืนฐานของทางกลุ3มตัวอย3าง จากน้ันทําการ
ระดมความคิด การร3างแบบ และการสร4างงาน โดยใช4
หลักการเขียนภาพผลิตภัณฑ7 ท่ีกําหนดเส4นร3างโครงสร4างข้ึน
ก3อน จากน้ันเขียนเส4นร3างออกแบบลงโครงสร4าง และเขียน
เน4นเก็บเส4นจริงลงในเส4นโครงสร4าง [7] จากน้ันจําลองภาพ 
3 มิติ และนําเสนอต3อกลุ3มฯ เพ่ือสร4างต4นแบบเฟอร7นิเจอร7 

 
ภาพท่ี 2 แบบร3างเฟอร7นิเจอร7 

 
 หลังจากร3างแบบเฟอร7นิเจอร7 ได4เสนอต3อกลุ3มตัวอย3าง
โดยมีการปรับตามข4อเสนอแนะจากทางกลุ3มท้ังเรื่องของการ
ต3อไม4 รวมถึงขนาดสัดส3วนของช้ินงาน และทําการเขียนแบบ 
เตรียมพร4อมสําหรับการผลิตจริง 
 

 
ภาพท่ี 3 การเขียนแบบเฟอร7นิเจอร7 

 
 ข4อต3อของเฟอร7นิเจอร7มีหลายชนิด ส3วนใหญ3ข4อต3อของ
เฟอร7นิเจอร7เปGนการต3อไม4ชนิดหน่ึง (เข4าเดือย) ท้ังเดือยกลม 
และเดือยเหลี่ยม ผู4วิจัยได4วิเคราะห7ข4อต3อแบบเดือยเหลี่ยม

เน่ืองจากสามารถรับแรงได4มากกว3าเดือยกลม [1] ทําการ
เปรียบเทียบระหว3างการต3อชนแบบหางเหยี่ยวคู3เป�ดปากชน 
โดยเปGนการต3อในลักษณะท่ีมีแข็งแรงมากท่ีสุด และการต3อ
เข4าเดือยปากชนสองด4าน แบบย3อเดือย การต3อลักษณะน้ี 
สามารถพบได4ท่ัวไป ง3ายต3อการสร4างเดือย 

 
ภาพท่ี 4 ข4อต3อเดือยเหลี่ยม 

 
 โดยข4อมูลจําเพาะของไม4สัก [8], [9] จากน้ันกําหนดการ
รับแรงลงในส3วนของเดือยไม4 ผู4วิจัยได4กําหนดแรงท่ีกดของ
ข4อต3อ ผู4วิจัยจะใช4นํ้าหนักเท3ากับ 100 kg ลงบนเดือยไม4 
เน่ืองจากโดยท่ัวไปแล4ว นํ้าหนักปกติของคนไทยนํ้าหนักไม3
เกิน 100 kg  

 
 
ภาพท่ี 5 วิเคราะห7รับแรงการต3อชนหางเหยี่ยวคู3เป�ดปากชน 
 
 พ้ืนท่ีรับแรงของการรับแรงในส3วนท่ีเปGนเดือยต3อตาราง
เซนติเมตร หาได4จาก พ้ืนท่ีของเดือยท่ีเปGนสี่เหลี่ยมคางหมู 
ใช4สูตรการคํานวณ  ½ X ความสูง X ผลรวมของความยาว
ด4านคู3ขนานของพ้ืนท่ี จากน้ันนําหารด4วยแรง 100 kg ผลท่ี
ได4คือ 4.9 kgf  
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ภาพท่ี 6 การวิเคราะห7รับแรงการต3อเข4าเดือยปากชน 
ด4านเดียว ย3อเดือย 

 
 พ้ืนท่ีรับแรงของการรับแรงในส3วนท่ีเปGนเดือยต3อตาราง
เซนติเมตร หาได4จากสูตร ความสูง X ความกว4างของพ้ืนท่ี 
จากน้ันนํามาหารด4วยแรงท่ีกระทํา คือ 100 kg ผลท่ีได4คือ 
8.40 kgf 
 หลังจากการวิเคราะห7ข4อต3อของไม4 สังเกตจากสีในพ้ืน
หกเหลี่ยมของภาพท่ี 5 และภาพท่ี 6 จะเห็นได4ว3าพ้ืนท่ีสีแดง

ของการต3อเดือยปากชนด4านเดียว (118,733.1 2
/ mN ) จะ

น4อยกว3าการต3อชนแบบหางเหยี่ยว (268,849.5 2
/ mN )   

 จากน้ันผู4วิจัยได4ใช4การต3อไม4สัก โดยการเข4าเดือยปากชน
ด4านเดียว ย3อเดือย ซ่ึงสามารถกระจายการรับแรงได4ดี และ
ง3ายต3อการข้ึนรูปของเดือย 
 

 
 

ภาพท่ี 7 คุณลักษณะเฟอร7นิเจอร7 
 

 คุณลักษณะเฟอร7นิเจอร7สามารถเลื่อนเก4าอ้ี สํารองได4 1 
ตัว ชาร7ตแบตอุปกรณ7อิเล็กทรอนิกส7 เช3น โทรศัพท7มือถือ 
โน4ตบุ�ก ขณะน่ังทํางานได4 พับเก็บแท3นวางได4สะดวก เหมาะ
สําหรับมุม น่ังพักผ3อน ท่ีต4องการมุมสงบให4อ3านหนังสือ หรือ
น่ังเล3นยามว3าง 

 
ภาพท่ี 8 เฟอร7นิเจอร7สําหรับกลุ3มศิลปหัตถกรรม

เฟอร7นิเจอร7ฯ 
 

5.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจหลังการออกแบบ 
 จากผลของการใช4แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ3ม
ตัวอย3างท่ีมีต3อการออกแบบเฟอร7นิเจอร7จากไม4สัก กับ 
ผู4บริโภคท่ีเยี่ยมชม กลุ3มศิลปหัตถกรรมเฟอร7นิเจอร7ไม4บ4าน
ปากดง จังหวัดอุตรดิตถ7 จํานวน 81 คน ในรอบ 1 เดือน 
โดยใช4วิธีการวิเคราะห7ข4อมูลทางสถิติโดยบรรยายอธิบาย
ลักษณะตัวแปรเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ  
 
ตารางท่ี 1 ค3าจํานวน และร4อยละของผู4ตอบแบบสอบถาม 

ท่ี รายการ จํานวน 
ค�าร�อย

ละ 
1 เพศ ชาย 42 51.85 

 
 หญิง 39 48.15 

2 อายุ น4อยกว3า 20 00 00.00 

 
 20-30 ป! 25 30.86 

 
 30-40 ป! 30 37.04 

 
 มากกว3า 40 ป! 26 32.10 

3 การศึกษา ต่ํากว3า ปริญญาตร ี 33 40.74 

 
 ปริญญาตร ี 48 59.26 

 
 ปริญญาโท 00 00.00 

 
 ปริญญาเอก 00 00.00 

4 อาชีพ ข4าราชการ 04 04.94 

 
 ธุรกิจส3วนตัว 29 35.80 

 
 พนักงานบริษัท 06 07.40 

 
 รับจ4าง 28 34.57 

  นักเรียน/นักศึกษา 14 17.29 
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 จากตารางแสดงค3าจํานวน และร4อยละของผู4ตอบ
แบบสอบถาม พบว3า ครึ่งหน่ึงเปGนเพศชายร4อยละ 51.85 
และอีกครึ่งเปGนเพศหญิง ร4อยละ 48.15 เน่ืองจากจํานวน
ร4อยละใกล4เคียงกัน โดยส3วนใหญ3มีอายุระหว3าง 30-40 ป! 
ร4อยละ 37.04 รองลงมาอายุมากกว3า 40 ป! ร4อยละ 32.10 
และ 20-30 ป! ร4อยละ 30.86 ตามลําดับ โดยส3วนใหญ3จบ
ปริญญาตรี ร4อยละ 59.26 รองลงมามีการศึกษาท่ีต่ํากว3า
ปริญญาตรี ร4อยละ 40.74 โดยส3วนใหญ3ประกอบอาชีพ
ธุรกิจส3วนตัว ร4อยละ 35.80 รองลงมา รับจ4าง ร4อยละ 
34.57 ถัดมา นักเรียน/นักศึกษา ร4อยละ 17.29 ต3อมา 
พนักงานบริษัท ร4อยละ 07.40 และข4าราชการ ร4อยละ 
04.94 ตามลําดับ 

ตารางท่ี 2 แสดงค3าเฉลี่ย ( X ) และค3าเบ่ียงมาตรฐาน (S.D.) 
ของระดับความพึงพอใจ 

รายการ 

กลุ�มศิลปหัตถกรรม
เฟอรNนิเจอรNไม�บ�านปากดง 

( X ) S.D. 

1.รูปแบบของเฟอร7นิเจอร7 3.56 0.68 
2.ความปลอดภัยในการใช4 3.59 0.64 
3.ความเหมาะสมโครงสร4าง 3.82 0.75 
4.วัสดุมีความเหมาะสม 3.83 0.71 
5.ความสวยงาม 3.62 0.74 
6.ขนาด สัดส3วน มีความ
สะดวกสบายในการใช4 

3.54 0.70 

รวม 3.66 0.70 
  
 จากตารางพบว3าความพึงพอใจโดยรวมท่ีมีต3อผลงานการ
ออกแบบเฟอร7นิเจอร7สําหรับกลุ3มศิลปหัตถกรรมเฟอร7นิเจอร7

ไม4 โดยรวมอยู3 ท่ีระดับความพึงพอใจมาก  ( X =3.66, 
S.D.=0.70) ทราบว3า ตามลําดับพบว3า รายการของวัสดุมี

ความเหมาะสม มากท่ีสุด ( X =3.83, S.D.=0.71) รองลงมา

เปGนความเหมาะสมโครงสร4าง ( X =3.82, S.D. = 0.75) และ
น4อยท่ีสุดคือด4านขนาด สัดส3วน มีความสะดวกสบายในการ

ใช4 ( X =3.54, S.D. = 0.70) ตามลําดับ 
 
 

ตารางท่ี 3 แสดงค3า one-samples Test กรณีกลุ3ม
ตัวอย3างกลุ3มเดียว 

รายการ 
X  S.D t Sig. (2-tailed) 

ความพึงพอใจรวม 3.66 0.70 5.17 0.00 

 
 95% Confidence Interval of the Difference 
สมมติฐานท่ีต4องการทดสอบ 
H0 : ระดับความพึงพอใจของกลุ3มผู4บริโภคน4อยกว3า 3.50 
H1 : ระดับความพึงพอใจของกลุ3มผู4บริโภคมากกว3า 3.50 
 จากตารางพบว3าค3า Sig. ท่ีคํานวณได4 คือ 0.00 มีค3าน4อย
กว3า 0.05 จึงยอมรับ H0 เน่ืองจากบางข4อคําถามได4คะแนน
น4อยกว3า 3.50 
 

6. สรุปผลและอภิปรายผล 
 ออกแบบเฟอร7 นิ เจอร7จากเศษไม4สัก สําหรับกลุ3ม
ศิลปหัตถกรรมเฟอร7นิเจอร7ไม4บ4านปากดง ทราบว3า การรับ
แรงของข4อต3อไม4 ควรมีวัสดุประสานอย3างอ่ืนช3วยในการยึด
ติด เช3น กาว น�อต หรือ สกรู และหากเจาะรูข4อต3อเปลี่ยน 
ความแข็งแรงสามารถเปลี่ยนตามด4วย สอดคล4องกับ ศิริชัย 
ยศวังใจ, สมชาย เวชกรรม, ธีรพงศ7 แขกระจ3าง และนรวิชญ7 
ทองแผ3น [10] ท่ีว3าหากเจาะรูข4อต3อหลักมากกว3าข4อต3อรอง
ในค3าท่ีเหมาะสมจะสามารถรับนักหนักได4ดีท่ีสุด  
 การศึกษาความพึงพอใจ พบว3าควรเน4นในเรื่องของ
ขนาด สัดส3วน ความสะดวกสบายในการใช4สอยในการ
ออกแบบเฟอร7นิเจอร7มากข้ึน รวมถึงเรื่องของรูปแบบของ
เฟอร7นิเจอร7ท่ีปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและตามการใช4งาน 
สอดคล4องกับงานวิจัยของ อังกาบ ศักดี [11] โดยผลของ
การศึกษาระดับความพึงพอใจของเรื่อง นําวัสดุเหลือใช4 และ
ความเหมาะสมของโครงสร4าง ขนาด และสัดส3วน ผู4บริโภคมี
ความพึงพอใจอยู3ในระดับมาก โดยการศึกษา และออกแบบ
อย3างมีระบบ รวมท้ังคํานวณการรับแรงต3างๆ สามารถช3วย
ลดระยะเวลา และค3าใช4จ3ายในการผลิต สอดคล4องกับ 
ศุทธินี กล3อมแสร7 [12] ท่ีว3าหากสามารถประยุกต7ใช4ระบบ
การผลิตให4มีความเหมาะสมกับกระบวนการผลิตสามารถลด
เวลาการผลิตลงได4 งานวิจัยครั้งน้ีสามารถนําผลท่ีได4จากการ
วิเคราะห7มาเปGนแนวทางในการออกแบบเฟอร7นิเจอร7 หรือ
สร4างผลงานท่ีมีลักษณะท่ีใกล4เคียงกันได4 
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7. ข�อเสนอแนะ 
 ผู4วิจัยเสนอแนะในเรื่องของศึกษาข4อมูลพ้ืนฐานของทาง
กลุ3ม รวมถึงกรรมวิธีการผลิต เพ่ือใช4เปGนแนวทางการ
ออกแบบ เน่ืองจากความต4องการของรูปแบบเฟอร7นิเจอร7 
เปลี่ยนแปลงตามความต4องการของผู4บริโภค และควร
คํานึงถึงอัตลักษณ7ของทางกลุ3มฯ การเลือกใช4ข4อต3อควร
ออกแบบให4สอดคล4องกับลักษณะการใช4งาน และสามารถ
นําผลการวิเคราะห7ข4อต3อครั้งน้ี เพ่ือเปGนส3วนหน่ึงในการ
ตัดสินใจเลือกใช4เพ่ือสร4างเฟอร7นิเจอร7ในรูปแบบต3างๆ ตาม
ความต4องการ 
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วงจรกรองความถ่ีโหมดกระแสหลายหน�าท่ี ท่ีควบคุมด�วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสNโดยใช� CCCII 

 
สมมาตร  สุบรรณพงษ71 และ ป�ยะนัฐ ใจตรง2 ศุภวัฒน7  ลาวัณย7วิสุทธ์ิ3 
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บทคัดย�อ 
 บทความน้ีนําเสนอวงจรกรองความถ่ีโหมดกระแสหลายหน4าท่ีหน่ึงอินพุต-สามเอาต7พุตท่ีควบคุมได4ด4วยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส7 โดยใช4วงจรสายพานกระแสรุ3นท่ีสองท่ีสามารถทํางานได4เชิงอิเล็กทรอนิกส7 (CCCII) ประกอบด4วยตัวต4านทาน 
และตัวเก็บประจุท่ีต3อลงกราวนด7  วงจรสามารถให4การตอบสนองการทํางานได4 3 ฟxงก7ชัน คือ ฟxงก7ชันกรองผ3านความถ่ีสูง 
กรองผ3านความถ่ีต่ํา กรองสัญญาณช3วงความถ่ี สามารถควบคุมความถ่ีธรรมชาติ และควอลิตี้ เฟคเตอร7ได4ด4วยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส7อย3างเปGนอิสระจากกัน มีค3าความความต4านทานอินพุตสูง วงจรท่ีนําเสนอจึงเหมาะท่ีจะนําไปพัฒนาสร4างเปGน
วงจรรวม สมรรถนะของวงจรกรองความถ่ีท่ีนําเสนอถูกทดสอบผ3านการจําลองผลการทํางานด4วยโปรแกรม PSpice โดยใช4
เทคโนโลยีทรานซิสเตอร7 (CMOS) ขนาด 0.25µm TSMC  ผลการทดสอบวงจรท่ีได4มีความสอดคล4องกับท่ีคาดการณ7ไว4ในทาง
ทฤษฎี   

 
คําสําคัญ: กรองความถ่ี, วงจรสายพานกระแส 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ป!ท่ี 12 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 
           

 
82 

The Universal Biquadratic current mode Filter with 
Electronic Controllabillity Using CCCIIs 

 
Sommart  Subannapong1 Piyanat Jaitrong2 and Supawat Lawanwisut3 
1Industrial Education Faculty of Industrial Technology, Thepsatri Rajabhat University 
2Electrical Engineering Faculty Engineering, Thonburi University 
3Information and Communication Engineering Faculty of Industrial Technology, Thepsatri Rajabhat University 

 
Abstract 
 This paper describes the low pass, band pass, high pass, with single -inputs three -output configuration 
employing  current controlled current conveyor (CCCII) with resistor and grounded capacitors , availability 
of multifunction biquadratic filter network the quality factor and nature frequency can be tuned 
electronically and independently, high input impedance, which is well suited for integrated circuit 
implementation. Additionally, each function response can be selected by suitably selecting input signals 
with digital method. The theoretical results are verified by PSpice simulator using 0.25 µm TSMC (CMOS) 
technology parameters. The given results agree well with the theoretical anticipation. 

 
Keywords : Filter, Weave wire circuit currents 
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1.บทนํา 
 วงจรกรองความถ่ีเปGนวงจรหน่ึงท่ีมีความสําคัญในระบบ
การประมวลผลสัญญาณแอนะล็อกซ่ึงถูกนํามาใช4อย3าง
แพร3หลาย ในหลายสาขางาน เช3น ในระบบสื่อสาร ในระบบ
เครื่องมือวัด และในระบบประมวลผลสัญญาณ [1-2] วงจร
กรองความถ่ีสามารถให4ผลตอบสนองการกรองความถ่ีได4
หลายหน4าท่ีในโครงสร4างวงจรเดียวกัน จึงมักจะถูกพัฒนาให4
วงจรกรองความถ่ีได4หลายหน4าท่ี ข4อดีท่ีมากกว3าวงจรกรอง
ความถ่ีท่ัวไปคือ เปGนวงจรท่ีสามารถให4การตอบสนองได4
หลายแบบในเวลาเดียวกัน โดยท่ีไม3ต4องเปลี่ยนโครงสร4าง
ของวงจร เช3น กรองความถ่ีต่ําผ3าน กรองความถ่ีสูงผ3าน และ
กรองแถบความถ่ีผ3าน [1] 
 จากการศึกษาได4มีผู4นําเสนอ กรองความถ่ีหลายหน4าท่ี
อันดับสองโหมดแรงดันแบบหลายอินพุต-หน่ึงเอาต7พุตโดย
ใช4วงจรรวมสําเร็จรูป ซ่ึงได4รับการพัฒนาข้ึนมาอย3างต3อเน่ือง
ดังน้ี [3-10] แต3วงจรกรองความถ่ีเหล3าน้ันยังมีข4อจํากัดของ
วงจรดังน้ี คือ ใช4อุปกรณ7พาสซีฟจํานวนมาก ตัวต4านทาน
และตัวเก็บประจุไม3ต3อลงกราวนด7จึงไม3เหมาะท่ีจะนําไป
พัฒนาสร4างเปGนวงจรรวม   [11-12] และจากการศึกษา
โครงข3ายกรองความท่ีมีผู4นําเสนอไว4น้ันพบว3า ไม3สามารถ
ควบคุมความถ่ีได4ด4วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส7ไม3สามารถ
ควบคุมความถ่ีธรรมชาติและควอลิตี้แฟคเตอร7ได4อย3างอิสระ
จากกันได4 
 วงจร CCCII สามารถทํางานได4 ท้ังโหมดแรงดันและ
โหมดกระแส นอกจากน้ียังมีข4อดีอีกหลายประการเช3น 
อัตราสรูว7สูง แบนด7วิธกว4าง โครงสร4างวงจรท่ีออกแบบโดย 
CCCII ไม3ซับซ4อน [13] 
 กลุ3มจากปxญหาท่ีได4กล3าวมาข4างต4น ผู4วิจัยมีจุดมุ3งหมาย
เพ่ือจะออกแบบวงจรกรองความถ่ีโหมดกระแส เพ่ือให4
สามารถควบคุมค3าความถ่ีโพลและค3าควอลิตี้แฟกเตอร7ได4
ด4วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส7อย3างเปGนอิสระต3อกัน อีกท้ังจะใช4
อุปกรณ7ในการออกแบบวงจรจํานวนน4อยเพ่ือลดความ
ซับซ4อนของวงจรจากปxญหาท่ีได4กล3าวมาข4างต4น ผู4วิจัยมี
จุดมุ3งหมายเพ่ือจะสังเคราะห7และออกแบบโครงข3ายกรอง
ความถ่ีโหมดกระแส เพ่ือให4สามารถควบคุมค3าความถ่ี
ธ ร รมชาติ แ ละค3 า ควอลิ ตี้ แฟก เตอร7 ไ ด4 ด4 ว ย วิ ธี ทา ง

อิเล็กทรอนิกส7อย3างเปGนอิสระต3อกัน อีกท้ังจะใช4อุปกรณ7ใน
การออกแบบวงจรจํานวนน4อยเพ่ือลดความซับซ4อนของวงจร  
 

2. ทฤษฎีและหลักการ 
2.1 การออกแบบโครงข�ายวงจรกรองความถี่   
 ออกแบบโครงข3ายวงจรกรองความถ่ี ประกอบด4วย
วงจรดิฟเฟอร7เรนชิเอเตอร7แบบไม3มีการสูญเสีย (Lossless 
Differentiator) ต3อร3วมกับวงจรขยายกระแส ดังแสดงในรูป
ท่ี 1 
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รูปท่ี 1 บล็อกไดอะแกรมวงจรกรองความถ่ี 
โหมดกระแสหลายหน4าท่ี 

 
จากรูปท่ี 1 สามารถเขียนสมการถ3ายโอนฟxงก7ชันได4ดังน้ี 
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จากสมการท่ี (1)-(3) สามารถหาความถ่ีโพล และควอลติี้
แฟกเตอร7 ดังน้ี 
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จากสมการท่ี (1-4) และ (1-5) พบว3าความถ่ีโพลและ 
ควอลิตี้แฟกเตอร7สามารถปรับได4อย3างอิสระจากกัน โดย

ค3าความถ่ีโพลสามารถปรับได4จาก a  หรือ b  และค3าควอ

ลิตี้แฟกเตอร7สามารถปรับได4โดยค3า k  จาก 
 
2.2 และวงจรขยายกระแสและวงจรดิฟเฟอรNเรนซิเอเตอรN 
การออกแบบวงจรขยายกระแสจะใช4อุปกรณ7แอคทีฟ CCCII 
1 วงจร และตัวต4านทาน 1 ตัว ดังรูปท่ี 2 ซ่ึงจะได4ฟxงก7ชัน
ถ3ายโอนดังน้ี 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2 วงจรขยายกระแส 

 
 

                                           (6) 

 
 การออกแบบวงจรดิฟเฟอร7เรนชิเอเตอร7ท่ีไม3มีการ
สูญเสียในครั้งน้ีจะใช4อุปกรณ7แอคทีฟ CCCII 1 วงจร ตัวเก็บ
ประจุ 1 ตัวต3อลงกราวนด7 และตัวต4านทาน 1 ตัว ดังรูปท่ี 3 
และรูปท่ี 4 ซ่ึงจะได4ฟxงก7ชันถ3ายโอนดังน้ี 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 3 วงจรดิฟเฟอร7เรนซิเอเตอร7แบบบวกไม3มีการสญูเสีย 
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รูปท่ี 4 วงจรดิฟเฟอร7เรนซิเอเตอร7แบบลบไม3มีการสูญเสยี 

 
 
                                                                   (8) 

 
2.3 วงจรกรองความถี่โหมดกระแสท่ีนําเสนอ 
 โครงข3ายวงจรกรองความถ่ีหลายหน4าท่ีสามเอาต7พุต-
หน่ึงอินพุตท่ีได4จากการออกแบบ ในหัวข4อท่ี 2.1 และ 2.2 
นํามาประกอบกันตามรูปท่ี 1 ซ่ึงผลตอบสนองความถ่ีทาง
เอาต7พุตประกอบด4วย ฟxงก7ชันกรองผ3านความถ่ีสูง ฟxงก7ชัน
กรองผ3านความถ่ีต่ํา ฟxงก7ชันกรองสัญญาณช3วงความถ่ี ดัง
แสดงในรูปท่ี 4 และหาฟxงก7ชันถ3ายโอนได4ดังน้ี 
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แทนค3า สมการ (9) ใน สมการท่ี (1)-(3) จะได4 
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                                                                  (12) 
 
 
จากสมการท่ี (10)-(12) กําหนดให4 R2 = R3  และ C1 = C2 
จะได4ค3าความถ่ีธรรมชาติและควอลิตี้แฟคเตอร7 ดังน้ี 
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 เมื่ อ  ( )/n n oxC W Lβ µ=  คือค3 าพาร ามิ เ ตอร7ทา ง
กายภาพของ CMOS จากสมการท่ี (13) และ (14) สามารถ
ทําการปรับค3าความถ่ีธรรมชาติได4จาก R2,C1 หรือ R3,C2 
ส3วนค3าควอลิตี้แฟคเตอร7 สามารถได4จากค3า R1 หรือ IB1 

 
รูปท่ี 5 วงจรกรองความถ่ีโหมดกระแสหลายหน4าท่ี  

ท่ีนําเสนอ 
 
3.  ผลการจําลองการทํางาน 
 วงจรกรองความถ่ีหลายหน4าท่ีสามอินพุต-หน่ึงเอาต7พุต 
ได4ใช4เทคโนโลยีทรานซิสเตอร7 0.25µm TSMC ขนาดของ
ทรานซิสเตอร7 ดังตารางท่ี 1 โดยใช4โปรแกรม Pspice 
จําลองการทํางาน เพ่ือเปGนการทดสอบและยืนยันสมรรถนะ
ของวงจรท่ีนําเสนอ ใช4แหล3งจ3ายแรงดัน ±1.25 V และ 
ค3าพารามิเตอร7ของอุปกรณ7แอคทีฟและพาสซีฟได4แก3 
IB1=IB2=IB3=100uA, C1=C2=3nF, และ R1=R2=R3=10kΩ 

ตามลําดับโดยมีโครงสร4างวงจรดังรูปท่ี 6  

 
รูปท่ี 6 โครงสร4างภายในของ CCCII ท่ีใช4ในการจําลอง 

การทํางาน 
 
ตารางท่ี 1 ตารางค3าอัตราส3วน (W/L) ของมอสทรานซิสเตอร7 
 

ทรานซิสเตอร7 W (µm) L (µm) 
M1,-M11, 55 24 
 M12-M19 5 55 

 
 การทดสอบผลการตอบสนองของสัญญาณความถ่ี โดย
ปtอนอินพุตเปGนสัญญาณไซน7หรือ AC กําหนดกระแส เท3ากับ 
1 พบว3าวงจรสามารถตอบสนองฟxงก7ชันกรองความถ่ีท้ัง 3 
แบบ คือ ฟxงก7ชันกรองผ3านความถ่ีสูง กรองผ3านความถ่ีต่ํา 
กรองสัญญาณช3วง การทดสอบการตอบสนองทางเฟสของ
วงจร โดยวัดจากฟxงก7ชันกรองผ3านทุกความถ่ีเพ่ือยืนยันการ
ทํางานของวงจรว3านํามาใช4เปGนวงจรเลื่อนเฟสได4จริง นําผล
ท่ีได4จากการวัดมาทําการพล็อตกราฟเพ่ือแสดงผลการ
ตอบสนองทางเฟสแต3ละช3วงความถ่ีแสดงในรูปท่ี 7 
 

 

รูปท่ี 7 ผลตอบสนองความถ่ีท่ีนําเสนอ 

 การทดลองพบว3าผลตอบสนองทางขนาดของฟxงก7ชัน
กรองแถบความถ่ีผ3าน เมื่อเปลี่ยนแปลงค3า R1 = 100K, 
300K, และ 500K ดังแสดงในรูปท่ี 8 และ เมื่อเปลี่ยนแปลง
ค3า R2 = 100K, 300K, และ 500K ดังแสดงในรูปท่ี 9 จาก
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ผลการจําลองพบว3า สอดคล4องกับสมการท่ี (13) การ
ทดสอบสมรรถนะการควบคุม ควอลิตี้แฟคเตอร7ด4วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส7 ด4วยการปรับค3ากระแส IB1=1µA, 10µA, 
และ 100µA ตามลําดับโดยทดสอบท่ีฟxงก7ชันกรองผ3านแถบ
ความถ่ี พบว3าวงจรให4การตอบสนองความถ่ีธรรมชาติ 
เหมือนกันแต3ค3าควอลิตี้แฟคเตอร7มีการเปลี่ยนแปลง ดัง
แสดงในรูปท่ี 10 ซ่ึงพบว3า สามารถปรับความถ่ีธรรมชาติได4
อย3างอิสระจากค3าควอลิตี้แฟกเตอร7 สอดคล4องกับสมการท่ี 
(13) และ (14) รูปท่ี 11 เปGนการนําเสนอการตอบสนองเชิง
เวลาของวงจรกรองความถ่ีท่ีนําเสนอโดยปtอนสัญญาณไซน7 
100µA ท่ีความถ่ึ 100k 
 

 
 
รูปท่ี 8 ผลตอบสนองทางขนาดของฟxงชันกรองแถบความถ่ี

ผ3านเมื่อเปลี่ยนค3า R2 
 

 
 

รูปท่ี 9 ผลตอบสนองทางขนาดของฟxงชันกรองแถบความถ่ี
ผ3านเมื่อเปลี่ยนค3า R3 

 

 
 
รูปท่ี 10 ผลตอบสนองทางขนาดของฟxงชันกรองแถบความถ่ี

ผ3านเมื่อเปลี่ยนค3า IB1 

 
รูปท่ี 11 ผลตอบสนองของสัญญาณไซน7ท่ีความถ่ี 100k 

 

4. สรุปผล 
 การทดสอบวงจรกรองความถ่ีท่ีนําเสนอด4วยโปรแกรม 
PSpice  ท่ีมีโครงสร4างของ CCCII ใช4เทคโนโลยี
ทรานซิสเตอร7 0.25µm TSMC สมรรถนะของวงจรถูกต4อง
ตามหลักทฤษฎีและ ตรงตามวัตถุประสงค7ท่ีตั้งไว4 โดยมี
รายละเอียดข้ันตอนและผลการทดสอบโดยสรุปได4ดังน้ี จาก
การทดสอบพบว3าวงจรสามารถตอบสนองการทํางานได4 3 
ฟxงก7ชัน ได4แก3 ฟxงก7ชันกรองผ3านความถ่ีสูง กรองผ3านความถ่ี
ต่ํา กรองสัญญาณช3วงความถ่ี สามารถควบคุมค3าความถ่ี
ธ ร รมชาติ แ ละค3 า ควอลิ ตี้ แฟก เตอร7 ไ ด4 ด4 ว ย วิ ธี ทา ง
อิเล็กทรอนิกส7อย3างเปGนอิสระต3อกัน 
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สกุล คํานวนชัย1, ชม ก้ิมปาน2 
1สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี
2คณะวิศวกรรมศาสตร7และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปxญญาภิวัฒน7 

 
บทคัดย�อ 
 บทความวิจัยน้ีมีจุดมุ3งหมายเพ่ือประยุกต7ระบบอินเทอร7เน็ต ออฟ ติง การรดนํ้าในแปลงผักชีพร4อมการแจ4งเตือนผ3านไลน7
แอปพลิเคชัน ให4สามารถนําไปใช4งานกับเกษตรกรได4จริง โดยระบบมีข้ันตอนทํางานแบ3งออกเปGน 2 ส3วน ดังน้ี 1) การ
กําหนดเวลาการทํางานในสภาพอากาศปกติ ระบบมีตารางการทํางานวันละ 3 ครั้ง แต3ละครั้งทํางานได4ตั้งแต3 1-60 นาที      
2) การส3งข4อความแจ4งเตือนไปยังเกษตรกร โดยระบบสามารถกําหนดเครื่องปลายทางท่ีต4องรับข4อความได4หน่ึงบัญชีสมาชิก 
Line โดยระบบของ Line Notify ด4วยข4อความในการสื่อสารโดยใช4ข4อความแจ4งเตือนว3า “IOT ผักชี: ตามด4วยข4อความ
สถานะการทํางานของการรดนํ้าผักชี” และในสภาพอากาศท่ีมีฝนตกมีอุปกรณ7ตรวจจับสภาพความช้ืนสัมพัทธ7ท่ีมีค3าตั้งแต3   
90% ข้ึนไป ซ่ึงเปGนค3าความช้ืนสัมพัทธ7ว3ามีฝนตก ระบบมีโปรแกรมควบคุมเวลาในการรดนํ้าหลังจากฝนตก 30 นาที ให4มีการ
รดนํ้าเพ่ิมเติมอีก 20 นาที เพ่ือล4างนํ้าฝนท่ีค4างใบผักชีออก เปGนการลดความเสียหายของใบผักชีจากใบด3างและเน3า 
 ผลจากการเก็บข4อมูลการทํางานของระบบในการสั่งงานท้ังในสภาพอากาศท่ีไม3มีฝนตกและมีฝนตก และการแจ4งเตือนผ3าน
ทางไลน7แอปพลิเคชันจํานวน 20 วันๆ ละ 3 ครั้ง รวมเปGนจํานวน 60 ครั้ง ระบบมีความถูกต4องในการทํางานคิดเปGนร4อยละ 
96.66 

 
คําสําคัญ: อินเทอร7เน็ต ออฟ ติง, ไลน7แอปพลิเคชัน, ผักชี 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ป!ท่ี 12 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 
           

 
90 

Internet of Things system for watering of coriander 
Notification by Line Application 
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Abstract 
 This paper Internet of Things System for Watering of Coriander Notification by Line Application is an 
automatic watering presentation on coriander conversion by setting the working time. And send a 
notification message to the farmer via the application line. The process of the paper is divided into 2 
parts: 1) The work schedule of the project is set to work three times a day, each running from 1-60 
minutes 2) Farmer can assign one destination to receive a message. In this project named “IOT ผักชี: in 
LINE Notify”. And in rainy weather there is a relative humidity sensor with a value of 90% or more, which 
is the relative humidity that rains. The system has a timer to water the water. After 30 minutes of rain, 
there is an additional 20 minutes of watering to clear the coriander leaves. Reduce the damage of 
coriander leaves from rotten leaves. 
 The experimental results from the actual data collection in order to run the system 20 times a day, 
three times a total of 60 times. The system accuracy was 96.66%. 

 
Keywords : Internet of Things, Line Application, Coriander 
 
 
 
 
 
. 
 
  
 

 
 
 

 
 
 



วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ป!ท่ี 12 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 
           

 
91 

1.บทนํา 
 จากพิมพ7เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศ
ไทยสู3ความมั่งค่ัง มั่นคง และยั่งยืน [1] ในกลุ3มท่ี 4 ดิจิทัล
และอินเทอร7 เน็ตออฟติง ใช4 เทคโนโลยีสมองกลฝxงตัว 
(Digital & IoT- Embedded Technology) มีวิสัยทัศน7
กลุ3มน้ีว3า ใช4เทคโนโลยีอินเทอร7เน็ตออฟติง เพ่ือพัฒนาให4
ประเทศไทยเปGนผู4นําด4านการเกษตร สุขภาพ และการ
ท3องเท่ียว ในทวีปเอเชียอย3างยั่งยืน โดยมีกลไกขับเคลื่อน
ด4วยคลัสเตอร7เทคโนโลยีโดยเทคโนโลยีหลัก 4 ด4าน  ซ่ึงหน่ึง
ในสี่ด4านคืออินเทอร7เน็ตออฟติง และปxจจัยท่ีจะต4องเติมให4
เต็มคือ มหาวิทยาลัย 
 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระยะ พ.ศ.2554-2563 [2] กรอบ ก-1 การพัฒนาและ
ประยุกต7 ICT เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมความเข็มแข็งให4กับภาค
เกษตรของไทย โดยมีกลยุทธ7และมาตรการ เพ่ิมผลิตภาพใน
กระบวนการผลิต และเพ่ิมศักยภาพของสินค4าเกษตรโดย
การสร4างนวัตกรรม ในประเด็น ส3งเสริมการใช4ระบบ
อัตโนมัติ และเกษตรอิเล็กทรอนิกส7ในกระบวนการผลิต ท่ี
สามารถทํางานร3วมกับระบบเครือข3ายเซ็นเซอร7 เช3น ระบบ
ควบคุมการให4 นํ้า ระบบควบคุมโรงเรือน โดยรัฐอาจ
สนับสนุนสถาบันการศึกษาในท4องถ่ินให4เปGนศูนย7กลางใน
การพัฒนา ประยุกต7 และส3งเสริมการใช4 ภายใต4ความ
ร3วมมือกับสาหกิจเพ่ือสังคม วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ3ม
เกษตรกร/สหกรณ7 เปGนต4น 
 ปxจจุบันผักชีไทยเปGนท่ีนิยมข4ามประเทศไปยังญี่ปุ�นอย3าง
มากกลายเปGนกระแส “ผักชีฟ!เวอร7” หลังจากสํานักข3าว 
NHK ได4ทํารายงานถึงสรรพคุณต3าง ๆ ของผักชีท่ีมีต3อ
ร3างกาย และรายการทีวีเชิญชวนให4คนญี่ปุ�นรับประทานผักชี
ท้ังในรูปใบสด ผลิตภัณฑ7เสริมสุขภาพ เครื่องดื่มสารสกัด
ผักชี จนนํามาทําเปGน mask พอกหน4า [3] 
 นายอริยะ พนมยงค7 กรรมการผู4จัดการ ไลน7 ประเทศ
ไทย [4] เป�ดเผยในงานแถลงข3าย “2016 Line Beyond 
Chat” ว3า เมื่อสิ้นป! 2558 ยอดผู4ใช4งานไลน7ในประเทศไทยมี
อยู3ท้ังสิ้น 33 ล4านคน นับเปGนอันดับท่ี 2 ของโลก รองจาก
ประเทศญี่ ปุ�น ส3วนในเชิงสถิติ พบว3า ในส3วนของสถิติ
คาดการณ7 ในป! 2559 คนไทยจะใช4เวลาอยู3กับสมาร7ทโฟน 
5.7 ช่ัวโมงต3อวัน ใช4งานไลน7 83.7 นาทีต3อวัน ซ่ึงเมื่อเทียบ

กับค3าเฉลี่ยการใช4งานไลน7ท่ัวโลก ประเทศไทย จะมียอดการ
ใช4งานส3งข4อความ หรือ แชท มากกว3าค3าเฉลี่ย 52%, ส3ง
รูปภาพ มากกว3าค3าเฉลี่ย 114%, ส3งวีดิโอ มากกว3าค3าเฉลี่ย 
85% และ ส3งสติ๊กเกอร7 มากกว3าค3าเฉลี่ย 52% 
 ข4อปฏิบัติการดูแลรักษา [5] ผักชีให4มีผลผลิตท่ีดีต4องให4
ความสําคัญกับการให4นํ้าแปลงผักชี ด4วยผักชีเปGนพืชชนิด   
ท่ีต4องการนํ้ามากแต3ไม3ชอบนํ้าขัง ดังน้ัน ต4องให4นํ้าอย3าง
สม่ําเสมอวันละ 2 ครั้ง เช4าและเย็น โดยการให4นําต4องไม3ให4
นํ้ามากจนโชกเกินไป เพราะผักชีถ4ารดนํ้ามากเกินจะทําให4
ผักชี เน3า เสียหายได4  รวมท้ังเมื่อผักชีโดยนํ้าฝนมากๆ 
เกษตรกร ต4องทําการรดนํ้าผักชีซํ้าอีกเปGนการล4างใบผักชี 
ไม3ให4เกิดเน3าเสีย 
 จากงานวิจัยเรื่อง การหาประสิทธิภาพของระบบ
อิเล็กทรอนิกส7สําหรับควบคุมการจ3ายนํ้าทางการเกษตร [6] 
ผลการวิจัยพบว3า จากการทดลองระบบอิเล็กทรอนิกส7
ควบคุมการจ3ายนํ้ามีผลต3อการการเจริญเติบโตของพืช ช3วย
ทําให4พืชเจริญเติบโตดีกว3าระบบดั้งเดิม 
 และงานวิจัย ระบบรดนํ้าอัตโนมัติผ3 านเครือข3าย
เซ็นเซอร7ไร4สาย [7] เปGนระบบรดนํ้าอัตโนมัติท่ีทํางานตาม
โปรแกรมท่ีตั้งไว4 ผลการทดลองพบว3า ระบบสามารถทํางาน
ผ3านสิ่งกีดขวางได4 ในระยะ 20-120 เมตร แต3ในระยะ 140-
200 เมตร ระบบไม3สามารถทํางานได4 และผลทดลองด4าน
การวัดความช้ืนของดินสามารถทํางานได4ในระดับความช้ืนท่ี 
10-80 แต3ถ4าความช้ืนท่ี 90 ข้ึนไป เซ็นเซอร7ไม3สามารถ
ทํางานได4 
 จากข4อมูลและงานวิจัยดังท่ีกล3าวมาข4างต4นผู4วิจัยจึง
ต4องการพัฒนาระบบการควบคุมการรดนํ้าผักชีให4ถูกต4อง 
แม3นยํา และสามารถทราบสถานะการทํางานของระบบว3ามี
การ ทํางานตาม ท่ีกําหนดไว4หรือไม3  จากสถานท่ีจริ ง
ตลอดเวลา (Real time) เพ่ือให4เกษตรกรสามารถทําแปลง
ผักชีได4มากกว3าหน่ึงแห3งในเวลาเดียวกันได4 
 ในบทความวิจัยน้ี ผู4วิจัยจึงมีจุดมุ3งหมายเพ่ือประยุกต7
ระบบอินเทอร7เน็ต ออฟ ติง การรดนํ้าในแปลงผักชีพร4อม
การแจ4งเตือนผ3านไลน7แอปพลิเคชันโดยมีขอบเขตงานวิจัย
ดังน้ี แปลงผักชีมีขนาดประมาณไม3เกิน 100 ตารางวาพ้ืนท่ี
ในการทําวิจัยต4องมีสัญญาณอินเทอร7เน็ต เพ่ือให4งานวิจัยน้ี
สามารถนําไปใช4ประโยชน7กับเกษตรกรได4จริง ตามนโยบาย 
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Thailand 4.0 ในการขับเคลื่อนประเทศไทยให4เกษตรกรมี
ต4นแบบในการดําเนินการระบบ Smart Farm
จุดเริ่มต4นของ Smart Farmer ท่ีสามารถนําไปสร4างความ 
มั่นค่ัง แบบยังยืนได4 
 

2. ทฤษฎีและหลักการ 
 การจัดทํางานวิจัยระบบ อินเทอร7เน็ต ออฟ ติ
นํ้าในแปลงผักชีพร4อมแจ4งเตือนผ3านไลน7แอปพลิเคชัน ผู4
ได4 ทําการแบ3งส3วนประกอบของงาน
ฮาร7ดแวร7 และด4านซอฟต7แวร7 โดยมีการทํางานร3วมกันของ
อุปกรณ7 ดังน้ี 
 
2.1 โมดูลนาฬิกา RTC (Real Time Clock) DS
 โมดูลนาฬิกา RTC (Real Time Clock) 
ระบบฐานเวลาเปGนสิ่งสําคัญท่ีสามารถนําไปใช4ในอุปกรณ7
อิเล็กทรอนิกส7ได4หลากหลาย ภายในไมโครคอนโทรเล
ไทเมอร7เพ่ือใช4ในการจับเวลาDS1307 
ของดัลลัสเซมิคอนดักเตอร7 (Dallas Semiconductor) 
บัสรับส3งข4อมูลแบบ I2C ซ่ึงเปGนแบบ 
สื่อสารได4 2 ทิศทาง (bi-direction bus) 
DS1307 น้ันสามารถเก็บข4อมูล วินาที, 
วันท่ี, เดือน และป! ได4 ระบบเวลาสามารถทํางานโหมด
รูปแบบ 24 ช่ัวโมง หรือ 12 ช่ัวโมง AM/PM 
ตรวจจับแหล3งจ3ายไฟ โดยถ4าแหล3งจ3ายไฟหลักถูกตัดไป 
DS1307 สามารถสวิตซ7ไปใช4ไฟจากแบตเตอรี่ และ
สามารถทํางานต3อได4 โดยท่ียังสามารถรักษาข4อมูลไว4ได4 
โครงสร4างมีขาท้ังหมด 8 ขาดังแสดงใน
รายละเอียดการทํางานของขาต3าง ๆ ดังน้ี

รูปท่ี1ตําแหน3งขาไอซี RTC DS
(ท่ีมา : http://www.mind-tek.net/ds

 
การทํางานของแต3ละขา ดังน้ี 
 Vcc  :ใช4ต3อไฟเลี้ยง +5V 
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ในการขับเคลื่อนประเทศไทยให4เกษตรกรมี
Smart Farm และเปGน

ท่ีสามารถนําไปสร4างความ 

ระบบ อินเทอร7เน็ต ออฟ ติง การรด
ผ3านไลน7แอปพลิเคชัน ผู4วิจัย

ส3วนประกอบของงานเปGนงานทางด4าน
โดยมีการทํางานร3วมกันของ

RTC (Real Time Clock) DS1307 
RTC (Real Time Clock) DS1307 [8] 

ระบบฐานเวลาเปGนสิ่งสําคัญท่ีสามารถนําไปใช4ในอุปกรณ7
อิเล็กทรอนิกส7ได4หลากหลาย ภายในไมโครคอนโทรเลอร7มี

DS1307 เปGน IC ฐานเวลา
Dallas Semiconductor) มี

ซ่ึงเปGนแบบ 2 wire สามารถ
direction bus) ฐานเวลาของ 

, นาที, ช่ัวโมง, วัน, 
เดือน และป! ได4 ระบบเวลาสามารถทํางานโหมดได4ท้ัง 

AM/PM ภายในมีระบบ
ตรวจจับแหล3งจ3ายไฟ โดยถ4าแหล3งจ3ายไฟหลักถูกตัดไป 

สามารถสวิตซ7ไปใช4ไฟจากแบตเตอรี่ และยัง
โดยท่ียังสามารถรักษาข4อมูลไว4ได4 

ขาดังแสดงในรูปท่ี 1 และมี
รายละเอียดการทํางานของขาต3าง ๆ ดังน้ี 

 
RTC DS1307 

tek.net/ds1307.php) 

 Gnd  :ใช4ต3อกราวด7                       
 Vbat :ใช4ต3อกับแบตเตอรี่ 3V เพ่ือรักษาการทํางาน 
  ในกรณีท่ีไม3มีไฟเลี้ยงจ3าย
 SDA  : ขารับส3งข4อมูลด4วยระบบบัส 
 SCL   : ขาสัญญาณนาฬิกาสําหรับการรับส3งข4อมูล
ด4วยระบบบัส I2C 
 SQW/OUT:  ขาเอาต7พุตสัญญาณ 
สามารถเลือกความถ่ีได4 
 X1, X2: ใช4ต3อกับคริสตอลความถ่ีมาตรฐาน 
 32.768 kHz เพ่ือสร4างฐานเวลาจริงให4กับ 
 
 ในกา รต3 อ  DS1307  กับ ไ ม โ ครคอน โทรล เลอร7 
P89V51RD2  โ ดย ใช4 พอ ร7 ต  P
ไมโครคอนโทรเลอร7เปGนบัส I2C ต3อกับ 
DS1307 ดังแสดงในรูปท่ี 2 ส3วนขาสัญญาณ 
ทําหน4าท่ีใช4การวนลูปคอยตรวจสอบค3าภายในรีจิสเตอร7ของ 
DS1307 
 

 

รูปท่ี 2 วงจรใช4งาน DS1307
(ท่ีมา:http://www.mind-tek.net/ds1307.php)

 

 ในการควบคุมการทํางานของโปรแกรม และแสดงผล ได4
ใช4โปรแกรม HyperTerminal 
พอร7ตอนุกรมด4วยอัตราข4อมูล 9600
 การต3อใช4งาน โมดูลนาฬิกา DS1307 
(arduino) โมดูลนาฬิกา RTC DS1307 
งานแบบ I2C ต3อสายใช4งานดังน้ี 
  Vcc ->  5V 
  Gnd ->Gnd 
 SCL -> A5 
 SDA -> A4 

มกราคม – มิถุนายน 2560 

ใช4ต3อกราวด7                                                                    
เพ่ือรักษาการทํางาน  

ในกรณีท่ีไม3มีไฟเลี้ยงจ3าย 
ขารับส3งข4อมูลด4วยระบบบัส I2C 
ขาสัญญาณนาฬิกาสําหรับการรับส3งข4อมูล 

ขาเอาต7พุตสัญญาณ Square Wave 

ใช4ต3อกับคริสตอลความถ่ีมาตรฐาน  
เพ่ือสร4างฐานเวลาจริงให4กับ IC 

กับ ไ ม โ ครคอน โทรล เลอร7 
P2 . 5  แล ะ  P2 . 6  ขอ ง

ต3อกับ SCL และ SDA ของ 
ส3วนขาสัญญาณ SQW/OUT 

ใช4การวนลูปคอยตรวจสอบค3าภายในรีจิสเตอร7ของ 

 

DS1307 ท่ีใช4ในงานวิจัย 
tek.net/ds1307.php) 

ในการควบคุมการทํางานของโปรแกรม และแสดงผล ได4
HyperTerminal เปGนโปรแกรมติดต3อผ3าน

9600 bps ดังแสดงในรูปท่ี 3 
DS1307 กับบอร7ดอาดูโน 

RTC DS1307 มีอินเตอร7เฟสการใช4
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รูปท่ี 3 การทดสอบการใช4งาน DS1307 
(ท่ีมา : http://www.mind-tek.net/ds

 
 การแสดงตัวอย3างการทํางานของ 
I2Cmodules 24C32 memory DS
Arduino [9] ดังรูปท่ี 4 
 

รูปท่ี 4 ตัวอย3างการทํางานของ Tiny RTC I
(ท่ีมา : https://www.arduinoall.com/product/

 
2.2 ESP8266 / ESP8285 กับการส�งการแจ�งเตือนเข�า 
LINE 
 2.2.1 LINE Notify 
 LINE Notify [10] เปGนบริการของทาง 
และช3องทางท่ีสามารถส3งข4อความการแจ4งเตือนต3าง ๆ ไ
บัญชีของผู4ใช4งานได4 ผ3านการใช4 API 
POST โดยLINE Notify สามารถส3งแจ4งเตือนได4เฉพาะผู4ท่ี
ขอใช4 หรือกลุ3มท่ีผู4ขอใช4เปGนสมาชิกเท3าน้ัน ไม3สามารถส3ง
ข4อความเข4าห4องสนทนาของเพ่ือน ๆ ได4 หากต4องการให4
สามารถส3งข4อความหาใครก็ได4 ต4องใช4 LINE
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1307 ผ3านบัส I2C 

tek.net/ds1307.php) 

การแสดงตัวอย3างการทํางานของ Tiny RTC 
memory DS1307 clock for 

 
Tiny RTC I2C modules  

https://www.arduinoall.com/product/158/) 

กับการส�งการแจ�งเตือนเข�า 

เปGนบริการของทาง LINE เปGนบริการ
ท่ีสามารถส3งข4อความการแจ4งเตือนต3าง ๆ ไปยัง

API ซ่ึงเรียกผ3าน HTTP 
สามารถส3งแจ4งเตือนได4เฉพาะผู4ท่ี

ขอใช4 หรือกลุ3มท่ีผู4ขอใช4เปGนสมาชิกเท3าน้ัน ไม3สามารถส3ง
ข4อความเข4าห4องสนทนาของเพ่ือน ๆ ได4 หากต4องการให4

LINE Bot API แทน 

 2.2.2 เพ่ิม LINE Notify เปGนเพ่ือนก3อนท่ีจะใช4งาน 
และส3งการแจ4งเตือนต4องเพ่ิม LINE Notify 
โดยสแกน QR Code ดังรูปท่ี 5 

 

 

รูปท่ี5 เพ่ิม LINE Notify 
(ท่ีมา : http://www.ioxhop.com/article/

esp8285-กับการส3งการแจ4งเตือนเข4า
 
 2.2.3 การขอ Access Token 
 ในการใช4งาน API ในทุก ๆ บริการ จะมีสิ่งท่ีเรียกว3า 
Access Token ไว4สําหรับเปGนรหัสท่ีใช4ตอนจะเข4าใช4งาน
API โดยรหัสน้ีจะเปGนข4อความแทนจดหมายอิเล็กทรอนิกส7 
และรหัสผ3านของผู4ใช4 ดังน้ันหาก 
เป� ด เผย  ใช4 ง าน ได4 ปกติ  ด4 ว ยการ เข4 า ไป ท่ีหน4 า เ ว็บ 
https://notify-bot.line.me/my/ 
ล็อกอินด4วยบัญชีผู4ใช4งาน LINE 
รหัสผ3านท่ีได4ตั้งไว4 
 เมื่อผู4ใช4ส3งข4อความไปแล4ว ระบบจะส3งข4อความใน
รูปแบบ  [ช่ือ Token]: [ข4อความ
ต4องการให4แสดงเมื่อส3งข4อความ เช3น หากกรอกว3า
เมื่อใช4 API ส3งข4อความว3า "สวัสดี
"ESP8266:สวัสดี"  ในช3องถัดมาจะให4เลือกว3าจะส3งข4อความ
เข4าไปในกลุ3มไหน หรือส3งให4ตัวผู4ใช4เท3าน้ัน
 
2.3 ตัวตรวจจับอุณหภูมิและความชื้น 
Temperature และ Humidity Sensor DHT
 ตัวตรวจจับอุณหภูมิและความช้ืน 
Module เล็กๆ สีฟtา  DHT11 (DHT
Temperature Sensor กับบอร7ด 
อุณหภูมิกับความช่ืนในอากาศดังรูปท่ี 
ของ DHT11 มีดังน้ี 

มกราคม – มิถุนายน 2560 

เปGนเพ่ือนก3อนท่ีจะใช4งาน API 
LINE Notify เปGนเพ่ือนก3อน 

 

LINE Notify เปGนเพ่ือน 
http://www.ioxhop.com/article/47/esp8266-

ส3งการแจ4งเตือนเข4า-line) 

 
ในทุก ๆ บริการ จะมีสิ่งท่ีเรียกว3า 

ไว4สําหรับเปGนรหัสท่ีใช4ตอนจะเข4าใช4งาน 
โดยรหัสน้ีจะเปGนข4อความแทนจดหมายอิเล็กทรอนิกส7 

และรหัสผ3านของผู4ใช4 ดังน้ันหาก Access Token ถูก
ด4 วยการ เข4 า ไป ท่ีหน4 า เ ว็บ 

bot.line.me/my/ จากน้ันระบบจะให4ผู4ใช4
LINE โดยกรอกอีเมล7 และ

เมื่อผู4ใช4ส3งข4อความไปแล4ว ระบบจะส3งข4อความใน
ข4อความ] ดังน้ันท่ีกรอกข4อความท่ี

ต4องการให4แสดงเมื่อส3งข4อความ เช3น หากกรอกว3าESP8266 
สวัสดี" ข4อความจะข้ึนว3า 

ในช3องถัดมาจะให4เลือกว3าจะส3งข4อความ
เข4าไปในกลุ3มไหน หรือส3งให4ตัวผู4ใช4เท3าน้ัน 

ตัวตรวจจับอุณหภูมิและความชื้น DHT11 Digital 
Humidity Sensor DHT11 

ตัวตรวจจับอุณหภูมิและความช้ืน [11] การใช4งาน 
DHT11 Humitdity and 

กับบอร7ด Ardiono) ท่ีใช4ในการวัด
ดังรูปท่ี 6 โดยคุณลักษณะ
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• ย3านวัดความช่ืน 20-95% RH โดยมีค3าความแม3นยํา 
5% RH ความละเอียดในการวัด 1% แสดงผลแบบ 
• ย3านวัดอุณหภูมิ 0-50 องศาเซลเซียส โดยมีค3าความ
แม3นยํา +-2 องศาเซลเซียส  ความละเอียดในการวัด 
องศาเซลเซียส แสดงผลแบบ 8 บิต 
• มีPIN 4 ขารายละเอียดดังรูปท่ี 6  
• กินกระแส 0.5 - 2.5 mA (ขณะทําการวัดค3า
แรงดัน 3-5.5 VDC 
• อ3านค3าสัญญาณ (Sample Rate) 
ออกแบบวงจรดิฟเฟอร7เรนชิเอเตอร7 ท่ีไม3มีการสูญเสีย
อุปกรณ7แอคทีฟ DDCC1 วงจร ตัวเก็บประจุ 
กราวนด7 และตัวต4านทาน 1 ตัว 
ในการต3อแบบปกติ คือ ระยะห3างระหว3าง 
บอร7ดอาดูโนมีระยะห3างไม3เกิน 20 เมตร 
up resistor ขนาด 5KΩ (ต3อ R 5kΩไว4กับแหล3งจ3ายแรงดัน
และต3อเข4าไปท่ีขา DATA)   
 Pin 1  ต3อกับVDD 
 Pin 2  ต3อเปGนขาDATA 
 Pin 3  ไม3ได4ใช4 
 Pin 4  ลงกราวด7 
 

รูปท่ี 6 DHT11 Digital Temperature 
Sensor DHT11 

 

3. ข้ันตอนและวิธีดําเนินงาน 

 ระบบอินเทอร7เน็ต ออฟ ติง การรดนํ้าในแปลงผักชี
พร4อมแจ4งเตือนผ3านไลน7แอปพลิ เคชัน ผู4 วิ จัยได4แบ3ง
ส3วนประกอบเปGนดังน้ี1) ระบบการทํางาน 
3) การพัฒนาโปรแกรมควบคุมการทํางาน
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โดยมีค3าความแม3นยํา +- 
แสดงผลแบบ 8 บิต 

าเซลเซียส โดยมีค3าความ
องศาเซลเซียส  ความละเอียดในการวัด 1 

ทําการวัดค3า) ท่ีระดับ

Sample Rate) ทุก 1 วินาที การ
ออกแบบวงจรดิฟเฟอร7เรนชิเอเตอร7 ท่ีไม3มีการสูญเสีย

วงจร ตัวเก็บประจุ 1 ตัวต3อลง

ติ คือ ระยะห3างระหว3าง Sensor กับตัว
เมตร และจะต4องใช4 Pull 

ไว4กับแหล3งจ3ายแรงดัน

 
Digital Temperature และ Humidity 

ระบบอินเทอร7เน็ต ออฟ ติง การรดนํ้าในแปลงผักชี
พร4อมแจ4งเตือนผ3านไลน7แอปพลิ เคชัน ผู4 วิ จัยได4แบ3ง

ระบบการทํางาน 2) แปลงผักชี   
การพัฒนาโปรแกรมควบคุมการทํางาน 

3.1 ระบบการทํางาน 

รูปท่ี 7 ไดอะแกรมฮาร7ดแวร7
 
 จากรูปท่ี 7 แสดงบล็อกไดอะแกรมฮาร7ดแวร7ของ

ประกอบด4วยบอร7ด WeMos D1WiFi

Wifi UNO board ESP8266

ประมวลผลหลัก แรงดันสัญญาณอินพุตตั้งแต3 

และสัญญาณเอาพุตท่ี 5 โวลต7โมดูลนาฬิกา 

ภายในโมดูลจะประกอบไปด4วย DS

ซ่ึงเปGน E2PROM ต3อใช4งานร3วมกับ 

โมดูลนาฬิกาจะมีตัวกําเนิดสัญญาณนาฬิกาภายใน

32.768 kHz ทําให4การนับเวลามีความ

ตรวจจับอุณหภูมิและความช้ืน 

อุณหภูมิและความ ช้ืน DHT11 

Arduino ผ3านตัวต4านทานขนาด 

แบบ Pull up resistor เพ่ือรักษาระดับแรงดันให4คงท่ี ใน

การเช่ือมต3อขาหน่ึงของตัวต4านทานจะต3อเข4ากับแรงดันไฟ 

โวลต7 และอีกขาหน่ึงจะต3อเข4ากับขาดาต4า

โมดูลตรวจจับอุณหภูมิและความช้ืน 

Arduino และแสดงผลการทํางานผ3าน

16x2การติดต3อสั่งงานและควบคุมภายใต4สายสัญญาณเพียง 

2 เส4นคือ SDA และSCL การเช่ือมต3อกับอินเทอร7เน็ตผ3าน

ทางไวไฟ (WiFi) ซ่ึงมีการเขียนคําสั่งควบคุมบนบอร7

โดยใช4ฟxงก7ช่ัน Line_Notify รีเลย7 

มกราคม – มิถุนายน 2560 

 
ไดอะแกรมฮาร7ดแวร7 

แสดงบล็อกไดอะแกรมฮาร7ดแวร7ของระบบ

WiFinodemcu Arduino 

8266Arduino IDEเปGนตัว

แรงดันสัญญาณอินพุตตั้งแต3 3.3 – 5 โวลต7 

วลต7โมดูลนาฬิกา RTC DS1307 

DS1307 และ AT24C32 

ต3อใช4งานร3วมกับ Arduino ด4วยบัส I2C 

าจะมีตัวกําเนิดสัญญาณนาฬิกาภายในท่ีความถ่ี 

มีความแม3นยําสูง ส3วนโมดูล

ตรวจจับอุณหภูมิและความช้ืน DHT11โมดูลตรวจจับ

11 จะเ ช่ือมต3อ กับบอร7ด 

ผ3านตัวต4านทานขนาด 4.7 กิโลโอห7ม โดยจะต3อ

เพ่ือรักษาระดับแรงดันให4คงท่ี ใน

การเช่ือมต3อขาหน่ึงของตัวต4านทานจะต3อเข4ากับแรงดันไฟ 5 

โวลต7 และอีกขาหน่ึงจะต3อเข4ากับขาดาต4าท่ีเช่ือมต3อระหว3าง

โมดูลตรวจจับอุณหภูมิและความช้ืน DHT11 กับบอร7ด 

และแสดงผลการทํางานผ3านจอแสดงผล LCD 

ติดต3อสั่งงานและควบคุมภายใต4สายสัญญาณเพียง 

เช่ือมต3อกับอินเทอร7เน็ตผ3าน

รเขียนคําสั่งควบคุมบนบอร7ดอาดูโน

รีเลย7 ทําหน4าท่ีเช่ือมต3อการ
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ทํางานบอร7ดอาดูโนกับแมกเนติกเพ่ือเป�ด

เปGนไปตามกระบวนการทํางานของระบบ

จ3ายแรงดันสัญญาณเอาต7พุต 3.3 โวลต7 ไปยังทรานซิสเตอร7 

เมื่อทรานซิสเตอร7ทํางานจะทําให4แรงดันไฟ 

ทรานซิสเตอร7ทําให4วงจรรีเลย7ทํางาน เมื่อรีเลย7ทํางานจะเปGน

สะพานไฟให4แรงดันไฟ 220 โวลต7 ไหลผ3านไปเข4าแมกเนติก 

ทําการเป�ดปx�มบาดาลส3วนการส3งข4อความแจ4งเตือนไปยังไลน7

แอปพลิเคชันในการดําเนินงานการส3ง

สถานะการทํางานไปยังไลน7แอพพลิเคชันของเกษต

ผ3านเครือข3ายอินเทอร7เน็ต 

 

3.2 แปลงผักชี  
 แปลงผักชีท่ีจัดทําข้ึนมีขนาดประมาณ 
โดยมีส3วนประกอบและรายละเอียดข้ันตอนการทําดังน้ีบ3อ
นํ้าบาดาลท่ีใช4นํานํ้าข้ึนมาทําการรดนํ้าในแปลงผักชีโดยใช4
ปx�มบาดาลขนาด 2 แรงม4าขนาดความกว4าง
ลึก 40 เมตร ในการปx�มนํ้าข้ึนมากทําการรดนํ้าในแปลงผักชี
ดังรูปท่ี 8 
 
 

 

 

 

รูปท่ี 8 บ3อนํ้าบาดาล
 

 การหว3านเมล็ดพันธุ7ผักชี ปริมาณในการหว3านจะใช4เมล็ด

พันธุ7ผักชี 7-8 ถุง(บรรจุ 300 กรัม)ต3อ 

ตารางวาก็จะใช4เมล็ดพันธุ7ผักชี 2 ถุงดังรูปท่ี

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 9 เมล็ดพันธุ7ผักชีท่ีหว3านลงในแปลง
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แมกเนติกเพ่ือเป�ด-ป�ดปx�มบาดาลให4

ระบบโดยบอร7ดอาดูโน

โวลต7 ไปยังทรานซิสเตอร7 

เมื่อทรานซิสเตอร7ทํางานจะทําให4แรงดันไฟ 5 โวลต7ท่ีผ3าน

ทรานซิสเตอร7ทําให4วงจรรีเลย7ทํางาน เมื่อรีเลย7ทํางานจะเปGน

โวลต7 ไหลผ3านไปเข4าแมกเนติก 

การส3งข4อความแจ4งเตือนไปยังไลน7

การส3งข4อความแจ4งเตือน

สถานะการทํางานไปยังไลน7แอพพลิเคชันของเกษตรกรโดย

แปลงผักชีท่ีจัดทําข้ึนมีขนาดประมาณ 100 ตารางวา 
โดยมีส3วนประกอบและรายละเอียดข้ันตอนการทําดังน้ีบ3อ

ทําการรดนํ้าในแปลงผักชีโดยใช4
แรงม4าขนาดความกว4างท3อ 5 น้ิว และ

ในการปx�มนํ้าข้ึนมากทําการรดนํ้าในแปลงผักชี

บ3อนํ้าบาดาล 

การหว3านเมล็ดพันธุ7ผักชี ปริมาณในการหว3านจะใช4เมล็ด

ต3อ 1 ไร3 พ้ืนท่ี 100 

ดังรูปท่ี9 

ลงในแปลง 

 การวางท3อรดนํ้าแปลงผักชีทําการวางให4มีระยะห3าง
ระหว3างแต3ละเส4นประมาณ 2-2.5 
จะได4ครอบคลุมท่ัวถึงท้ังแปลงดังรูปท่ี 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 10 การวางสายนํ้าพุ3งในแปลง
 
3.3 การพัฒนาโปรแกรมควบคุมการทํางาน
 3.3.1 การสื่อสารระหว3างระบบอินเทอร7เน็ต ออฟ ติ
การรดนํ้าในแปลงผักชีผ3านไลน7แอปพลิเคชัน
รูปท่ี 11 
 

รูปท่ี 11 การสื่อสารระหว3าง

 จากรูปท่ี 11 ระบบจะทําการเช่ื
ไวไฟ ใช4เปGนการปล3อยสัญญาณฮอตสปอตจากโทรศัพท7
มือถึอเพ่ือทําการส3งข4อความแจ4งสถานะการทํางาน
แอปพลิเคชันของเกษตรกร 
 
 3.3.2 การสื่อสารระหว3าง ระบบอินเทอร7เน็ต ออฟ ติ
การรดนํ้าในแปลงผักชีผ3านไลน7แอปพลิเคชัน กับเกษตรกร 
ในครั้งแรกดังรูปท่ี 12 

 

มกราคม – มิถุนายน 2560 

การวางท3อรดนํ้าแปลงผักชีทําการวางให4มีระยะห3าง
2.5 เมตร เพ่ือให4เวลารดนํ้า

จะได4ครอบคลุมท่ัวถึงท้ังแปลงดังรูปท่ี 10 

การวางสายนํ้าพุ3งในแปลง 

การพัฒนาโปรแกรมควบคุมการทํางาน 

รระหว3างระบบอินเทอร7เน็ต ออฟ ติง 
ในแปลงผักชีผ3านไลน7แอปพลิเคชันกับเกษตรกรดัง

 
การสื่อสารระหว3างระบบกับเกษตรกร 

ระบบจะทําการเช่ือมต3ออินเทอร7เน็ตผ3าน
ใช4เปGนการปล3อยสัญญาณฮอตสปอตจากโทรศัพท7

สถานะการทํางานไปยังไลน7

รระหว3าง ระบบอินเทอร7เน็ต ออฟ ติง 
การรดนํ้าในแปลงผักชีผ3านไลน7แอปพลิเคชัน กับเกษตรกร 
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รูปท่ี 12 การกําหนดค3าเริ่มต4นการสื่อสารระหว3างระบบ
 
 จากรูปท่ี 12 ในการสื่อสารระหว3าง ระบบอินเทอร7เน็ต 
ออฟ ติง การรดนํ้าในแปลงผักชีผ3านไลน7แอปพลิเคชัน กับ
เกษตรกรในครั้งแรก จะต4องทําการเพ่ิม 
เพ่ือนก3อน ในงานวิจัยน้ีผู4วิจัยได4ทดสอบนําโทรศัพท7เคลื่อนท่ี
หมายเลข 0895307637 มาเปGน Line notify 
ไลน7แอปพลิเคชัน ซ่ึงจะทําการสร4าง Access Token 
tnCIIufoLk2onBT1OL4AUagIud2ZxqD42oD1Bcd8DV
D ข้ันตอนต3อมาให4นํา Token line ท่ีได4
หลังจากน้ันระบบก็จะทําการส3งข4อความแจ4งเตือนไปยังไลน7
แอปพลิเคชันเกษตรกรได4ตามท่ีกําหนด
กําหนด ถ4าต4องการเปลี่ยนบัญชีสมาชิก 
ดําเนินการข้ันตอนน้ีใหม3ทุกครั้ง 

 
3.3.3 การพัฒนาโปรแกรมควบคุมการทํางาน 
 3.3.3.1 ผังงานควบคุมการทํางานของโมดูลตรวจจับ
อุณหภูมิและความช้ืน DHT11 ดังรูปท่ี13

 

อัลกอรึทึมของการตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้น
ข้ันตอนท่ี 1  เริ่มต4นโปรแกรม 
ข้ันตอนท่ี 2  อ3านค3าวัดอุณหภูมิ และความช้ืน
ข้ันตอนท่ี 3  แสดงผลอุณหภูมิ และความช้ืน
ข้ันตอนท่ี 4  ตรวจสอบว3าความช้ืนสัมพัทธ7เท3ากับ 
 ถ4าใช3หน3วงเวลา 30 นาที 
 ถ4าไม3ใช3กลับไปทําข้ันตอนท่ี 4    
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การสื่อสารระหว3างระบบ 

รระหว3าง ระบบอินเทอร7เน็ต 
ง การรดนํ้าในแปลงผักชีผ3านไลน7แอปพลิเคชัน กับ

เกษตรกรในครั้งแรก จะต4องทําการเพ่ิม line notify เปGน
ในงานวิจัยน้ีผู4วิจัยได4ทดสอบนําโทรศัพท7เคลื่อนท่ี

Line notify ของระบบ
Access Token ได4เปGน 

tnCIIufoLk2onBT1OL4AUagIud2ZxqD42oD1Bcd8DV
ท่ีได4มาเขียนโปรแกรม 

หลังจากน้ันระบบก็จะทําการส3งข4อความแจ4งเตือนไปยังไลน7
ได4ตามท่ีกําหนด Token line 

าชิก Line ใหม3ต4อง

การพัฒนาโปรแกรมควบคุมการทํางาน  
ผังงานควบคุมการทํางานของโมดูลตรวจจับ

3 

อัลกอรึทึมของการตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้น 

อ3านค3าวัดอุณหภูมิ และความช้ืน 
แสดงผลอุณหภูมิ และความช้ืน 
ตรวจสอบว3าความช้ืนสัมพัทธ7เท3ากับ 90% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 13 ผังงานควบคุมการทํางานของโมดูลตรวจจับ
อุณหภูมิและความช้ืน 

 
ข้ันตอนท่ี 5  หน3วงเวลา 30 นาที 
ข้ันตอนท่ี 6  เป�ดปx�มนํ้าเปGนเวลา 20
ข้ันตอนท่ี 7  กลับไปข้ันตอนท่ี 2  
 
 3.3.3.2 ผังงานควบคุมการรดนํ้า
14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 14  ผังงานควบคุมการรดนํ้า
 
อัลกอรึทึมของการรดน้ําด�วยการต้ังเวลา
ข้ันตอนท่ี 1  เริ่มต4นโปรแกรม 
ข้ันตอนท่ี 2  อ3านค3าวัน เวลา 

มกราคม – มิถุนายน 2560 

ผังงานควบคุมการทํางานของโมดูลตรวจจับ
วามช้ืน DHT11 

 
20 นาที   
 

ผังงานควบคุมการรดนํ้าด4วยการตั้งเวลาดังรูปท่ี 

ผังงานควบคุมการรดนํ้า 

ารต้ังเวลา 



วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
           
ข้ันตอนท่ี 3  แสดงผลวัน และเวลา 
ข้ันตอนท่ี 4  กําหนดเวลาการรดนํ้าจํานวน 
ข้ันตอนท่ี 4.1 เวลาท่ี 1 (T1) : _ (ON) : 
ข้ันตอนท่ี 4.2 เวลาท่ี 2 (T2) : _ (ON) : 
ข้ันตอนท่ี 4.3 เวลาท่ี 3 (T3) : _ (ON) : 
ข้ันตอนท่ี 5 ตรวจสอบว3าถึงเวลาท่ีกําหนดไว4ครั้งท่ี 

ถ4าใช3เป�ดปxมนํ้าตามเวลาท่ีกําหนดไว4ส3งข4อความ
แจ4งไปยังไลน7แอปพลิเคชันว3า 
 “เริ่มรดนํ้าแล4วคับ” 
ป�ดปxมนํ้าเมื่อครบเวลาท่ีกําหนด
ส3งข4อความแจ4งไปยังไลน7แอปพลิเคชันว3า 
 “หยุดรดนํ้าแล4วนะครับ

  ถ4าไม3ใช3 กลับไปทําข้ันตอนท่ี 5
ข้ันตอนท่ี 6 ตรวจสอบว3าถึงเวลาท่ีกําหนดไว4ครั้งท่ี 

ถ4าใช3 เป�ดปxมนํ้าตามเวลาท่ีกําหนดไว4ส3งข4อความ
แจ4งเตือนไปยังไลน7แอปพลิเคชันว3า 
 “เริ่มรดนํ้าแล4วครับ”
ป�ดปxมนํ้าเมื่อครบเวลาท่ีกําหนด
ส3งข4อความแจ4งไปยังไลน7แอปพลิเคชันว3า 
 “หยุดรดนํ้าแล4วนะครับ

  ถ4าไม3ใช3 กลับไปทําข้ันตอนท่ี 6
ข้ันตอนท่ี 7 ตรวจสอบว3าถึงเวลาท่ีกําหนดไว4ครั้งท่ี 

ถ4าใช3 เป�ดปxมนํ้าตามเวลาท่ีกําหนดไว4ส3งข4อความ
แจ4งเตือนไปยังไลน7แอปพลิเคชันว3า 
 “เริ่มรดนํ้าแล4วครับ”
ป�ดปxมนํ้าเมื่อครบเวลาท่ีกําหนด
ส3งข4อความแจ4งไปยังไลน7แอปพลิเคชันว3า 
 “หยุดรดนํ้าแล4วนะครับ

  ถ4าไม3ใช3 กลับไปทําข้ันตอนท่ี 7
ข้ันตอนท่ี 8 กลับไปข้ันตอนท่ี 2 
 
 3.3.3.3 ผังงานควบคุมการส3งข4อความแจ4งเตือนผ3านไลน7
แอปพลิเคชันดังรูปท่ี 15 และรูปท่ี 16 
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กําหนดเวลาการรดนํ้าจํานวน 3 เวลา 
 _นาที 

(ON) : _นาที 
(ON) : _นาที 

ตรวจสอบว3าถึงเวลาท่ีกําหนดไว4ครั้งท่ี 1 
ถ4าใช3เป�ดปxมนํ้าตามเวลาท่ีกําหนดไว4ส3งข4อความ 

 
 

ป�ดปxมนํ้าเมื่อครบเวลาท่ีกําหนด 
ส3งข4อความแจ4งไปยังไลน7แอปพลิเคชันว3า  

ดนํ้าแล4วนะครับ” 
5 

ตรวจสอบว3าถึงเวลาท่ีกําหนดไว4ครั้งท่ี 2 
เป�ดปxมนํ้าตามเวลาท่ีกําหนดไว4ส3งข4อความ 

แอปพลิเคชันว3า  
” 

ป�ดปxมนํ้าเมื่อครบเวลาท่ีกําหนด 
น7แอปพลิเคชันว3า  

หยุดรดนํ้าแล4วนะครับ” 
6 

ตรวจสอบว3าถึงเวลาท่ีกําหนดไว4ครั้งท่ี 3 
เป�ดปxมนํ้าตามเวลาท่ีกําหนดไว4ส3งข4อความ 

แอปพลิเคชันว3า  
” 

หนด 
ส3งข4อความแจ4งไปยังไลน7แอปพลิเคชันว3า  

หยุดรดนํ้าแล4วนะครับ” 
7 

ผังงานควบคุมการส3งข4อความแจ4งเตือนผ3านไลน7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 15 ผังงานควบคุมการส3งข4อความ

แอปพลิเคชัน
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 16 ผังงานควบคุมการส3งข4อความ

แอปพลิเคชัน 

มกราคม – มิถุนายน 2560 

นควบคุมการส3งข4อความแจ4งเตือนผ3านไลน7
แอปพลิเคชัน 

ผังงานควบคุมการส3งข4อความแจ4งเตือนผ3านไลน7
 (ต3อ) 



วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
           
อัลกอรึ ทึมของการส� งข�อความแจ� ง เ ตือนผ�านไลนN
แอปพลิเคชั่น 
ข้ันตอนท่ี 1  เริ่มต4นโปรแกรม 
ข้ันตอนท่ี 2  เช่ือมต3ออินเทอร7เน็ตผ3านไวไฟ
ข้ันตอนท่ี 3  แสดงผลการเช่ือมต3ออินเทอร7เน็ตผ3านไวไฟ
ข้ันตอนท่ี 4  ตรวจสอบว3าถึงเวลาเริ่มรดนํ้าครั้งท่ี 
 ถ4าใช3 ส3งข4อความแจ4งเตือนไปยังไลน7แอปพลิเคชันว3า

“เริ่มรดนํ้าแล4วคับ” 
 ถ4าไม3ใช3กลับไปทําข้ันตอนท่ี 4 
ข้ันตอนท่ี 5  ตรวจสอบว3าถึงเวลาหยุดรดนํ้า
 ถ4าใช3 ส3งข4อความแจ4งเตือนไปยังไลน7แอปพลิเคชันว3า 

“หยุดรดนํ้าแล4วนะครับ” 
 ถ4าไม3ใช3กลับไปทําข้ันตอนท่ี 5 
ข้ันตอนท่ี 6  ตรวจสอบว3าถึงเวลาเริ่มรดนํ้าครั้งท่ี 
 ถ4าใช3 ส3งข4อความแจ4งเตือนไปยังไลน7แอปพลิเคชันว3า
 “เริ่มรดนํ้าแล4วคับ” 
 ถ4าไม3ใช3กลับไปทําข้ันตอนท่ี 6 
ข้ันตอนท่ี 7  ตรวจสอบว3าถึงเวลาหยุดรดนํ้าครั้งท่ี 
 ถ4าใช3 ส3งข4อความแจ4งเตือนไปยังไลน7แอปพลิเคชันว3า 

“หยุดรดนํ้าแล4วนะครับ” 
 ถ4าไม3ใช3กลับไปทําข้ันตอนท่ี 7 
ข้ันตอนท่ี 8  ตรวจสอบว3าถึงเวลาเริ่มรดนํ้าครั้งท่ี 
 ถ4าใช3 ส3งข4อความแจ4งเตือนไปยังไลน7แอปพลิเคชันว3า 

“เริ่มรดนํ้าแล4วคับ” 
 ถ4าไม3ใช3กลับไปทําข้ันตอนท่ี 8 
ข้ันตอนท่ี 9  ตรวจสอบว3าถึงเวลาหยุดรดนํ้าครั้งท่ี 
 ถ4าใช3 ส3งข4อความแจ4งเตือนไปยังไลน7แอปพลิเคชันว3า 

“หยุดรดนํ้าแล4วนะครับ” 
 ถ4าไม3ใช3กลับไปทําข้ันตอนท่ี 9 
ข้ันตอนท่ี 10  กลับไปข้ันตอนท่ี 4 
 

4. ผลการทํางาน 
4.1 ระบบ อินเทอร7เน็ต ออฟ ติง การรดนํ้าในแปลงผักชี
พร4อมแจ4งเตือนผ3านไลน7แอปพลิเคชัน  
 มีการเช่ือมต3อตัวอุปกรณ7เข4าด4วยกัน หลักๆ คือ 
บอร7ด WeMos D1WiFiNodeMCU Arduino WiFi UNO 
board ESP8266 Arduino IDE, 2) จอแสดงผล 
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อัลกอรึ ทึมของการส� งข�อความแจ� ง เ ตือนผ�านไลนN

น็ตผ3านไวไฟ 
แสดงผลการเช่ือมต3ออินเทอร7เน็ตผ3านไวไฟ 
ตรวจสอบว3าถึงเวลาเริ่มรดนํ้าครั้งท่ี 1 

ส3งข4อความแจ4งเตือนไปยังไลน7แอปพลิเคชันว3า

ตรวจสอบว3าถึงเวลาหยุดรดนํ้าครั้งท่ี 1 
ส3งข4อความแจ4งเตือนไปยังไลน7แอปพลิเคชันว3า 

 
ตรวจสอบว3าถึงเวลาเริ่มรดนํ้าครั้งท่ี 2 

ส3งข4อความแจ4งเตือนไปยังไลน7แอปพลิเคชันว3า 

ตรวจสอบว3าถึงเวลาหยุดรดนํ้าครั้งท่ี 2 
ส3งข4อความแจ4งเตือนไปยังไลน7แอปพลิเคชันว3า 

ตรวจสอบว3าถึงเวลาเริ่มรดนํ้าครั้งท่ี 3 
ไลน7แอปพลิเคชันว3า 

ตรวจสอบว3าถึงเวลาหยุดรดนํ้าครั้งท่ี 3 
ส3งข4อความแจ4งเตือนไปยังไลน7แอปพลิเคชันว3า 

การรดนํ้าในแปลงผักชี

มีการเช่ือมต3อตัวอุปกรณ7เข4าด4วยกัน หลักๆ คือ 1) 
WiFiNodeMCU Arduino WiFi UNO 

จอแสดงผล LCD 16x2 

With 12C Interface, 3) Relay 1
RTC DS1307, 5) ชุดจ3ายไฟ Hi-Link 
ตรวจจับอุณหภูมิและความช้ืน DHT

รูปท่ี 17 การเช่ือมต3อบอร7ด
 

4.2 ผลทดสอบการทํางานของตัวระบบ
 การทํางานในด4านการส3งข4อความไปยังเกษตรกรผู4
กําหนดข4อความว3า IOT ผักชี ใน 
ทํางานระบบจะส3งข4อความไปยังผู4ใช4คือ 
นํ้าแล4วครับ เมื่อถึงเวลาท่ีกําหนดให4ทํางานเสร็จจะแสดง
ข4อความ IOT ผักชี : หยุดรดนํ้าแล4วนะครับ ดัง
ตัวอย3างการทดสอบระบบและตารางท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 18 ตัวอย3างการแจ4งเตือนผ3านไลน7แอปพลเิคชัน

มกราคม – มิถุนายน 2560 

1 Channel, 4) โมดูลเวลา 
Link 5V 3W, และ 6) ตัว

DHT11 ดังรูปท่ี 17 

การเช่ือมต3อบอร7ดระบบใช4งานจริง 

ผลทดสอบการทํางานของตัวระบบ 
การส3งข4อความไปยังเกษตรกรผู4วิจัยได4

ผักชี ใน LINE Notify ขณะท่ีเริ่ม
ผู4ใช4คือ IOT ผักชี : เริ่มรด

นํ้าแล4วครับ เมื่อถึงเวลาท่ีกําหนดให4ทํางานเสร็จจะแสดง
หยุดรดนํ้าแล4วนะครับ ดังรูปท่ี 18 

ตัวอย3างการทดสอบระบบและตารางท่ี 1 - 4 

การแจ4งเตือนผ3านไลน7แอปพลเิคชัน 
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 ในการดําเนินงานวิจัยน้ีได4ทําการสร4างระบบใช4งานจริง
กับแปลงผักชีของนางสาวหนูนิด  เอ่ียมประไพ ครั้งท่ี 1   ใน
ระหว3างวันท่ี 4 - 7 เมษายน 2560 ได4ตั้งเวลาในการสั่งให4รด
นํ้าผักชีไว4ดังน้ี คือ 
 T.1 = 05.45 on = 20 m 
 T.2 = 11.30 on = 30 m 
 T.3 = 18.45 on = 20 m  
ได4ผลการเก็บข4อมูลดังแสดงใน ตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 ผลการเก็บข4อมูลการใช4งานจริงของระบบ 
อินเทอร7เน็ต ออฟ ติง การรดนํ้าในแปลงผักชีครั้งท่ี 1 

วัน
ท่ี 

การทํางานของอุปกรณN การส�งข�อความไปยังผู�ใช� 

ความถูกต�อง ความผิดพลาด ความถูกต�อง ความผิดพลาด 

T.
1 

T.
2 

T.
3 

T.
1 

T.
2 

T.
3 

T.
1 

T.
2 

T.
3 

T.
1 

T.
2 

T.
3 

4  � � �    � � �    

5  � � �    � � �    

6  � � �    � � �    

7  � � �    � � �    

 
ในการดําเนินงานวิจัยน้ีได4ทําการเก็บข4อมูล ครั้งท่ี 2 ใน
ระหว3างวันท่ี 8 - 13 เมษายน 2560 ได4กําหนดเวลาในการ
สั่งให4รดนํ้าผักชีไว4ดังน้ี คือ 
  T.1 = 05.30 on = 30 m 
  T.2 = 11.15 on = 40 m 
  T.3 = 18.30 on = 20 m 
ได4ผลการเก็บข4อมูลดังแสดงใน ตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 ผลการเก็บข4อมูลการใช4งานจริงของระบบ
อินเทอร7เน็ต ออฟ ติง การรดนํ้าในแปลงผักชีครั้งท่ี 2 
 

วัน
ท่ี 
 

การทํางานของอุปกรณN การส�งข�อความไปยังผู�ใช� 

ความถูกต�อง ความผิดพลาด ความถูกต�อง ความผิดพลาด 
T.
1 

T.
2 

T.
3 

T.
1 

T.
2 

T.
3 

T.
1 

T.
2 

T.
3 

T.
1 

T.
2 

T.
3 

8  � � �    � � �    
9  � � �    � � �    
10  � � �    � � �    
11  � � �    � � �    
12* � � �    � � �    
13  � � �    � � �    

* วันท่ี 12เมษายน 2560 ในการระหว3างการเก็บข4อมูลได4มี
ฝนตก ผลการทํางานของระบบการตรวจจับความช้ืน
สามารถทํางานได4ตามท่ีกําหนด  
 
ในการดําเนินงานวิจัยน้ีได4ทําการเก็บข4อมูล ครั้งท่ี 3 ใน
ระหว3างวันท่ี 14 - 18 เมษายน 2560 ได4กําหนดเวลาในการ
สั่งให4รดนํ้าผักชีไว4ดังน้ี คือ 
 T.1 = 05.20 on = 40 m 
 T.2 = 11.35 on = 30 m 
 T.3 = 18.25 on = 15 m 
ได4ผลการเก็บข4อมูลดังแสดงใน ตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 ผลการเก็บข4อมูลการใช4งานจริงของระบบ
อินเทอร7เน็ต ออฟ ติง การรดนํ้าในแปลงผักชีครั้งท่ี 3  

 
วันท่ี 

 

การทํางานของอุปกรณN การส�งข�อความไปยังผู�ใช� 

ความถูกต�อง ความผิดพลาด ความถูกต�อง ความผิดพลาด 
T.1 T.2 T.3 T.1 T.2 T.3 T.1 T.2 T.3 T.1 T.2 T.3 

14 � � �    � � �    
15 � � �    � � �    
16 � � �    � � �    
17 �  �  �  � � �    
18 � � �    � � �    

 
ในการดําเนินงานวิจัยน้ีได4ทําการเก็บข4อมูล ครั้งท่ี 4   ใน
ระหว3างวันท่ี 19 - 23 เมษายน 2560 ได4กําหนดเวลาในการ
สั่งให4รดนํ้าผักชีไว4ดังน้ี คือ 
 T.1 = 05.40 on = 25 m 
 T.2 = 11.45 on = 45 m 
 T.3 = 18.50 on = 30 m 
ได4ผลการเก็บข4อมูลดังแสดงใน ตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 ผลการเก็บข4อมูลการใช4งานจริงของระบบ
อินเทอร7เน็ต ออฟ ติง การรดนํ้าในแปลงผักชีครั้งท่ี 4  

 
วันท่ี 

 

การทํางานของอุปกรณN การส�งข�อความไปยังผู�ใช� 

ความถูกต�อง ความผิดพลาด ความถูกต�อง ความผิดพลาด 
T.1 T.2 T.3 T.1 T.2 T.3 T.1 T.2 T.3 T.1 T.2 T.3 

19 � � �    � � �    
20 � � �    � � �    
21  � � �   � � �    
22 � � �    � � �    
23 � � �    � � �    
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5. สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากตารางท่ี 1 ถึง 4เปGนผลการทดลองการรดนํ้าใน
แปลงผักชีจากสถานท่ีจริง จํานวน 20 วันๆละ 3 ครั้ง รวม
ท้ังหมดเท3ากับ 60 ครั้ง เกิดข4อผิดพลาด 2 ครั้ง เน่ืองจาก 1) 
นํ้าในบ3อบาดาลซึมข้ึนไม3ทันทําให4ปx�มบาดาลร4อนจัดจึงเกิด
การโอเวอร7โหลด ในวันท่ี 17 เมษายน 2560 ช3วงเวลา 
12.00 และ 2) ระบบปx�มเกิดการโอเวอร7โหลด เน่ืองจาก
กระแสไฟฟtาตก ในวันท่ี 21 เมษายน 2560 ช3วงเวลา 05.45 
และในวันท่ี 12 เมษายน 2560 ได4มีฝนตกลงมาในแปลง
ผักชี ส3งผลให4การทํางานของระบบ ในส3วนเซนเซอร7วัด
ความช้ืนได4ตรวจจับความช้ืนมีค3าเกิน 90 ระบบจึงสั่งให4รด
นํ้าหลังจากฝนตกแล4ว 30 นาที เปGนเวลา 20 นาทีได4ตามท่ี
ระบบกําหนดไว4 ดังน้ันผลการทดสอบระบบจึงมีความ
ถูกต4องแม3นยําคิดเปGนร4อยละ 96.66 
 จากผลการทดลองของระบบอินเทอร7เน็ตออฟติงการรด
นํ้าในแปลงผักชีพร4อมแจ4งเตือนผ3านไลน7แอปพลิเคชันน้ี
พบว3าเปGนงานวิจัยท่ีมีความสอดคล4องกับงานวิจัยเรื่องการ
หาประสิทธิภาพของระบบอิเล็กทรอนิกส7สําหรับควบคุมการ
จ3ายนํ้าทางการเกษตร ท้ังในด4านวงจรอิเล็กทรอนิกส7ท่ีทํา
หน4าท่ีควบคุมการจ3ายนํ้า มีการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 
ท้ังตัวระบบวงจรและต3อการจ3ายนํ้าให4พืชในแปลงเกษตร 
ส3วนงานวิจัย ระบบรดนํ้าอัตโนมัติผ3านเครือข3ายเซ็นเซอร7ไร4
สายน้ันผลการทดลองในระบบการสื่อสารไร4สายใช4ได4ดี 
เฉพาะการทํางานผ3านสิ่งกีดขวางในระยะ 20-120 เมตร แต3
ในระยะ 140-200 เมตร ระบบไม3สามารถทํางานได4 และผล
การทดลองด4านการวัดความช้ืนของดินสามารถทํางานได4ใน
ระดับความช้ืนท่ี 10-80 แต3ถ4าความช้ืนท่ี 90 ข้ึนไป 
เซ็นเซอร7ไม3สามารถทํางานได4 ซ่ึงงานวิจัยเรื่อง อินเทอร7เน็ต
ออฟติงการรดนํ้าในแปลงผักชีพร4อมแจ4งเตือนผ3านไลน7แอป
พลิเคชันน้ี มีจุดเด3นในด4านการสื่อสารได4ดีมีประสิทธิภาพไม3
พบปxญหารวมท้ังตัวเซนเซอร7 วัดความช้ืนเปGนลักษณะ
ตรวจจับในอากาศไม3ต4องติดตั้งลงในดินแปลงเกษตร ซ่ึงผล
การทํางานของตัวเซนเซอร7วัดความช้ืนในงานวิจัยน้ีใช4ได4ดีไม3
พบปxญหาแต3อย3างใด 

 
 
 

6. แนวทางในการพัฒนาต�อ 
 เพ่ิมเซนเซอร7วัดความช้ืนในดิน (Soil Moisture 
Sensor) เพ่ือใช4ในการวัดความช้ืนในดิน ช3วยให4ระบบ
สามารถทํางานตามความช้ืนในดินได4มากข้ึน นอกเหนือจาก
การวัดในอากาศและพัฒนาระบบให4สามารถควบคุมระบบ
สั่งงานผ3านทางเครือข3ายอินเทอร7เน็ตในด4านต3างๆ ให4กับ
เกษตรกร สะดวกมากข้ึน 
 

7. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยน้ีสําเร็จลุลวงได4ด4วยดี ด4วยเพราะได4รับความ
ร3วมมืออย3างดีจากนางสาวหนูนิด  เอ่ียมประไพ เปGนเจ4าของ
แปลงผักชี ท่ีได4ร3วมทําการทดลองการใช4งานระบบของ
งานวิจัย พร4อมท้ังได4ให4ข4อเสนอแนะต3างๆ  ท่ีเปGนประโยชน7
อย3างดียิ่ง 
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[1] สํานักงานประสานงานการขับเคลื่อน Thailand 4.0, 

“พิมพ7เขียวและแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนThailand 
4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู3ความมั่งค่ัง มั่นคง 
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คําแนะนําในการเตรียมต�นฉบับบทความ 
 

“บทความทางวิชาการ” หมายความว�า   บทความท่ีเขียนข้ึนในลักษณะวิเคราะห�  วิจารณ�  หรือเสนอแนวความคิดใหม� ๆ  จาก
พ้ืนฐานทางวิชาการท่ีได(เรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของตนเอง  หรือของผู(อ่ืน  หรือเป-นบทความ
ทางวิชาการท่ีเขียนข้ึนเพ่ือเป-นความรู(ท่ัวไปสําหรับประชาชน 

 

“บทความวิจัย” หมายความว�า   บทความท่ีมีลักษณะเป-นเอกสารท่ีมีรูปแบบของการวิจัยตามหลักวิชาการ  เช�น  มีการ
ตั้งสมมติฐาน  หรือมีการกําหนดป/ญหาท่ีชัดเจนสมเหตุผล  โดยจะต(องระบุถึงวัตถุประสงค�ท่ีชัดเจน
แน�นอน  มีการค(นคว(าอย�างมีระบบ  มีการรวบรวมข(อมูลพิจารณาวิเคราะห�  ตีความ  และสรุป
ผลการวิจัยท่ีสามารถให(คําตอบบรรลุวัตถุประสงค�  หรือหลักการบางอย�างท่ีจะนําไปสู�ความก(าวหน(าทาง
วิชาการ  หรือการนําวิชาการน้ันมาประยุกต�ใช( 

 

รูปแบบในการพิมพ�บทความ 
บทความ ท่ี เสนอควร จัดพิมพ�ด( วย Microsoft 

Word  (หรือซอฟแวร�อ่ืนท่ีขนาดตัวอักษรกําหนดได(ใกล(เคียง
กัน)  ขนาดกระดาษท่ีจัดพิมพ�จะเป-นขนาด A4  โดยกําหนด
ขอบ (Margins)  ในการตั้งหน(ากระดาษ  (Page Setup)   
ดังน้ี 
-   ระยะบน  (Top Margin)            1”  หรือ  2.54  ซม. 
-   ระยะล�าง (Bottom Margin)      1”  หรือ  2.54  ซม. 
-   ก้ันซ(าย  (Left Margin)              1”  หรือ  2.54  ซม. 
-   ก้ันขวา  (Right Margin)            1”  หรือ  2.54  ซม. 
 การแบ�งส�วน  (Section) ให(แบ�งเป-นสองส�วน     
ส�วนท่ีหน่ึง (เริ่มท่ีหน(าแรก) กําหนดเป-นคอลัมน�เดี่ยว ส�วนท่ี
สอง กําหนดเป-น 2 คอลัมน�  โดยระยะห�างระหว�างคอลัมน�
เป-น 0.26” หรือ 0.7 ซม. 
 ช่ือเรื่อง  ช่ือผู(เขียนและผู(ร�วมงาน  สถานท่ีทํางาน  
และบทคัดย�อจะอยู�ในส�วนท่ีหน่ึง โดยภาษาไทยจะอยู�ในหน(า
แรก และภาษาอังกฤษจะอยู� ในหน(าท่ีสอง ส�วนอ่ืน ๆ ท่ี
เหลือของบทความจะอยู�ในส�วนท่ีสอง  ซ่ึงส�วนท่ีสองจะต(องมี
ความยาวไม�น(อยกว�า 5 หน(า 
 

ขนาดตัวอักษร 
 รูปแบบของตัวอักษรให(ใช(  TH SarabunPSK  
สําหรับบทความท่ีมีภาษาไทยปนกับภาษาอังกฤษ และให(ใช(
รูปแบบตัวอักษร   Times New Roman   สําหรับบทความ
ซ่ึงเป-นภาษาอังกฤษล(วน  ขนาดของแบบตัวอักษรแบบ TH 
SarabunPSK กําหนดดังน้ี  (หากเป-นรูปแบบ Times New 
Roman  ให(ใช(ขนาดของตัวอักษรท่ีมีความสูงเท�ากัน) 
- ช่ือเรื่องท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 ขนาด  26  ตัวหนา 
- ช่ือผู(เขียนและผู(ร�วมงาน 

ขนาด  14  ตัวปกติ 
- สถานท่ีทํางาน 

ขนาด  12  ตัวปกติ 
- คําว�า “บทคัดย�อ” 

ขนาด  16  ตัวหนา 
- ส�วนของเนื้อความในบทคัดย�อและส�วนของเนื้อความทั้งหมด 

ขนาด  14  ตัวปกติ 
 

- คําว�า “Abstract” 
ขนาด  16  ตัวหนา 

- ส�วนของเน้ือความใน Abstract 
ให(ใช( TH SarabunPSK  ขนาด  16  ตัวปกติ 

- หัวข(อและหมายเลขประจําหัวข(อ 
ขนาด  16  ตัวหนา 

- หัวข(อย�อยและหมายเลขประจําหัวข(อย�อย 
ขนาด  14  ตัวหนา 

- คําว�า “กิตติกรรมประกาศ”  หรือ  “Acknowledgement” 
ขนาด  16  ตัวหนา 

- คําว�า  “เอกสารอ(างอิง”  หรือ  “Reference” 
ขนาด  16  ตัวหนา 

 

การพิมพ�บทความ 
 ให(ใช(ระยะห�างบรรทัดปกติ  (Single space)  เมื่อ
ข้ึนหัวข(อใหม�ให(เว(น 1 บรรทัด  ในกรณีเมื่อเอกสารจัดพิมพ�
ด(วย Times New Roman  ท้ังหมด  ให(ใช(ระยะห�างบรรทัด 
เป-นหน่ึงบรรทัด (Single space)  หรือ  หน่ึงบรรทัดครึ่ง 
ชื่อบทความ  ชื่อผู�เขียน  และสถานท่ีทํางาน 
 ให(จัดพิมพ�ข(อความชิดด(านซ(าย 
บทคัดยGอและเนื้อเร่ือง 
 ให(จัดพิมพ�แบบเต็มแนว หรือกระจายแบบไทย 
คําสําคัญ (Keywords) 
 ให(ใส�คําสําคัญ 3 – 5 คํา ซ่ึงเก่ียวข(องกับบทความท่ี
นําเสนอ โดยให(จัดพิมพ�ใต(บทคัดย�อ 
หัวข�อและหมายเลขหัวข�อ 
 ให(จัดพิมพ�แบบชิดซ(าย 
สมการ หรือ พจน�ทางคณิตศาสตร�ท่ีซับซ�อน 
 ควรเขียนโดยใช( Equation Editor (รวมอยู�ใน 
Microsoft Word แล(ว)  โดยจัดแยกบรรทัด  และมีเลขกํากับ
สมการซ่ึงอยู�ในวงเล็บเล็ก 
 

การสGงบทความ 
 บทความท่ีจะส�งเปiดรับท้ังจากบุคคลภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยการส�งบทความต(องส�งผ�านทาง
อีเมล itech@lawasri.tru.ac.th ในรูปแบบไฟล� Microsoft 
Word และ PDF 




