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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้เพ่ือหาตัวแบบการพยากรณยอดขายอะไหลรถจักรยานยนตที่เหมาะสม ดวยการนํา

ขอมูลยอดขายรายเดือนท่ีมีลักษณะขอมูลแบบอนุกรมเวลา (Time Series) ตั้งแตป พ.ศ.2557-2559 ของรานคาปลีก

กรณีศึกษา มาหาตัวแบบในการพยากรณยอดขายลวงหนา 12 เดือน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล 

ดวยวธิกีารปรับเรียบเอกซโพเนนเชียล (Exponential Smoothing) แบบขอมูลไมมีอิทธิพลของฤดูกาล (Non-seasonal) และ

มีอิทธิพลของฤดูกาล (Seasonal) ทั้งสิ้น 7 ตัวแบบ ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาตัวแบบพยากรณยอดขายอะไหลราน

กรณีศึกษาลวงหนา 12 เดือน แบบขอมูลมีอิทธิผลของฤดูกาลเพียงอยางเดียว (Simple Seasonal) เปนตัวแบบพยากรณท่ี

เหมาะสมที่สุด โดยมีคา Mean Absolute Percentage Error (MAPE) เทากับ 11.619 รองลงมา คือ ตัวแบบพยากรณวิน

เทอรโดยขอมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลและแนวโนมเชิงบวก (Winter’s Additive) มีคา MAPE เทากับ 11.811 และตัวแบบ

พยากรณวินเทอรโดยขอมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลและแนวโนมเชิงคูณ (Winter’s Multiplicative) มีคา MAPE เทากับ 13.564 

ตามลําดบั 

 

คําสําคัญ : การพยากรณ, การปรับเรียบเอกซโพเนนเชียล, อะไหล, รถจักรยานยนต 

 

Abstract 

The purpose of this research was to find out the forecasting model of motorbike spare parts sales 

with sales data monthly as a time series data from 2014 to 2016 of retailers case study. To defind the 

model forecasting to predict the spare part sale of next 12 months by using statistical packages for data 

analysis with exponential smoothing method both seasonal and non-seasonal influences , There are 7 

types model. It was found that the forecasting model of motorbike spare parts sales in next 12-month, 

the exponential smoothing method with simple seasonal was the best model by Mean Absolute 
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Percentage Error (MAPE) value of 11.619, Winter's additive have a MAPE of 11. 811 and Winter's 

multiplicative had a MAPE of 13.564, respectively. 

 
Keywords : Forecasting, Exponential Smoothing, Spare Part, Motorbike 

 

1. บทนํา 

 การเพ่ิมขึ้นของประชากรและการเติบโตอยางรวดเร็ว

ของสังคมเมืองที่พัฒนาขึ้นทั่วโลก ทําใหการขนสงสวนบุคคล

มี ค ว าม จํ า เป น ใน สั งค ม เมื อ งป จ จุ บั น  โด ย เฉ พ าะ

รถจักรยานยนตซึ่งเปนยานพาหนะท่ีมีขนาดเล็กและความ

คลองตัวสูง สะดวกตอการเคลื่อนที่ในพื้นที่จํากัด จึงทําให

รถจักรยานยนตเปนที่ตองการในพื้นท่ีเขตเมืองของประเทศ

ที่กําลังพัฒนาท่ัวโลก เชน เมืองจากาตาร เมืองลากอส เมือง

ดารการ เมืองโจฮันเนสเบิกร และเมืองมะนิลา [1] สําหรับ

ปริมาณยอดขายรถจักรยานยนตในประเทศไทยเมื่อป พ.ศ.

2559 ที่ผานมา อยูท่ี 1,738,231 คัน และมีแนวโนมความ

ตองการเพ่ิมข้ึนอีก 5.7 % ในป พ.ศ.2560 โดยในระหวางป 

พ.ศ.2558-2560 บริษัท ยามาฮา ประเทศไทย จํากัด มีการ

ลงทุน 56.15 ลานเหรียญสหรัฐฯ [2] รวมถึงการคาดการณ

จากสถาบันทางการเงินภายในประเทศถึงความตองการ

รถจักรยานยนตในประเทศป พ.ศ. 2561-2563 มีแนวโนม

ขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตตอเนื่อง ประกอบกับ

ชวงหาเสียงเลือกตั้งในป พ.ศ.2562 ที่ทําใหมีเงนิสะพัด จาก

สถานการณดังกลาวจึงทําใหธุรกิจรานขายอะไหลและซอม

บํารุงรถจักรยานยนตเขาไปมีสวนสําคัญและมีผลโดยตรงกับ

การสนับสนุนผูใชรถจักรยานยนต ท้ังดานการบํารุงรักษา

เครือ่งยนตและตกแตงเพ่ือความสวยงาม [3] ดังน้ันเพื่อเปน

การเตรียมความพรอมใหกับผูประกอบการทั้งในดานการ

บริการและปริมาณอะไหลสําหรับรถจักรยานยนตให

เพียงพอกับความตองการที่มีแนวโนมสูงขึ้น การนําขอมูล

ยอดขายในอดีตจนถึงปจจุบันมาทําการพยากรณความ

ตองการของลูกคาในอนาคตดวยวิธีการที่เหมาะสมจึงมี

ความจําเปน ตัวแบบการพยากรณดวยวิธีปรับเรียบเอกซ

โพเนนเชียล (Exponential Smoothing) ซึ่งเปนหน่ึงใน

วิธีการพยากรณดวยอนุกรมเวลา (Time series) ไดถูก

นําไปใชในการพยากรณขอมูลที่สําคัญในภาคอุตสาหกรรม

และบริการที่หลากหลาย เชน การพยากรณราคาขาย

เน้ือสัตว [4] ปริมาณการใชกระแสไฟฟา [5] ระยะเวลาการ

บริหารโครงการ [6] ความตองการสินคาหลายประเภท [7] 

และความตองการอะไหลเครื่องจักร [8] เปนตน จึงทําให

เชื่อมั่นไดวาวิธีการดั งกลาวเปนตั วแบบที่ ช วยใหการ

พยากรณขอมูลเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอไป  

  

2. ทฤษฎีและหลักการ 

 ก า ร ศึ ก ษ าตั ว แ บ บ พ ย าก รณ ย อ ด ข าย อ ะ ไห ล

รถจักรยานยนตที่เหมาะสม กรณีศึกษา : รานคาปลีก XYZ 

อาศัยทฤษฎีและหลักการ ที่มุ งเนนไปยังตัวแบบการ

พยากรณขอมูลดวยวิธีปรับเรียบเอกซโพเนนเชียลที่ไมมี

อิทธิพลของฤดูกาล (Non-Seasonal) และมีอิทธิพลของ

ฤดูกาล (Seasonal)  ดังน้ี 

 

2.1 ตัวแบบการพยากรณขอมูลท่ีไมมีอิทธิพลของฤดูกาล 

(Simple Non-seasonal) 

 การพยากรณขอมูลดวยวิธีการปรับเรียบเอกซโพเนน

เชียล กรณีขอมูลไมมีอิทธพิลของฤดูกาล ดังสมการที่ (1) [9] 

 

                    11 *t t tS X S                        (1) 

 

2.2 ตัวแบบการพยากรณขอมูลท่ีไมมีอิทธิพลของฤดูกาล

แตมีอิทธิพลแนวโนมของโฮลท (Holt’s Linear Trend 

Model) 

 การพยากรณขอมูลดวยวิธีการปรับเรียบเอกซโพเนน

เชียล กรณีขอมูลไมมีอิทธิพลของฤดูกาลและมีอิทธิพล

แนวโนมของโฮลท ดังสมการที่ (2) [9] 

 

               1 11 1t t t tS X S T                  (2) 

  

2.3 ตัวแบบการพยากรณขอมูลท่ีไมมีอิทธิพลของฤดูกาล

แตมีอิทธิพลแนวโนมของบราวด (Brown’s Linear 

Trend Model) 
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 การพยากรณขอมูลดวยวิธีการปรับเรียบเอกซโพเนน

เชียล กรณีขอมูลไมมีอิทธิพลของฤดูกาลและมีอิทธิพล

แนวโนมของ บราวด ดังสมการท่ี (3) [9] 

                
   

  -11 *n n
t t tS X S                      (3) 

2.4 ตัวแบบการพยากรณขอมูลท่ีไมมีอิทธิพลของฤดูกาล

แตมีอิทธิพลแนวโนมของแดมป (Damped’s Linear 

Trend Model) 

 การพยากรณขอมูลดวยวิธีการปรับเรียบเอกซโพเนน

เชียล กรณีขอมูลไมมีอิทธิพลของฤดูกาลและมีอิทธิพล

แนวโนมของแดมป ดังสมการท่ี (4) [9]  

 

             
 

   1 11t t t tS X S T                    (4) 

 

2.5 ตัวแบบการพยากรณขอมูลที่มีอิทธิพลของฤดูกาล

เพยีงอยางเดียว (Simple Seasonal) 

 การพยากรณขอมูลดวยวิธีการปรับเรียบเอกซโพเนน

เชียล กรณีขอมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลเพียงอยางเดียว ดัง

สมการที่ (5),(6) [9] 

 

           
   

  1( ) 1 *t t t p tS X I S                   (5) 

 

           
   

  1( / ) 1 *t t t p tS X I S                   (6) 

 

 2.6 ตัวแบบการพยากรณขอมูลที่มีอิทธิพลของฤดูกาล

และแนวโนมเชิงบวก (Winter’s Additive) 

 การพยากรณขอมูลดวยวิธีการปรับเรียบเอกซโพเนน

เชียล กรณีขอมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลและแนวโนมเชิงบวก 

ดังสมการที่ (7) [9] 

 

     
  

  1 1( ) 1t t t p t tS X I S T                    (7) 

  

2.7 ตัวแบบการพยากรณขอมูลที่มีอิทธิพลของฤดูกาล

และแนวโนมเชิงคูณ (Winter’s Multiplicative) 

 การพยากรณขอมูลดวยวิธีการปรับเรียบเอกซโพเนน

เชียล กรณีขอมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลและแนวโนมเชิงคูณ 

ดังสมการที่ (8)  [9] 

 

       
 

   1 1( / ) 1t t t p t tS X I S T                   (8) 

  

2.8 การเลือกตัวแบบพยากรณที่เหมาะสม    

 ดวยการวิเคราะหคาความแมนยําในการพยากรณของตัว

แบบจากคา Mean Absolute Percentage Error (MAPE)  

จากสมการที่ 9 [10] โดยอาศัยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ

ในการวิเคราะห โดยเลือกตัวแบบการพยากรณ ท่ีมีคา 

MAPE ต่ํ าที่ สุ ด  ในการพยากรณ คายอดขายล วงหน า       

12 เดือน  

 

          
      

1
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 -1100                 (9) 

 
 เมื่อ T    คือ จํานวนขอมูลท้ังหมด 

  ty   คือ คาจริงในชวงเวลา t 

 
 1

ˆ tty  คือ คาพยากรณจากขอมูลกอนหนา 

 

3. วิธีการวิจัย 

 ข้ันตอนการศึกษาตัวแบบพยากรณยอดขายอะไหล

รถจักรยานยนตที่เหมาะสม กรณีศึกษา : รานคาปลีก XYZ 

มีรายละเอียด ดังนี ้

 

3.1 ลงพื้นท่ีเก็บขอมูล 

 เก็บขอมูลยอดขาย (บาท) เปนรายเดือน ของราน

กรณีศึกษาตั้งแต พ.ศ.2557-2559 

 

3.2 สราง Time Series Plot 

 สรางกราฟระหวางชวงเวลากับยอดขาย เพื่อศึกษา

รูปแบบการกระจายตัวของขอมูลนั้น มีอิทธิพลของฤดูกาล

หรือไม (Seasonal or Non-seasonal)  

 3.3 การพยากรณขอมูลดวยวิธีการปรับเรียบเอกซโพเนน

เชียล 

 เก็บขอมูลยอดขาย (บาท) เปนรายเดือน ของราน

กรณีศึกษาตั้งแต พ.ศ.2557-2559 

 

3.4 การเลือกตัวแบบพยากรณที่เหมาะสม 

 ดวยการวิเคราะหคาความแมนยําในการพยากรณของตัว

แบบจากคา Mean Absolute Percentage Error (MAPE) 
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4. ผลการวิจัย 

 ผลการศึ กษ าตั วแบบพยากรณ ยอดขายอะไหล

รถจักรยานยนตที่เหมาะสม มีรายละเอียดดังน้ี  

  
 

4.1 ผลการลงพื้นท่ีเก็บขอมูล 

 ขอมูลยอดขาย (บาท) เปนรายเดือน ของรานกรณีศึกษา

ตั้งแต พ.ศ.2557-2559 ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ยอดขายอะไหล (บาท) พ.ศ. 2557-2559 

พ.ศ. 

2557 

ยอดขาย พ.ศ. 

2558 

ยอดขาย พ.ศ. 

2559 

ยอดขาย 

ม.ค. 75,060 ม.ค. 50,015 ม.ค. 85,230 

ก.พ. 63,032 ก.พ. 45,205 ก.พ. 79,100 

มี.ค. 64,030 มี.ค. 79,500 มี.ค. 54,105 

เม.ย. 77,723 เม.ย. 56,700 เม.ย. 66,723 

พ.ค. 76,204 พ.ค. 82,005 พ.ค. 88,553 

มิ.ย. 74,000 มิ.ย. 75,250 มิ.ย. 70,164 

ก.ค. 45,125 ก.ค. 45,500 ก.ค. 54,005 

ส.ค. 57,020 ส.ค. 79,523 ส.ค. 68,435 

ก.ย. 78,105 ก.ย. 60,105 ก.ย. 76,504 

ต.ค. 79,180 ต.ค. 65,500 ต.ค. 57,053 

พ.ย. 47,080 พ.ย. 76,023 พ.ย. 59,560 

ธ.ค. 77,500 ธ.ค. 63,025 ธ.ค. 65,750 

ที่มา : รานขายอะไหลกรณีศึกษา 

   

4.2 ผลการสราง Time Series Plot 

 กราฟระหวางชวงเวลากับยอดขายรานขายอะไหล

กรณีศึกษา พ.ศ.2557-2559 ดังรูปที่ 1 

 

4.3 ผลการพยากรณขอมูลดวยวิธีการปรับเรียบเอกซ

โพเนนเชียล 

 หลังจากพิจารณาการกระจายตัวของขอมูลจากรูปที่ 1 

จึงเลือกใชตัวแบบในการพยากรณขอมูลดวยวิธีการปรับ

เรียบเอกซโพเนนเชียลแบบขอมูล ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 
 

รูปที ่1 Time Series Plot ขอมูลยอดขายรานกรณศึีกษา พ.ศ.2557-2559 
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รูปที ่2 ขอมูลไมมีอิทธิพลของฤดูกาล 

 

 
 

รูปที ่3 ขอมูลมีไมมีอิทธิพลของฤดูกาลแตมีอิทธิพลแนวโนมของโฮลท 

 

 
 

รูปที ่4 ขอมูลมีไมมีอิทธิพลของฤดูกาลแตมีอิทธิพลแนวโนมของบราวด 
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รูปที ่5 ขอมูลมีไมมีอิทธิพลของฤดูกาลแตมีอิทธิพลแนวโนมของแดมป 

 

 
 

รูปที ่6 ขอมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลเพียงอยางเดยีว 

 

 
 

รูปที ่7 ขอมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลและแนวโนมเชิงบวก 
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รูปที ่8 ขอมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลและแนวโนมเชิงคณู 

 

 
 

รูปที ่9 กราฟแสดงขอมูลการกระจายตัวของขอมูลท่ีไดจากตัวแบบพยากรณดวยวิธีปรับเรียบเอกซโพเนนเชียล กรณีขอมลูมี

อิทธิพลของฤดูกาลเพียงอยางเดียว (Simple Seasonal) 

 

 4.3.1 การพยากรณขอมูลดวยวิธีการปรับเรียบเอกซ

โพเนนเชียล กรณีขอมูลมีไมมีอิทธิพลของฤดูกาล (Simple 

Non-seasonal) ดังรูปที่ 2 

 4.3.2 การพยากรณขอมูลดวยวิธีการปรับเรียบเอกซ

โพเนนเชียล กรณีขอมูลมีไมมี อิทธิพลของฤดูกาลแตมี

อิทธิพลแนวโนมของโฮลท (Holt’s Linear Trend ) ดังรูปที่ 

3 

 4.3.3 การพยากรณขอมูลดวยวิธีการปรับเรียบเอกซ

โพเนนเชียล กรณีขอมูลมีไมมี อิทธิพลของฤดูกาลแตมี

อิทธิพลแนวโนมของบราวด (Brown’s Linear Trend) ดัง

รูปที่ 4 

 4.3.4 การพยากรณขอมูลดวยวิธีการปรับเรียบเอกซ

โพเนนเชียล กรณีขอมูลมีไมมี อิทธิพลของฤดูกาลแตมี

อิทธิพลแนวโนมของแดมป (Damped’s Linear Trend) 

ดังรูปที่ 5 

 4.3.5 การพยากรณขอมูลดวยวิธีการปรับเรียบเอกซ

โพเนนเชียล กรณีขอมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลเพียงอยางเดียว 

(Simple Seasonal) ดังรูปที่ 6 

 4.3.6 การพยากรณขอมูลดวยวิธีการปรับเรียบเอกซ

โพเนนเชียล กรณีขอมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลและแนวโนม

เชิ งบ วก  (Winter’s Additive) แ ล ะ แ น ว โน ม เ ชิ งคู ณ 

(Winter’s Multiplicative) ดังรูปที่ 7 และ 8 

 

4.4 ผลวิเคราะหความแมนยําของตวัแบบในการพยากรณ

ขอมูล 

 การวิเคราะหคาแมนยําในการพยากรณของตัวแบบจาก

ค า  Mean Absolute Percentage Error (MAPE) โ ด ย
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อาศัยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห ดังตาราง

ที่ 2 

 

ตารางที่ 2 คา MAPE ของตัวแบบพยากรณดวยวิธีการปรับ

เรียบเอกซโพเนนเชียล 

ตัวแบบพยากรณ คา MAPE 

Simple non-seasonal 16.737 

Holt’s linear trend 16.740 

Brown’s linear trend 17.110 

Damped’s linear trend 16.801 

Simple seasonal 11.619 

Winter’s additive 11.811 

Winter’s multiplicative 13.564 

ตารางที่ 3 คาพยากรณยอดขายอะไหล ลวงหนา 12 เดือน 

พ.ศ. 2560 คาพยากรณ (บาท) 

ม.ค. 68,796 

ก.พ. 61,140 

มี.ค. 64,573 

เม.ย. 65,743 

พ.ค. 80,948 

มิ.ย. 71,832 

ก.ค. 46,904 

ส.ค. 67,020 

ก.ย. 70,266 

ต.ค. 65,939 

พ.ย. 59,582 

ธ.ค. 67,453 

 

4.5 การเลือกตัวแบบพยากรณที่เหมาะสม 

  จากการพิจารณาคา MAPE ในตารางที่ 2 เลือกตัว

แบบพยากรณที่มีคา MAPE ที่มีคาต่ําที่สุด ในการพยากรณ

ยอดขายลวงหนา 12 เดือน คือ วิธีการปรับเรียบเอกซ

โพเนนเชียล กรณีขอมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลเพียงอยางเดียว 

(Simple seasonal) เปนตัวแบบการพยากรณยอดขาย

อะไหลรานกรณีศึกษาที่เหมาะสมที่สุด โดยผลการพยากรณ

แสดงดังตารางที่ 3 คาการพยากรณยอดขาย และกราฟการ

พยากรณ แสดงดังรูปที่ 9 

 

5. สรุปผล 

 ก า ร ศึ ก ษ าตั ว แ บ บ พ ย าก รณ ย อ ด ข าย อ ะ ไห ล

รถจักรยานยนตที่เหมาะสม กรณีศึกษา : รานคาปลีก XYZ 

เริ่ ม จ าก ก า ร ล ง พ้ื น ที่ เ ก็ บ ข อ มู ล ย อ ด ข าย อ ะ ไห ล

รถจักรยานยนตกรณีศึกษา รายเดือน ตั้งแต พ.ศ.2557-

2559 จากนั้นนําขอมูลมาสราง Time series plot ดวย

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือวิเคราะหลักษณะการ

กระจายของขอมูล พบวาขอมูลมีลักษณะการกระจายตัวท่ี

ใกลเคียงกันระหวางแบบไมมีอิทธิพลของฤดูกาล (Non-

seasonal) และแบบมีอิทธิพลของฤดูกาล (Seasonal) จึง

เลือกใชตัวแบบพยากรณดวยวิธีการปรับเรียบเอกซโพเนน

เชียล กรณีขอมูลไมมีอิทธิพลของฤดูกาลและมีอิทธิพลของ

ฤดูกาล ทั้งสิ้น 7 ตัวแบบ คือ กรณีขอมูลที่ไมมีอิทธิพลของ

ฤดูกาล (Simple Non-seasonal) กรณีขอมูลท่ีไมมีอิทธิพล

ของฤดูกาลแตมีอิทธิพลแนวโนมของโฮลท (Holt’s Linear 

Trend Model) กรณีขอมูลที่ไมมีอิทธิพลของฤดูกาลแตมี

อิทธิพลแนวโนมของ บราวด  (Brown’s Linear Trend 

Model) กรณีขอมูลที่ไมมีอิทธิพลของฤดูกาลแตมีอิทธิพล

แนวโนมของแดมป (Damped’s Linear Trend Model) 

กรณีขอมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลเพียงอยางเดียว (Simple 

Seasonal) กรณีขอมูลมีอิทธพิลของฤดูกาลและแนวโนมเชิง

บวก (Winter’s Additive) และกรณีขอมูลมีอิทธิพลของ

ฤดูกาลและแนวโนมเชิงคูณ (Winter’s Multiplicative) 

และอาศัยคา MAPE เปนตัวชี้วัดความเคลื่อนในของตัวแบบ

การพยากรณ พบวาตัวแบบพยากรณดวยวิธีการปรับเรียบ

เอกซโพเนนเชียล กรณีขอมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลเพียง

อยางเดียว มีคา MAPE นอยที่สุดเทากับ 11.619 คิดเปน

ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณขอมูลเพียง 11.62 % จึง

เลือกตัวแบบพยากรณดังกลาว ในการพยากรณยอดขาย

อะไหลรถจักรยานยนตกรณีศึกษา ลวงหนา 12 เดือน โดย

ขอมูลจากการพยากรณดังกลาวถูกใชเปนขอเสนอแนะให

รานคาอะไหลกรณีศึกษาในการจัดเตรียมปริมาณสินคาใหมี

ความเพียงพอตอความตองการของลูกคาในปจจุบันและ

อนาคต แสดงใหเห็นถึงผลท่ีไดจากตัวแบบพยากรณดังกลาว

สามารถนําไปประยุกตใชในการพยากรณปริมาณความ

ตองการสินคา การบริการ กําลังการผลิต พลังงาน และ

ขอมูลตาง ๆ ที่ลักษณะของอนุกรมเวลาตอไป 
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บทความนี้นําเสนอระบบติดตามกําลังงานสูงสุดดวยวิธีการเมตาฮิวริสติกเพื่อประยุกตใชกับระบบผลิตพลังงาน

ไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือใหไดกําลังงานไฟฟาสูงที่สุดในการนําไปใชงานซึ่งจะสงผลใหมีประสิทธิภาพในการผลิต

พลังงานไฟฟาที่ดีที่สุด โดยวิธีการเมตาฮิวริสติกท่ีนําเสนอนี้ประกอบดวย วิธีการคนหาแบบกระแส (Current Search) และ

วิธีการคนหาแบบตาบู (Tabu Search)  ผลการทดลองใชโปรแกรมแมทแลปจําลองการทํางานพบวาวิธกีารเมตาฮิวริสติกดวย

วิธีการคนหาแบบกระแสนั้นใชเวลาในการคนหาและใหคากําลังไฟฟาสูงสดุไดดีกวาวิธีการคนหาแบบตาบู 

 

คําสําคัญ : ระบบติดตามกําลังงานสูงสุด, เมตาฮิวริสติก,การคนหาแบบตาบู, การคนหาแบบกระแส 

 

Abstract 

This paper proposes the maximum power point tracking system with methaheuristic optimization 

method for application to solar-powered power systems to maximize power utilization.  The 

methaheuristic optimization method presented in this research consist of current search (CS) and tabu 

search (TS). The experiment is simulated using matlab, it be found that the methaheuristic method by 

current search method was able to produce better power output than the tabu search method.  The 

current search method take time to find and give the maximum power better than the tabu search 

method. 

 
Keywords : Maximum Power Point Tracking, Metaheuristic, Tabu Search, Current Search 
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1. บทนํา 

 พลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานหมุนเวียนรูปแบบหน่ึง

ที่ปจจุบันมีการนํามาประยุกตใชงานอยางหลากหลายเปน

พลังงานที่สะอาดซึ่งไมกอใหเกิดมลภาวะและเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม โดยสวนใหญมักใชพลังงานแสงอาทิตยมาผลิต

เปนพลังงานไฟฟาเพ่ือใชประโยชนทางดานการเกษตร เปน

แหลงผลิตพลังงานไฟฟาใชภายในบานเรือนสําหรับชุมชนที่

หางไกล  

 อุปกรณท่ีเปลี่ยนจากพลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงาน

ไฟฟาเรียกวาเซลลแสงอาทิตย (Solar Cell) ขอจํากัดของ

การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยมักขึ้นอยูกับ

ปริมาณแสงที่ตกกระทบกับเซลลแสงอาทิตยและอุณหภูมิ

ของเซลลแสงอาทิตย ดังน้ันจึงมีวิธีการตางๆเพื่อนํามาใชงาน

เพื่อใหสามารถดึงเอาพลังงานไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย

ออกมาใหไดมากท่ีสุดเทาที่จะเปนไปได วิธีการหาจุดจาย

กําลังงานสูงสุดกําลังงานไฟฟาสูงสุด (Maximum Power 

Point Tracking) เปนวิธีการหนึ่งที่สามารถดึงเอาพลังงาน

ไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยออกมาไดมากที่สุด ปจจุบันมีอยู

ดวยกันหลายวิธี เชน วิธีเปดและปดหรือลัดวงจรเปนการหา

จุดจายกําลังไฟฟาสูงสุดโดยทําการวัดแรงดันเปดวงจรหรือ

กระแสลัดวงจรแลวนําคาท่ีไดไปเปรียบเทียบกราฟกระแส

และแรงดันเพ่ือหาคาจุดจายกําลังไฟฟาสูงสุด วิธีการรบกวน

และการสังเกตเปนการเปรียบเทียบคากําลังไฟฟาที่ไดจาก

การรบกวนกับกําลังไฟฟาในคาบเวลาปจจุบันเพ่ือเพ่ิมหรือ

ลดแรงดันไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยใหจุดทํางานวิ่งเขาหา

จุดกําลังสูงสุด โดยวิธีการดังกลาวนั้นไมสามารถหาจุด

กําลังไฟฟาสูงสุดไดในกรณีที่ความเขมของแสงอาทิตย

เปลี่ยนแปลงไปซึ่งทําใหกราฟกระแสและแรงดันที่กําหนดไว

ไม ตรงกับค าจริ ง [1] ป จจุบั นจึ งไดมี งานวิจัย ในการ

ประยุกตใชงานดวยวิธีการเมตาฮิวริสติกเพื่อหาคากําลังงาน

ไฟฟาสูงสุด อาทิเชน การหาคากําลังงานไฟฟาสูงสุดดวยวิธี

ฝูงอนุภาค (PSO) [2] ระบบควบคุมติดตามกําลังงานไฟฟา

สูงสุดดวยโครงขายประสาทเทียม [3] เปนตน ซึ่งจะสงผลให

มีประสิทธิภาพในการดึงเอากําลังงานไฟฟาสูงสุดจากเซลล

แสงอาทิตยออกมาไดมากขึ้น 

 ดังน้ันบทความน้ีจึงนําเสนอวิธีการหาคากําลังงานไฟฟา

สูงสุดของเซลลแสงอาทิตยดวยวิธีการเมตาฮิวริสติกโดยจะ

นําเสนอวิธีการคนหาแบบตาบูและวิธกีารคนหาแบบกระแส

ซึ่ ง เป น วิ ธี ก า รค น ห ารู ป แบ บ ให ม  ทํ าก ารท ด ส อบ

ประสิทธิภาพในการคนหาจุดกําลังไฟฟาสูงสุดแตละวิธีดวย

โปรแกรมแมทแลป 

2. ทฤษฎีและหลักการ 

2.1 วงจรสมมูลเซลลแสงอาทิตย 

 การศึกษาพฤติกรรมเพื่อวิเคราะหการทํางานของเซลล

แสงอาทิตยจะใชวงจรสมมูลแสดงดังรปูที่ 1 

 

 
 

รูปที ่1 วงจรสมมูลเซลลแสงอาทติย 

  

 ลักษณะกระแสและแรงดันไฟฟาของเซลลแสงอาทิตย

สามารถคํานวณไดจากสมการท่ี (1) [4] ดังนี ้

 

          1 1
exp 1s s

pv o
T sh

V R V R
I I I

aV R

   
     

   
                 

(1) 

 

 เมื่อ 

,I V  คือ กระแสและแรงดันเซลลแสงอาทิตย 

phI  คือ กระแสโปรตรอน 

oI  คือ กระแสอิ่มตัวไดโอดยอนกลับ 

sR  คือ ความตานทานอนุกรมเซลลแสงอาทิตย 

shR  คือ ความตานทานขนานเซลลแสงอาทิตย 

a  คือ คาปจจัยอุดมคติของไดโอด 

TV  คือ คาแรงดันอุณหภูม ิไดมาจากสมการท่ี (2) 

  

                                         

s
T

N kT
V

q
                         (2) 
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k  คือ คาคงที่ Boltzmann มีคา 1.380x10-23 

J/K 

q  คือ ประจุอิเล็กตรอนมคีา    1.9 x10-19 ev 

T  คือ อุณหภูมเิซลลแสงอาทิตย 

sN  คือ จํานวนเซลลแสงอาทิตยท่ีเช่ือมตอแบบ

อนุกรม 

 

 จากสมการ (1) จะเห็นไดวาลักษณะของกระแสและ

แรงดันไฟฟานั้นข้ึนอยูกับอุณหภูมิเซลลแสงอาทิตยและ

ความเขมของแสง [5] แสดงดังรูปท่ี 2 และรูปที่ 3 

 

 
 

รูปที่ 2 ลักษณะกระแสและแรงดนัที่ความเขมแสงระดับ

ตางๆ 

 

 
 

รูปที่ 3 ลักษณะกระแสและแรงดนัที่ระดับอณุหภูมติางๆ 

 

2.2 วงจรแปลงผันกําลังงานไฟฟา 

 วงจรแปลงผันกําลังงานไฟฟามีไวสําหรับปรับคากําลัง

งานไฟฟาให เหมาะสมสําหรับโหลดทางไฟฟาซึ่งจะใช

วงจรบูสคอนเวอรเตอร (Boost Converter) ดังรูปที่ 4 มี

หนาที่ควบคุมกําลังงานไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยที่จุดกําลัง

งานสูงสุด 

 
 

รูปที่ 4 วงจรบูสคอนเวอรเตอร 

 

 ลักษณะแรงดันเอาตพุตของวงจรบูสคอนเวอรเตอรจะมี

คามากกวาแรงดันอินพุตซึ่งสามารถกําหนดคาแรงดันไดจาก

คา   วัฏจักรการทํางาน (Duty Cycle) ของสวติช ดังสมการ

ที่ (3) 

  

                                       
1

i
o

V
V

D



                          (3) 

 

 เมื่อ 

oV  คือ แรงดันเอาตพุต 

iV  คือ แรงดันอินพุต 

D  คาวัฏจักรการทํางานของสวติช 

 

2.3 การติดตามกําลังสูงสุด 

 การติดตามกําลังสูงสุดเปนวิธีการทําใหเซลลแสงอาทิตย

สามารถผลิตกําลังไฟฟาไดสูงสุด โดยจะตองหาจุดจายกําลัง

งานสูงสุดเซลลแสงอาทิตยจากนั้นจะทําการปรับคาวัฏจักร

การทํางานเพื่อใหไดคากําลังไฟฟาสูงสุดดังรูปที่ 5 

 

 
 

รูปที่ 5 จุดจายกําลังไฟฟาสูงสุดของเซลลแสงอาทิตย 
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3. วิธีการเมตาฮิวริสติกสําหรับคนหาจุดกําลัง

สูงสุด 

 เมตาฮิวริสติกเปนวิธีในการหาคําตอบที่ดีที่สุดเพื่อใชใน

การแกไขปญหาท่ีตองการหาคาท่ีดีที่สุดที่มีความยุงยาก

ซับซอน เปนวิธีการหาคําตอบที่ขึ้นอยูกับการสุมเลขเพ่ือให

เกิดการคนหาพื้นที่ของคําตอบใหกวางที่สุดเทาท่ีเปนไปได 

วิธีการเมตาฮิวริสติกมีอยูดวยกันหลายวิธี ดังนั้นในการ

เปรียบเทียบวิธีการเมตาฮิวริสติกท่ีมีประสิทธิภาพจะวัดจาก

การแกปญหาเดียวกัน โดยไดคุณภาพของคําตอบที่ดีที่สุด

และระยะเวลาการหาคําตอบในเวลาที่เทากัน  ในบทความนี้

จะนําเสนอวิธีการคนหาแบบตาบูและวิธีการคนหาแบบ

กระแสเพ่ือใชหาคาจุดจายกําลังสงูสุดของเซลลแสงอาทิตย    
 

3.1 การคนหาแบบตาบ ู

 การคนหาแบบตาบู (Tabu Search) เปนวิธีที่พิจารณา

เสนทางท่ีจะนําไปสูคาที่เหมาะสม โดยจะหลบเลี่ยงคําตอบ

หรือเสนทางที่ ไดสํารวจไปแลวการคนหาจะไมหยุดอยู

คําตอบที่เหมาะสมท่ีสุดแบบวงแคบเฉพาะถิ่น กระบวนการ

คนหาแบบตาบูมีดังนี ้

 ข้ั น ต อ น ที่  1 กํ าห น ด ห น ว ยค วาม จํ า ร ะ ยะ สั้ น ,

หนวยความจําระยะกลาง, หนวยความจําระยะยาว, เกณฑ

ความทะเยอทะยาน, กําหนดผลเฉลยเริ่มตน x = x0 จาก

กระบวนการสุม 

 ข้ันตอนที่ 2 สรางเซตขางเคียง N(x) จากผลเฉลย x 

 ข้ันตอนท่ี 3 ประเมินคาขางเคียงในเซต N(x) ดวย

ฟงกชันวัตถุประสงค  f(x) กําหนดให x'  N(x) คือคา

ขางเคียงท่ีดีที่สุด 

 ข้ันตอนที่ 4 ถา f(x') ≤ f(x) ใหยอมรับ x' โดยปรับคา x 

= x' และเก็บ x' ไวในหนวยความจําระยะสั้นจากนั้นกําหนด

แนววิถีการเคลื่อนที่ลาสุดอยูในสถานะตองหามและเก็บ

รูปแบบการเคลื่อนท่ีไวในหนวยความจําระยะยาวและถาผล

เฉลยถูกคนพบใหเก็บ x ไวในหนวยความจําระยะกลาง 

 ข้ันตอนที่ 5 ยุติการคนหาเมื่อเงื่อนไขเปนจริงไมเชนนั้น

ใหกลับไปที่ขั้นตอนที่ 2  

  

 

 

3.2 การคนหาแบบกระแส 

 การคนหาแบบกระแสเปนวิธีการคนหาคําตอบที่

เหมาะสมท่ีเลียนแบบพฤติกรรมการไหลของกระแสไฟฟาใน

ขายพฤติกรรมการไหลของกระแสไฟฟา [6] กระแสไฟฟาจะ

ไหลผานกิ่งตางๆ ที่มีคาความตานทานแตกตางกันออกไปซึ่ง

ปริมาณของกระแสไฟฟาจะแปรผกผันกับคาความตานทาน

ในแตละกิ่ง กําหนดใหคาความตานทาน 0 < R1 < R2 < … 

< RN ผลรวมของกระแสท่ีไหลเขาสูโนดจะเทากับผลรวม

ของกระแสท่ีไหลออกจากโนดดังรูปท่ี 6 ในกรณีที่วงจรเปด

คาความตานทานจะมีคาเปนอนันตซึ่งเปนพฤติกรรมของ

ฉนวนและในกรณีท่ีวงจรปดหรือลัดวงจรคาความตานทาน

จะมีคาเปนศูนยซึ่งเปนพฤติกรรมของตัวนําไฟฟา กิ่งในแต

ละก่ิงเปรียบเสมือนเสนทางในการคนหาโดยการไหลของ

กระแสไฟฟาสามารถหลบหลีกผลเฉลยเฉพาะที่และสามารถ

หาผลเฉลยวงกวางไดดังรูปที่ 7 เมื่อเกิดการติดกับเฉพาะที่

พบผลเฉลยที่เหมาะสมท่ีสุดนั่นคือกระแสไฟฟาไหลผานไป

ไดมากที่สุด           

 ดังนั้นเสนทางการไหลของกระแสไฟฟาในแตละก่ิง

เปรียบเสมือนเสนทางการเคลื่อนที่ของกระบวนการคนหา

ผลเฉลยโดยกระบวนการและข้ันตอนของวิธกีารคนหาแบบ

กระแสน้ันมีดังน้ี        

 

 
 

รูปที่ 6 พฤติกรรมการไหลของกระแสไฟฟาในโครงขาย 
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รูปที่ 7 กระบวนการคนหาแบบกระแสเพ่ือหาคาที่ดีทีสุ่ด 

 

 ข้ันตอนที่ 1 กําหนดจํานวนผลเฉลยเริ่มตน(ทิศทางของ

กระแสไฟฟาในโครงขาย), รัศมีการคนหา R, ตัวนับ k=1,

หนวยความจําเสนทางการคนหา  , หนวยความจําผล

เฉลยคงอยูลาสุด , หนวยความจําผลเฉลยเฉพาะที่  

 ข้ันตอนที่ 2 สรางผลเฉลยเริ่มตน x = x1, x2, ..., xn 

จากกระบวนการสุม 

 ข้ันตอนที่  3 ประเมินผลเฉลยเริ่มตน x ดวยฟงกชัน

วัตถุประสงคจัดลําดับผลเฉลย x ที่ f(x') ‹ ... ‹ f(xn) แลวเก็บ 

x ที่ผานการจัดลําดับแลวลงในเซต  

 ข้ันตอนที่ 4 ให s = xk เปนผลเฉลยเริ่มตน (ทิศทางของ

กระแสไฟฟา) ที่ไดรับการคัดเลือกหลังการจัดลําดับ 

 ข้ันตอนที่ 5 สรางเซตขางเคียง N(s) จากผลเฉลย s ดวย

กระบวนการสุมภายในรัศมีการคนหา R 

 ข้ันตอนท่ี 6 ประเมินคาขางเคียงในเซต N(s) ดวย

ฟงกชันวัตถุประสงคกําหนดให s' N(s) คือคาขางเคียงท่ีดี

ที่สุดภายในเซต 

 ข้ันตอนที่ 7 ถา f(s') ≤ f(s) ใหยอมรับ s' โดยปรับคา 

s=s' และเก็บ s ไวในเซต  k, ถาฟงกชันวัตถุประสงคไมได

รับการปรับปรุงใหเรียกใชกลไกการปรับรัศมีการคนหาแลว

กลับไปขั้นตอนที่ 5 ไมเชนนั้นแสดงวาผลเฉลยถูกคนพบ 

 ข้ันตอนที่ 8 ถาเงื่อนไขเปนจริงใหยุติการคนหาไมเชนนั้น

ให เก็บคา s ไวในเซต  ทําการปรับคา k = k+1 แลว

กลับไปขั้นตอนที่ 4 
 

 

4. ผลการจําลองการทํางาน 

 ผลการทดลองจะใชโปรแกรมแมทแลปเพ่ือทดสอบหาคา

กําลังสูงสุดของเซลลแสงอาทิตยดวยวิธีการคนหาแบบตาบู

และวิธีการคนหาแบบกระแสโดยกําหนดใหมีการวนซ้ําเพ่ือ

หาคําตอบจํานวน 200 รอบ ซึ่งไดผลการทดลองดังรูปที่ 8 

และรูปที่ 9 

 

 
 

รูปที่ 8 การลูเขาหาคําตอบของการคนหาแบบตาบ ู
 

 
รูปที่ 9 การลูเขาหาคําตอบของการคนหาแบบกระแส 

 จากรูปที่ 8 และรูปท่ี 9 จะเห็นวาการคนหาแบบกระแส

จะลูเขาหาคําตอบไดดีกวาการคนหาแบบตาบู สวนการหา

คากําลังไฟฟาสูงสุดของเซลลแสงอาทิตยแสดงดังรูปที่ 10 

และรูปที่ 11 ท่ีระดับความเขมแสงตางๆ ภายใตอุณหภูมิ 25 

องศาเซลเซียสโดยใชคาพารามิเตอรดังตารางที่ 1 [7] 
 

 
รูปที่ 10 คากําลังไฟฟาสูงสุดดวยวธิกีารคนหาแบบตาบ ู
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รูปที่ 11 คากําลังไฟฟาสูงสุดดวยวธิกีารคนหาแบบกระแส 

 

ตารางที่ 1  คาพารามิเตอรเซลลแสงอาทิตย 

Io Diode Reference Reverse Saturation 

Current 

1. 13 x 10-6(A) 

Eg Semiconductor Band gap Voltage 1.16 (e.v) 

N Emission Coefficient 1.81 

Ipv Reference Short-circuit Current 5.61 (A) 

ki Short-circuit Temperature 

Coefficient 

1.96 (mAIK) 

K Boltzmann's Constant 1.3x 10-23 

(J/K) 

Tr Nominal Temperature 298. 15 (K) 

q Charge on an Electron 1.6 x 10-19 (C) 

Rs Series Resistance 2.48 (Ω) 

Rp Parallel Resistance 8.7(Ω) 

Ns Number of Series Cells 72 

 

 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการเมตาฮิวริสติก

แตละวิธีนอกจากเปรียบเทียบจากอัตราการลูเขาของคําตอบ

แลวเวลาในการคนหาคําตอบและยังสามารถบอกถึง

ประสิทธภิาพไดดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคาวัฏจักรการทํางานของสวิตช 
ความเขม

แสง  

(W/m2) 

การคนหาแบบกระแส การคนหาแบบตาบู 

กําลังไฟฟา

สูงสุด 

(วัตต) 

เวลาการ

คนหา 

(วินาที) 

กําลังไฟฟา

สูงสุด 

(วัตต) 

เวลาการคนหา 

(วินาที) 

1000 185.64 0.217x102 183.23 0.215 x102 

800 162.15 0.247 x102 157.54 0.251 x102 

400 124.43 0.228 x102 121.20 0.235 x102 

200 87.56 0.251 x102 84.24 0.257 x102 

 

5. สรุปผล 

 บทความนี้นําเสนอการประยุกตใชวิธีการเมตาฮิวริสติก

เพื่อหากําลังไฟฟาสูงสุดของเซลลแสงอาทิตยโดยใชวิธีการ

คนหาแบบตาบู (TS) และวิธีการคนหาแบบกระแส (CS) 

จากผลการทดลองพบวาวิธีการคนหาแบบกระแสจะใหคา

กําลังไฟฟาซึ่งสูงกวาวิธีการคนหาแบบตาบู นอกจากนี้

ระยะเวลาในการคนหาคําตอบดวยวิธกีารคนหาแบบกระแส

นั้นเร็วกวาการคนหาแบบตาบู 
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สัญญาณแคเรียรซอนกันและแบบสัญญาณแคเรียรเลื่อนระดับตรงกันสําหรับ

อินเวอรเตอร 5 ระดับชนดิไดโอดแคลมป 
A Comparative Study of Multi-Carrier in Sinusoidal Pulse Width 

Modulation between Carrier Overlapping and In-Phase Disposition 
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บทคัดยอ 

บทความนี้นําเสนอการศึกษาอินเวอรเตอร 5 ระดับชนิดไดโอดแคลมปดวยเทคนิคพีดับบลิวเอ็มแบบหลายแคเรียร 

(MCPWM) ระหวางพีดับบลิวเอ็มแบบสัญญาณแคเรียรซอนกัน (COPWM) และเทคนิคพีดับบลิวเอ็มแบบสัญญาณแคเรียร

เลื่อนระดับตรงกัน (IPDPWM) จําลองบนอินเวอรเตอรไดโอดแคลมป (DCI) ขณะจายโหลด R-L ซึ่งการจําลองจะดําเนินการ

จําลองและสรางแบบจําลองดวยโปรแกรม PSCAD/EMTDC ผลที่ไดนํามาคํานวณและแสดงคาฮารมอนิกสรวมของแรงดัน 

(THDv) และฮารมอนิกสรวมของกระแส (THDi) ของแรงดันดานออกระหวางสายและกระแสโหลด การศึกษาเปรียบเทียบ

เทคนิคพีดับบลิวเอ็มแบบหลายสัญญาณแคเรียร (MCPWM) สิ่งนี้แสดงถึงความเปนไปไดของการใชสองพารามิเตอรที่กําหนด

เปนแนวทางสําหรับการพัฒนาอินเวอรเตอรในการเลือกเทคนิคพีดับบลิวเอ็ม (PWM) ที่เหมาะสมสําหรับการใชงาน DCI 
 

คําสําคัญ : อินเวอรเตอร 5 ระดับ, พีดับบลิวเอ็มแบบหลายสัญญาณแคเรียร, พีดับบลิวเอ็มแบบเลื่อนระดับตรงกัน, พีดับบลิว- 

เอ็มแบบสัญญาณแคเรียรซอนกัน, ฮารมอนิกสรวมของแรงดัน, ฮารมอนิกสรวมของกระแส 
 

Abstract 

This paper presents a comparative study of five-level diode clamped inverter (DCI) based on multi-

carrier pulse width modulation (MCPWM), between carrier overlapping (COPWM) and in-phase disposition 

(IPDPWM) technique terminated by a R-L load. To examine the circuit’s performance, the well-known 

simulation software, i.e. PSCAD/EMTDC, is utilized. After exploring the number of results, IPDPWM method 

shows lower figures of the calculated total harmonic distortion for both line-line output voltage Total 
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harmonics distortion of voltage (THDv) and load current total harmonics distortion of current (THDi) 

compared to that of Multi-Carrier in Sinusoidal Pulse Width Modulation (MCPWM) technique. This implies 

the possibility of using two given parameters as a guide for inverter development in selecting the right pulse 

width modulation (PWM) technique for DCI applications. 
 

Keywords : Five-level inverter, Level-shifted multi-carrier, Carrier overlapping PWM, Total harmonics 

distortion of voltage, Total harmonics distortion of current. 

 

1. บทนํา 

 ปจจุบันเทคโนโลยีดานการประยุกตใชพลังงานสะอาดมี

แนวโนมเพิ่มมากขึ้นซึ่งอุปกรณอินเวอรเตอรมีบทบาทสําคัญ

ในการนํามาใชงานเพ่ือแปลงไฟฟากระแสตรงไปเปนไฟฟา

กระแสสลับ รูปที่ 1 อินเวอรเตอรที่นํามาใชโดยท่ัวไปจะเปน

อินเวอรเตอรแบบ 2 ระดับ ซึ่งมีคุณภาพของแรงดันดาน

ออกมีความเพ้ียนสูงเนื่องจากผลของแรงดัน dv/dt มีคาสูง 

สงผลใหความเพี้ยนของกระแสสูงตามไปดวย ปจจุ บัน

เทคโนโลยีอินเวอรเตอรหลายระดับมีการศึกษาสมรรถนะ

ดานการนํามาประยุกตใชกับอุปกรณขับกระแสสลับกําลังสูง

ในอุตสาหกรรมเพ่ือทําหนาที่แทนวงจรขับกระแสสลับแบบ 

2 ระดับ ดวยคุณสมบัติที่ดีหลายประการ ทําใหไดรับความ

สนใจศึกษาและวิจัยมีดวยกัน 3 ชนิด คือ อินเวอรเตอรชนิด

ไดโอดแคลมป (DCI) ชนิดอินเวอรเตอรคาดเคสมัลติเซล 

(CMI) หรือเอชบริดเซล (HBC) และชนิดอินเวอรเตอรฟลาย

อ้ิงคาปาซิเตอร (FCI) ซึ่ง Manasa S. [1] ไดทําการออกแบบ

และการจําลองอินเวอรเตอรชนิด CMI เปนการเปรียบเทียบ

ระหวางอินเวอรเตอร 5 ระดับ และ 7 ระดับดวยการจําลอง

ผลฮารมอนิกสรวมของแรงดัน (THDv) จะแปรผันตาม

จํานวนระดับของแรงดันทางดานออก ตอมา Anil D. 

Matkar [2] ทําการศึกษาเปรียบเทียบเทคนิค PWM สําหรบั

อินเวอรเตอรหลายระดับชนิด DCI เปนการจําลองโดย

โปรแกรมคอมพิวเตอร เทคนิคพีดับบลิวเอ็ม (PWM) ที่

นํ า มา ใช จํ าลองแบ ง เป นไซนพี ดับบลิว เ อ็ม  (SPWM) 

และสเปซ-เวกเตอรพีดับบลิวเอ็ม (SVPWM) เปรียบเทียบ

เทคนิคการควบคุมบนอินเวอรเตอร 5 ระดับ DCI  

 จากงานวิ จัยขางตนแสดงใหเ ห็นวาการศึกษาวิจัย

เก่ียวกับอินเวอรเตอรหลายระดับกันอยางตอเนื่อง และเนื่อง

ดวยอินเวอรเตอรประเภทดังกลาวมีจํานวนสวิตชกําลัง

จํ านวนมากทําใหความซับซอนในการควบคุมมีมาก        

ตามไปดวยเทคนิคพีดับบลิวเอ็มจึงถูกนํามาประยุกตจําลอง

รวมกับอินเวอรเตอรหลายระดับและศึกษาวิจัยกันอยาง

แพร ห ล าย โ ดย  S. Narendiran [3 ]  ไ ด ทํ า ก าร ศึ กษ า

อินเวอรเตอรหลายระดับโดยการนําเทคนิคพีดับบลิวเอ็ม

แบบหลายแคเรียร  (MCPWM) มาทําการ จําลองและ

เปรียบเทียบผลการศึกษาดวยเทคนิคการกําจัดเฟสท่ีตรงกัน

ขาม (POD) ทางเลือกเฟสการจัดการตรงขาม (APOD) และ

แคเรียรซอนกัน (CO) โดยทําการจําลองที่คามอดูเลตตางๆ 

ผลที่ไดทราบวาเทคนิค CO ใหผลของความเพ้ียนของแรงดัน

ต่ํากวาเทคนิคอ่ืนในชวงการมอดูเลตสูงเทานั้น 

 ในการวิจัยครั้งนี้มุงเนนการศึกษาเปรียบเทียบเทคนิคใน

กลุม MCPWM ระหวางพีดับบลิวเอ็มแบบสัญญาณแคเรียร

ซอนกัน (COPWM) และเทคนิคพีดับบลิวเอ็มแบบสัญญาณ

แคเรียรเลื่อนระดับตรงกัน (IPDPWM) สําหรับอินเวอรเตอร

ชนิด DCI ดวยโปรแกรมจําลองทางไฟฟา โดยผลการจําลอง

เพื่อเปรียบเทียบความเพ้ียนของแรงดันและกระแสดานออก

ที่คามอดูเลตตางๆ 

 

 
 

รูปที่ 1 ไดอะแกรมการทํางานโดยรวม 

 

2. โครงสรางของไดโอดแคลมปอนิเวอรเตอร 

โครงสรางของอินเวอรเตอรหลายระดับไดโอดแคลมป

หรือเรียกวา นิวทรัลพอยทอินเวอรเตอร แสดงดังรูปที่ 2 ซึ่ง

จะมีสวนประกอบหลักดวยกัน 2 สวน คือ ตัวเก็บประจุ 

ไดโอด และอุปกรณสวิตชกําลัง โดยตัวเก็บประจุวงนอกสุด
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เรียกวา คอมมอนดีซีลิ้งเปนตัวสะสมพลังงาน ซึ่งตัวเก็บ

ประจุจะประกอบดวยกัน 4 ตัว หรือ 4 ระดับแรงดัน โดย

แรงดันที่ไดในแตละระดับทางดานออกจะเกิดจากเลือก

รูปแบบการสวิตชโดยกําหนดทิศทางการไหลของกระแสดวย

ไดโอดแคลมป ซึ่งแรงดันที่ตกครอมตัวเก็บประจุแตละตัว 

คือ 1E เชนกัน 
 

 
 

รูปที ่2 อินเวอรเตอร 5 ระดับ ชนิดไดโอดแคลมป 1 กิ่ง 
 

ผลรวมของแรงดันที่ตกครอมที่ตัวเก็บประจุแตละตัวที่

ตออนุกรมกันตามสถานะการสวิตชนั้น ซึ่งแรงดันที่ตกครอม       

ตัวเก็บประจุฟลายอ้ิงในแตละตัว คือ 1E โดยอินเวอรเตอรท่ี

ศึกษาในบทความนี้เปนอินเวอรเตอรประเภท 5 ระดับ (m = 

5) สามารถคํานวณไดจากสมการ (1) – (3) 

 

  ( 1) 2SW m    (1) 

 

  ( 1)C m   (2) 

 

  1
2

SW
m    (3) 

 

เมื่อ  SW  คือ จํานวนสวิตชกําลัง, Each 

     C  คือ จํานวนตัวเก็บประจุที่ใช, Each 

     m  คือ ระดับแรงดนั, Level 

หากตองการเลือกระดับแรงดันเทากับดีซีลิ้ง จะตอง

เลือกการขับเกตสวิตชกําลัง S1 ถึง S4 รวมทั้งหมด 4 ตัว 

(ดาน High) หากตองการแรงดันทางดานออกจะไดเทากับ 1 

ใน 4 ของแรงดัน    ดีซีลิ้ง จะตองเลือกการขับเกตสวิตช

กําลัง S4 เพียงตัวเดียวเทานั้น ซึ่งอินเวอรเตอรชนิดนี้มี

ขอจํากัดในการจัดเรียงสัญญาณแคเรียรหรือรูปแบบการ

สวิตชกําลังเฉลี่ยทําไดยาก เน่ืองจากรูปแบบการสวิตชไม

ยืดหยุนจึงทําใหสงผลตอการรักษาระดับแรงดันที่ตัวเก็บ

ประจุดวย 

 

3. เทคนิคพีดับบลิวเอ็ม 

 เทคนิคพีดับบลิวเอ็มสําหรับอินเวอรเตอรหลายระดับนั้น

สามารถทําได  โดยอาศัย พ้ืนฐานการสรางสัญญาณพี

ดับบลิวเอ็มของวงจรขับแบบ 2 ระดับ เพียงแตจะเพ่ิม

จํานวนของแคเรียรขึ้นตามจํานวนของสวิตชกําลัง สําหรับใน

อินเวอรเตอร 5 ระดับ จะใชสวิตชกําลังจํานวน 4 ตัว จึงใช

สัญญาณแคเรียรจํานวน 4 แคเรียร ในการมอดูเลตเพ่ือสราง

สัญญาณเกตในรูปที่ 3 ซึ่งเปนตัวอยางการสรางสัญญาณเกต

สํ าหรับ เทคนิค  COPWM ท่ี ใช ในการศึกษาสามารถ

คํานวณหาไดจากสมการท่ี (4) – (6)  

จากขางตนความถ่ีการสวิตชของอินเวอรเตอรสงผล

โดยตรงตอปริมาณฮารมอนิกสในแรงดันดานออกของ

อินเวอรเตอรโดยจะเกิดขึ้นรอบๆ mf  ซึ่งหากจํานวน ฮารมอ

นิกสอันดับยิ่งมากความเพ้ียนของแรงดันก็จะยิ่งต่ํารวมไปถึง

ดานความเพ้ียนกระแสก็จะต่ําตามดวย 

 


 ( 1)

m

a
cr

V
m

V m



     สําหรับ  0 1am    (4) 

 

, ( 1)
cr

sw dev

f
f

m



     (5) 

 

, ,( 1)sw inv sw devf m f      (6) 

 

เมื่อ  
mf   คือ ความถ่ีของสัญญาณมูลฐาน, Hz 

crf   คือ ความถ่ีของสัญญาณแคเรียร, Hz 

,sw devf  คือ ความถี่ของอุปกรณสวติชกําลัง, Hz 

,sw invf  คือ ความถ่ีการสวิตชของอินเวอรเตอร, Hz 

fm   คือ อัตราสวนความถี่การมอดูเลต ( fcr/fm ) 

 

S1

S2

S3

S4

S1'

S2'

S3'

S4'

D1

D1' D2

D2'

D3

D3'

C1

C2

C3

C4

idc

DC
Link
(VDC)

(4E)

(3E)

(2E)

(1E)

A

0
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am   คือ คาการมอดูเลตสัญญาณ 

m   คือ ระดับแรงดัน, Level 


mV   คือ แรงดันยอดคลื่นสัญญาณมูลฐาน, V 


crV   คือ แรงดันยอดคลื่นสัญญาณแคเรียร, V 

 

 
 

รูปท่ี 3 ตัวอยางเทคนิค COPWM 

 

4. การจําลองและผลการจําลอง 

แบบจําลองทางไฟฟาท่ีใชในการจําลองเปรียบเทียบ

สมรรถนะการทํางานอินเวอรเตอรชนิด DCI แสดงดังรูปที่ 4 

โดยทําการศึกษาเปรียบเทคนิคระหวาง COPWM และ 

IPDPWM ซึ่งไดกําหนดเงื่อนไขการทํางานของระบบดังแสดง

ในตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 กําหนดการทํางานของอินเวอรเตอร 

พารามิเตอร ปริมาณ 

 

แรงดันดีซีลิ้ง 

ความถ่ีของสัญญาณดานออก 

อัตราสวนความถีแ่คเรียรตอมูลฐาน 

ความถ่ีสัญญาณแคเรียร 

การมอดูเลต 

ตัวเก็บประจุ 

โหลดตัวตานทานตอเฟส 

โหลดตัวเหนี่ยวนําตอเฟส 

ตัวประกอบกําลัง 

 

400 V 

50 Hz 

60 

3 kHz 

1.0 

4,700  F 

40  

0.0955 mH 

0.8 lagging 

 
 

 

 

 

 
 

รูปที ่4 แบบจําลองทางไฟฟาของอินเวอรเตอร 5 ระดับ ชนิดไดโอดแคลมป 3 เฟส

vcr1

vcr2

vcr3

vcr4

S1

S2

S3

S4

S1a

S2a

S3a

S4a

S1a'

S2a'

S3a'

S4a'

D1

D1'
D2

D2'

D3

D3'

C1

C2

C3

C4

S1b

S2b

S3b

S4b

S1b'

S2b'

S3b'

S4b'

S1c

S2c

S3c

S4c

S1c'

S2c'

S3c'

S4c'

iC1

iC2

iC3

iC4

idc

DC
Link
(VDC)

Load
p.f. = 0.8 laging

iA iC

iB

0

P

N

(4E)

(3E)

(2E)

(1E)
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รูปที่ 5 ผลการจําลองอินเวอรเตอรดวยเทคนิค COPWM 
 

 
 

รูปที่ 6 ผลการจําลองอินเวอรเตอรดวยเทคนิค IPDPWM 

 
 

รูปที่ 7 สรุปผล THDv ที่มอดเูลตคาตาง ๆ 
 

 
 

รูปที่ 8 สรุปผล THDi ที่มอดเูลตคาตาง ๆ 

 
 

 

THDv=20.67% 

THDv=17.17% 
THDi =  0.93% 

mf +2 
mf +4 

mf +10 

mf -2 
mf -4 

mf -10 

mf +2 
mf +4 

mf +8 

mf -2 
mf -4 

mf -8 
THDi =  1.79% 
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รูปที่ 9 แบบจําลองทางไฟฟาของอินเวอรเตอร 5 ระดับ ชนิดไดโอดแคลมป 3 เฟส
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4.1 ผลการจําลองดานคณุภาพแรงดันดานโหลด 

 เมื่อนําผลการจําลองทางดานออกของอินเวอรเตอร มา

ทําการคํานวณโดยพิจารณาฮารมอนิกสถึงอันดับที่ 100th 

รูปท่ี 5 ผลการจําลองดวยเทคนิค COPWM และรูปท่ี 6 ผล

การจําลองดวยเทคนิค IPDPWM จากผลการจําลองที่ไดของ

อินเวอรเตอรชนิด DCI ซึ่งผลท่ีจากท้ัง 2 เทคนิคใหผล

คลายกันมากมีความเพี้ยนดานออกของแรงดันต่ําสุด

โดยประมาณ 20% หรือใกลเคียงสัญญาณไซนมาก เมื่อนํา

ผลการจําลองในทุกคามอดู-เลตตัง้แต 0.1 ถึง 1.0 นํามาสรปุ

รวมพล็อตกราฟเปรียบเทียบกัน ดังแสดงในรูปที่ 7 จะเห็น

ได ว า เทคนิค IPDPWM ยั งคงเป น เทคนิคที่ดีที่ สุ ดสืบ

เน่ืองจากผลการวจิัยกอนหนา [4-6] 

 

4.2 ผลการจําลองดานคณุภาพกระแสดานโหลด 

กรณีผลการจําลองดานความเพ้ียนกระแสดานโหลดของ

อินเวอรเตอรที่นําเสนอ ดวยคุณสมบัติของแรงดานออกของ   

อินเวอรเตอรมี dv/dt ต่ําสงผลดีตอระบบเนื่องดวยโหลดที่

ทําการจําลองนั้นกําหนดใหเปนโหลดประเภท RL ทําให

ความเพี้ยนกระแสดานโหลดต่ําตลอดชวงการมอดูเลตในทุก

ชวง ดังแสดงในรูปที่ 8 ซึ่งการจําลองวงจรทางไฟฟาของ

อินเวอรเตอร 5 ระดับ ชนิดไดโอดแคลมป แสดงในรูปที่ 9 

ดวยเทคนิคสัญญาณพีดับ- บลวิเอ็มที่นําเสนอ 

 

5. สรุป 

จากผลการจําลองในแงของคณุภาพของแรงดันดานออก

พบวาอินเวอรเตอรให THDv ต่ําสุดโดยประมาณ 20% โดย

ใหผลดีใกล เคียงกันตลอดชวงการมอดู เลต และดวย

คุณสมบัติของอินเวอรเตอรตามที่นําเสนอในบทความขางตน 

แรงดันดานออกมีความใกลเคียงสัญญาณมูลฐาน แรงดันท่ี

ถูกสรางข้ึนจึงมีความผิดเพ้ียนนอย ดานกระแสดานออกจึงมี

ความผิดเพ้ียนนอยมากตามดวย โดยเฉลี่ยในชวงคามอดูเลต

สูงมีคา THDi นอยกวา 2.00% และเนื่องดวย dv/dt ต่ํา ทํา

ใหแรงดันตกครอมที่สวิตชกําลังแตละตัวมีคาต่ํา เปนผลมา

จากการนําสวิตชกําลังหลายตัวมาตออนุกรมกันสงผลให

กําลังงานสูญเสียที่เกิดข้ึนกับสวิตชกําลังลดต่ําลง จึงสงผลให

ประหยัดพลั งงานมากขึ้ น โดย ท่ีอินเวอร เตอรยั งคง

ประสิทธภิาพในขณะทํางานไวได 
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การอบแหงผลิตภัณฑทางการเกษตรดวยความรอนเหลือท้ิงจาก 

ระบบปรับอากาศแบบแยกสวน  

Drying of Agricultural Products using Waste Heat Recovery from Split 

Type Air Conditioning System 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยในครั้งน้ีเปนการอบแหงผลิตภัณฑทางการเกษตรดวยความรอนเหลือทิ้งจากระบบปรับอากาศแบบแยก

สวน ชุดทดลองประกอบไปดวยระบบปรับอากาศแบบแยกสวนขนาด 10.55 kW (36,000 Btu/hr) คอนเดนเซอรแบบระบาย

ความรอนดวยอากาศ ใชสารทําความเย็น R-22 เปนสารทํางานในระบบปรับอากาศ ในการศึกษาสรางตูอบแหงใหมีปริมาตร

เทากับ 0.8 X 0.6 X 0.7 m3 จากแผนสแตนเลสที่มีความหนา 1 mm ในตูอบแหงมีถาดจํานวน 5 ถาด ซึ่งถาดแตละช้ันหาง

กัน 10 cm และอัตราการไหลของอากาศผานตูอบแหง 0.95 kg/s ในการทดลองใชกลวยน้ําวาจํานวน 10 kg มาทําการ

อบแหง จากการทดลองพบวาใชเวลาในการอบแหง 48 ชั่วโมง และไดกลวยน้ําวาจํานวน 4.35 kg ที่ความช้ืน 50% มาตรฐาน

แหง โดยในการอบแหงมีอุณหภูมิเฉลี่ยในตูอบที ่49.85 oC 

 

คําสําคัญ : การอบแหง, พลังงานความรอนเหลือทิ้ง, ระบบปรับอากาศแบบแยกสวน     

 

Abstract 

This research for drying of agricultural products using waste heat recovery from split type air 

conditioning system. The experimental equipment consisted of split type air conditioning system with a 

capacity of 10.55 kW (36,000 BTU/hr), air cooled condenser and R-22 refrigerant was used in the system. In 

experimental study, drying oven was made from 1 mm. thick stainless steel board to get a volume 

of 0.8x0.6x0.7 m3. There were 5 trays in oven with 10 cm spacing between each tray and the air flow rate 

passing through the drying oven was 0.95 kg/s. For drying of banana with waste heat recovery from split 

type air conditioning system, the initial weight of banana was 10 kg and the final weight was 4.35 kg 
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within 48 hours. The results show that the banana were dried down to 50 %db. moisture content and the 

average temperature inside the oven was 49.85 oC. 

 
Keywords : Drying, Waste heat recovery, Split type air conditioning system   

 

1. บทนํา 

 การอบแหงเปนกระบวนการที่คนไทยใชในการถนอม

อาหาร และยืดอายุในการเก็บรักษาใหสามารถเก็บรักษาได

ยาวนานมากขึ้นโดยเฉพาะกับผลผลิตจากการเกษตรเชน 

พริก กลวย เปนตน [1,2] การอบแหงโดยทั่วไปใชหลักการ

ลดความชื้นของผลผลิตจากการเกษตร ดวยการระเหยน้ํา

ออกไปเปนไอน้ํา [3] โดยการลดคาวอเตอรแอคตวิติี้ (Water 

Activity: Aw) ซึ่ ง มี ผ ล ยั บ ยั้ ง ก า ร เจ ริ ญ เติ บ โต ข อ ง

เชื้อจุลินทรีย และการทํางานของเอนไซม สงผลใหผลผลิต

จากการเกษตรอยูในระดับท่ีเชื้อจุลินทรียไมสามารถเจริญ

ได [3,4] รวมถึงหากผลผลิตจากการเกษตรไดมีการผานการ

อบแหงในอุณหภูมิที่ เหมาะสม จะสามรถคงคุณคาทาง

อาหาร อีกท้ังยังชวยรักษาคุณภาพของสี และรูปรางของ

ผลิตภัณฑไดเปนอยางดี นอกจากนั้นการอบแหงผลผลิตจาก

การเกษตร ยังชวยลดคาใชจายในการเก็บรักษา และเพิ่ม

มูลคาใหแกผลผลิตจากการเกษตรไดอีกดวย [5]  

 ในขณะเดียวกันเมื่อนําหลักการทางดานวิศวกรรมมา

เกี่ ยวของจะเห็นไดวา เมื่ อเปดระบบปรับอากาศจะมี

พลังงานความรอนเกิดขึ้นจากการถายเทความรอนของ

คอนเดนเซอร ซึ่งกลายเปนพลังงานท่ีสูญเสียทิ้งโดยเปลา

ประโยชนและถาเอาความรอนเหลือทิ้ งจากระบบปรับ

อากาศนํามาประยุกตใชในรูปของการอบแหงก็จะสามารถ

ลดการใชพลังงานลงได [6,7] เพราะระบบปรับอากาศเปน

อีกระบบหนึ่งที่ใชกันอยางแพรหลายทั้งภายในอาคาร ที่อยู

อาศัย และสํานักงาน พลังงานไฟฟาที่สูญเสียกับการทํางาน

ของระบบปรับอากาศนั้นนับไดวาเปนพลังงานที่มีอัตราท่ี

มาก พลังงานที่สูญเสียไปนี้เปนพลังงานที่ไมสามารถนํา

กลับมาใชใหมได 

 ดังนั้นผูวิ จัยจึ งมีความสนใจที่ จะศึกษาการอบแห ง

ผลิตภัณฑทางการเกษตรดวยความรอนเหลือท้ิงจากระบบ

ปรับอากาศแบบแยกสวน 

 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อออกแบบและสรางตูอบแหงโดยใชความรอนเหลือ

ทิ้งจากระบบปรับอากาศแบบแยกสวน 

2.2 เพ่ืออบแหงผลิตภัณฑทางการเกษตร 

 

3. ทฤษฎีและหลักการ 

3.1 หลักการของระบบทําความเย็นแบบอัดไอ 

 เมื่อเปดระบบปรับอากาศคอมเพรสเซอรจะดูดสารทํา

ความเย็นที่มีสถานะเปนแกสจากอิวาพอเรเตอรแลวอัดสาร

ทําความเย็นใหมีอุณหภูมิสูงและแรงดันสูงไปที่คอนเดนเซอร

เพ่ือควบแนนเปนของเหลวและมีการถายเทความรอนออก

จากสารทําความเย็นกอนที่จะไปลดแรงดันที่แคปปลารี่ท้ิว

และสารทําความเย็นก็จะไหลไปยังอิวาพอเรเตอร ขณะท่ี

สารทําความเย็นภายในอิวาพอเรเตอร ระเหยตัวเปลี่ยน

สถานะเปนแกสจะดูดรับปริมาณความรอนจากอากาศ

โดยรอบ ทําใหอากาศโดยรอบอิวาพอเรเตอร มีอุณหภูมิลด

ต่ําลง และจะเกิดนํ้าควบแนนที่อิวาพอเรเตอร สารทําความ

เย็ น ส ถ าน ะ แ ก ส ที่ อ อ ก จ าก อิ ว าพ อ เร เต อ ร จ ะ ถู ก

คอมเพรสเซอรดูดแลวอัดสารทําความเย็นใหมีอุณหภูมิสูง

และแรงดันสูงเปนวฏัจักรตอไป [8,9] ดังแสดงในรูปที่ 1 

 

 
 

รูปที ่1 แผนภาพการทํางานของวัฏจักรการทําความเย็นแบบ

อัดไอ 
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ระบบปรับอากาศแบบอัดไอ พิจารณาที่ความเร็วรอบ

ของคอมเพรสเซอรเต็มพิกัด ซึ่งอัตราสวนความดันดานดูด

และดานอัดของคอมเพรสเซอรนั้น จะสัมพันธกับอัตราการ

ไหลและอุณหภูมิของสารทําความเย็นซึ่งความสัมพันธของ

คาดังกลาวสามารถพิจารณาไดจากสมการท่ี (1) 

 

, ,( )comp r comp o comp iW m h h   (1) 

 

โดยที่ compW  คืองานคอมเพรสเซอร rm  คืออัตราการ

ไหลสาร ทํ าค วาม เย็ น  ,comp oh  คื อ เอนทั ลป ท างออก

ค อ ม เพ ร ส เซ อ ร ,comp ih  คื อ เอ น ทั ล ป ท า ง เข า ข อ ง

คอมเพรสเซอร 

อัตราการถายเทความรอนของคอนเดนเซอรจากการ

ทดลองสามารถคํานวณหาคาอัตราความรอนท่ีระบายออก

จากคอนเดนเซอรไดจากสมการท่ี (2) 

 

, ,( )cond r cond i cond oQ m h h   (2) 

 

โดยที่  condQ  คื อ อัต ราการถ าย เทความรอนของ

คอนเดนเซอร ,cond ih  คือเอนทัลปทางออกคอนเดนเซอร 

และ ,cond oh  คือเอนทัลปทางออกคอนเดนเซอร 

อัตราการถายเทความรอนของอิวาพอเรเตอรจากการ

ทดลองสามารถคํานวณหาคาอัตราความรอนท่ีระบายออก

จากอิวาพอเรเตอรไดจากสมการที่ (3) 

 

, ,( )evap r evap o evap iQ m h h   (3) 
 

โดยท่ี evapQ  คืออัตราการถายเทความรอนของอิวาพอเร

เตอร ,evap oh  คือเอนทัลปทางออกของอิวาพอเรเตอร และ

,evap ih  คือเอนทัลปทางเขาของอิวาพอเรเตอร 

การวิเคราะหสมรรถนะของระบบปรับอากาศแบบอัดไอ 

สามารถพิจารณาไดในเทอมของสัมประสิทธิ์ของสมรรถนะ

การทําความเย็นไดจากสมการที่ (4) 

 

evap

comp

Q
COP

W
  (4) 

 

โดยที่COP คือสัมประสิทธิ์ของสมรรถนะการทําความเย็น  

3.2 การอบแหง 

การอบแหง คือการใหพลังงานความรอนแกวัสดุ

อบแหง เพ่ือระเหยน้ําในวัสดุ หรือลดปริมาณความชื้น ใน

ที่นี้จะกลาวถึงการอบแหงผลิตภัณฑอาหารเทานั้น ซึ่ง

ผลิตภัณฑอาหารสวนมากจะไมใชวัสดุที่สามารถทําใหแหง

จนความช้ืนมีคาเปนศูนยได เชน ทราย หรือ ผา แตเปนวัสดุ

ที่ไมสามารถทําใหแหงจนความชื้นมีคาเปนศูนย แตจะมี

ความชื้นจํานวนหนึ่งแฝงอยู เชน ผัก ผลไม และ เนื้อสัตว

ตางๆ [1,2] 

 

3.3 คุณสมบัติของอากาศชื้น 

อากาศเปนตัวกลางในการอบแหงวสัดุทั่วไปโดยผานไป

ที่วัสดุที่ตองการทําใหแหง อากาศนี้  เรียกวาอากาศช้ืน  

เพราะประกอบดวยอากาศแหงและไอน้ํา อากาศแหง

ประกอบดวย กาซไนโตรเจน และออกซิ เจนเปนสวน

ใหญ แมวาปริมาณโดยมวลของไอน้ําที่มีอยูในอากาศที่ใชใน

การอบแหงโดยท่ัวๆ ไปจะมีนอยกวา 10 % ของมวลทั้งหมด

แตโมเลกุลของไอน้ําเหลานี้มีผลอยางมากตอการอบแหง [2] 

 

3.4 ความชื้นในวัสด ุ

ความชื้นในผลิตภัณฑอาหาร และเมล็ดพืชมีท้ังความชื้น

ที่เกาะติดที่ผิวของวัสดุ (Unbound moisture) ซึ่งสามารถ

ไลความชื้นนี้ออกไปไดหมดโดยการใหความรอน ความช้ืน

อาจเกาะติดอยูภายในผนังดานในทอเล็กๆ (Capillaries) ที่

อยูภายในเนื้อวัสดุ (Bound moisture) โดยไมสามารถไล

ความช้ืนภายในเนื้อวัสดุน้ีไดหมด ปริมาณความชื้นในวัสดุ

สามารถแสดงได 2 แบบ 

3.4.1 ปริมาณความช้ืนมาตรฐานเปยก (Wet basis) คือ 

อัตราสวนน้ําหนักของน้ําในวัสดุตอนํ้าหนักวัสดุชื้น ซึ่งเมื่อ

คูณดวย 100 จะมีคาเปนเปอรเซ็นต และการแสดงความชื้น

แบบนี้นิยมในทางการคา ดังแสดงในสมการท่ี (5) [1] 

 

( )
100w

w d
M

w


   (5) 

 

โดยท่ี wM  คือเปอรเซ็นตความช้ืนมาตรฐานเปยก 

w  คือน้ําหนักเริ่มตนของวัสดุชื้น และ d คือน้ําหนักของ

วัสดุแหง 
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3.4.2 ปริมาณความชื้นมาตรฐานแหง (Dry basis) คือ

อัตราสวนน้ําหนักของน้ําในวัสดุตอน้ําหนักวัสดุแหง สามารถ

หาคาเปนเปอรเซ็นต และการแสดงความชื้นแบบนี้สวนใหญ

ใชทางดานงานวิจัย เพราะสามารถคํานวณคาตางๆ ที่

เกี่ยวของในขบวนการอบแหงไดงายขึ้น เนื่องจากนํ้าหนัก

ของวัสดุคงท่ีดังแสดงในสมการท่ี (6) [1] 

 

( )
100d

w d
M

d


   (6) 

 

โดยที่ dM คือเปอรเซ็นตความช้ืนมาตรฐานแหง w คือ

น้ําหนักเริ่มตนของวสัดุชื้น และ d คือน้ําหนักของวัสดุแหง 
 

4. อุปกรณและวิธีการทดลอง 

 

 
 

รูปที ่ 2 ตําแหนงการวัดอุณหภูมแิละความดันของ 

ระบบปรับอากาศแบบแยกสวน 

 

โดยที่  1 4P P  คือความดันของสารทํ าความเย็น 

1 4T T  คืออุณหภูมิของสารทําความเย็น 5 13T T  คือ

อุณหภูมิของอากาศ 

 

ระบบทําความเย็นแบบอัดไอขนาด 10.55 kW (36,000 

BTU/hr) คอนเดนเซอรระบายความรอนดวยอากาศ ใชสาร

ทําความเย็น R-22 เปนสารทํางาน สรางตูอบแหงใหมี

ปริมาตรเทากับ 0.8 X 0.6 X 0.7 m3 จากแผนสแตนเลสที่มี

ความหนา 1 mm ในตูอบแหงมีถาดจํานวน 5 ถาด ซึ่งถาด

แตละชั้นหางกัน 10 cm และอัตราการไหลของอากาศผาน

ตูอบแหง 0.95 kg/s [7] ในการทดลองวัดอุณหภูมิของ

อาก าศ  แล ะส ารทํ าค วาม เย็ น ด วย เท อร โม คั บ เป ล

ชนิด Type K วัดความดันในระบบโดยใชบูดองเกจ และวัด

อัตราการไหลของอากาศโดยเอนาโมมิเตอร การเก็บขอมูล

ในการทดลอง ทําการเก็บขอมูล ณ ตําแหนงตางๆ โดย

บันทึกคาทุก 30 นาท ีดังแสดงในรูปที่ 2 

ผลิตภัณฑทางการเกษตรท่ีใชในการทดลองคือกลวยน้ําวา

โดยอบครั้งละ 10 กิโลกรัม เฉลี่ยถาดละ 2 กิโลกรัม ในขณะ

อบกลวยไดมีการสลับถาดเพื่อใหกลวยไดรับความรอนทั่วถึง 

ดังแสดงในรูปที่ 3 การหาน้ําหนักกลวยที่อบแหงโดยการชั่ง

ดวยเครื่องชั่งดิจิตอลซึ่งอานทศนิยม 2 ตําแหนง การอบแหง

กลวยน้ําวาความช้ืนเริ่มตนท่ี 250% มาตรฐานแหง อบแหงจน

เหลือความชื้นสุดทายท่ี 50% มาตรฐานแหง โดยสามารถหา

น้ําหนักแหงและเปอรเซ็นตความช้ืนของกลวยตัวอยาง ไดจาก

การนํากลวยน้ําวามาหั่นเปนช้ินเล็กๆ นําเขาตูอบทดสอบที่

อุณหภูมิ 103 oC เปนเวลา 72 ชั่วโมง [5,7]  

  

 
 

รูปที ่3 ตูอบและกลวยท่ีกําลังทําการอบแหง 

 

ในการอบแหงจะใชอากาศที่ถายเทความรอนออกจาก

คอนเดนเซอร อากาศที่ถายเทออกมาจะมีอุณหภูมิที่สูง พัด

ลม(Blower) จะถูกใชเปนตัวดูดอากาศที่ระบายออกจาก

คอนเดนเซอร และเปาอากาศรอนผานทอเขาตูอบ หลังจาก

นั้นอากาศรอนจะไหลผานกลวยที่นํามาอบแหง ทําใหกลวย

ถูกระเหยน้ําออกดวยความรอนของอากาศ ในขณะเดียวกัน

ความช้ืนของกลวยก็จะลดลงดวย อากาศที่ไหลผานกลวยจะ
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ถายเทมวลน้ําที่ระเหยออกสูชองระบายอากาศ โดยไมมีการ

นําอากาศกลับมาหมุนเวยีนใหมดังแสดงในรูปที่ 4 
 

 
 

รูปที ่4 การอบกลวยดวยความรอนเหลือทิ้งจาก 

ระบบปรับอากาศแบบแยกสวน 

 

5. ผลการทดลอง 

จากการทดลองการอบกลวยดวยความรอนเหลือทิ้งจาก

ระบบปรับอากาศแบบแยกสวน สามารถวิเคราะหขอมูลได

ดังนี ้

 

 
 

รูปที ่5 การเปลี่ยนแปลงความช้ืนมาตรฐานแหงในกลวย 

เทียบกับเวลา 

 

จากรูปที่ 5 แสดงการเปลี่ยนแปลงความชื้นมาตรฐาน

แหงในกลวยเทียบกับเวลา พบวาในการอบแหงกลวยน้ําวา

จํานวน10 kg ในชวงแรกความชื้นในกลวยลดลงอยาง

รวดเร็ว และเมื่อ เวลาผานไปความชื้นในกลวยมีการ

เปลี่ยนแปลงนอย ในสวนอากาศที่แลกเปลี่ยนความรอน

ออกมาจากคอนเดนเซอรเมื่อไหลผานเขาในตูอบจะมี

อุณหภูมิเฉลี่ยภายในตูอบประมาณ49.85 oC ที่อุณหภูมิ

สิ่งแวดลอมเฉลี่ย 33.94 oC ดังแสดงใน   รูปที่ 6 และเมื่อ

นํากลวยมาอบเพ่ือใหไดความชื้น 50% มาตรฐานแหง ดัง

แ ส ด ง ใ น รู ป ท่ี  7  จ ะ ใ ช เ ว ล า ใ น ก า ร อ บ แ ห ง

ประมาณ 48 ชั่วโมง และไดกลวยน้ําวาจํานวน 4.35 kg 

 

 
 

รูปที ่6 อุณหภูมิเฉลี่ยภายในตูอบเทียบกับเวลา 

 

 
 

รูปที ่7 กลวยหลังจากอบแหง (50% มาตรฐานแหง) 
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รูปที ่8 สัมประสิทธิ์ของสมรรถนะระบบปรับอากาศ 

เทียบกับเวลา 

จากรูปที่ 8 แสดงสัมประสิทธิ์ของสมรรถนะระบบปรับ

อากาศเทียบกับเวลา จากการทดลองพบวาเมื่อมีการนํา

ความรอนเหลือ ท้ิ งจากระบบปรับอากาศไปอบแห ง 

สั มป ระสิ ท ธิ์ ข อ งสม รรถนะระบ บป รับ อ าก าศมี ค า

เทากับ 2.65   

 
รูปที ่9 กําลังงานขับคอมเพรสเซอรเทียบกับเวลา 

 

 
รูปที ่10 อัตราการถายเทความรอนของคอนเดนเซอร 

เทียบกับเวลา 

จากรูปท่ี 9 แสดงกําลังงานขับคอมเพรสเซอรเทียบกับ

เวลา จากการทดลองระบบปรับอากาศแบบอัดไอขนาด

10 .55  kW (36,000 BTU/hr) ใช ส ารทํ าค วาม เย็ น  R-

22 เปนสารทํางานนั้น พบวาเมื่อคอมเพรสเซอรทํางาน จะ

ใชกําลังงานในการขับคอมเพรสเซอรเทากับ 3.71 kW และ

คอนเดนเซอรแบบระบายความรอนดวยอากาศมีอัตราการ

ถายเทความรอนเทากับ 9.84 kW ดังแสดงในรูปที ่10 

 

6. สรุปผลและอภิปรายผล 

จากการศึกษาการอบแหงผลิตภัณฑทางการเกษตรดวย

ความรอน เหลือทิ้ งจากระบบปรับอากาศแบบแยก

สวน คอนเดนเซอรแบบระบายความรอนดวยอากาศ ใชสาร

ทําความเย็น R-22 เปนสารทํางานในระบบปรับอากาศ จาก

ก า ร ท ด ล อ งพ บ ว า ใน ก า ร อ บ แ ห ง ก ล ว ย น้ํ า ว า

จํานวน 10 kg ความชื้นเริ่มตนท่ี 250% มาตรฐานแหง ใชเวลา

ในการอบแห ง 48 ชั่ วโมง และได กล วยจํ านวน 4.35 kg ที่

ความชื้ น 50% มาตรฐานแห ง [5,7] ในสวนของอากาศ ท่ี

แลกเปลี่ยนความรอนออกมาจากคอนเดนเซอร เมื่อไหลเขา

ภายในตูอบแหงมีอุณหภูมิเฉลี่ย 49.85 oC ซึ่งจากการ

ทดลองในชวงที่เปดระบบปรับอากาศนั้น มีความเปนไปได

ในการใชความรอนเหลือทิ้งจากระบบปรับอากาศแบบแยก

สวนในการอบแหงผลิตภัณฑทางการเกษตร อีกท้ังระบบ

ปรับอากาศยังสามารถทํางานไดปกติ โดยท่ีระบบปรับ

อากาศมีคาสัมประสิทธิ์ของสมรรถนะระบบปรับอากาศ

เทากับ 2.65 สวนคอมเพรสเซอรใชกําลังงานในการขับ

เทากับ 3.71 kW และคอนเดนเซอรแบบระบายความรอน

ดวยอากาศมีอัตราการถายเทความรอนเทากับ 9.84 kW  

 

กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดยอ 

บทความนี้นําเสนอวงจรทวีคาความจุไฟฟาอันดับเศษสวนแบบลงกราวนด โดยใชอุปกรณออปเปอเรชันแนล                     

ทรานสรีซิสแตนซแอมปลิไฟลเออร (Operational Transresistance Amplifier: OTRA) เปนวงจรพ้ืนฐาน วงจรจะถูกสราง

ขึ้นโดยใชอุปกรณแฟคแตนซที่อันดับ 0 < α <1 โดยที่อุปกรณแฟคแตนซ คือ การประมาณคาโดยใชวงจรข้ันบันไดแบบ              

แฟกเตอร ผลของการทวีคาความจุไฟฟาขึ้นอยูกับคาอัตราการขยายของวงจรที่ควบคุมดวยคาอัตราสวนของคาความตานทาน

ของตัวตานทาน และวงจรที่นําเสนอจะถูกจําลองการทํางานดวยโปรแกรม PSPICE เพ่ือยืนยันการทํางานของวงจร 

 

คําสําคัญ : วงจรทวีคาความจุไฟฟาอันดับเศษสวนแบบลงกราวนด, อุปกรณแฟคแตนซ, วงจรข้ันบันไดแบบแฟกเตอร 

 

Abstract 

This paper presents a fractional grounded capacitance multiplier using operational transresistance 

amplifiers (OTRAs) as an active element.  The circuits are constructed using fractance devices of orders              

0 < α <1, where the fractance device is approximated using a factor ladder. The results obtained depend 

on the gain of the circuit which is controlled by the resistance ratio. PSPICE simulators are used to confirm 

the workability of the proposed structure. 

 
Keywords : Fractional grounded capacitance multiplier, Fractance device, Factor ladder 

 

1. บทนํา 

 ปจจุบันการออกแบบวงจรแอนะล็อกสวนใหญ จะมีการ

ใชอุปกรณแอคทีฟตอรวมกับอุปกรณพาสซีฟ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งตัวตานทาน และตัวเก็บประจุ และในกรณีทีต่องการ

เปลี่ยนคุณสมบัติ หรือการทํางานของวงจร เชนการปรับ

อัตราการตอบสนองทางความถี่ จําเปนตองเปลี่ยนคาความจุ

ที่เหมาะสม ในทางปฏิบัติสามารถทําไดโดยการใชตัวเก็บ

ประจุแบบปรับคาได หรือใชวิธีเปลี่ยนตัวเก็บประจุ แต

วิธีการดังกลาวอาจทําใหวงจรเกิดความเสียหายจากการ

บัดกรีได 

 วงจรทวีคาความจุไฟฟาแบบลงกราวนดไดมีการพัฒนา

และออกแบบมาอยางต อ เนื่ องจากการศึกษาพบวา         

การนํ าเสนอวงจรทวีค าความจุไฟฟ าโดยใชอุปกรณ   

ประเภทแอคทีฟ เชน Operational Amplifier: Op-Amp,                 
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[1] Operational Transconductance Amplifier: OTA, 

[2] Differential Voltage Current Conveyor: DVCC, [3] 

แ ล ะ Current Controlled Current Conveyor 

Transconductance Amplifier: CCCCTA [4] แตพบว า

อุปกรณบางชนิดยังไมมีการจําหนายในเชิงพาณิชย ทําให

ยากตอการนําไปใชงานจริง 

 วงจรออปเปอเรชันแนลทรานสรีซิสแตนซแอมปลิไฟล

เออร (Operational Transresistance Amplifier: OTRA)               

เป น อุ ป ก รณ แ อคที ฟ ท่ี มี อิ น พุ ต ก ระแส ส อ งอิ น พุ ต                 

และเอาตพุตแรงดันหนึ่งเอาตพุต อุปกรณชนิดนี้มีคุณสมบัต ิ           

คือ มีความตานทานทางอินพุตและเอาตพุตต่ํา ดวยเหตุนี้

วงจร OTRA จึงมีคาพารามิ เตอรแฝงต่ํา ดั งนั้นวงจรที่

ออกแบบดวย OTRA จะใหฟ งก ชันถายโอนที่ แมนยํา 

นอกจากน้ี OTRA ยังมีอัตราสลูว (Slew Rate) และแบนด

วิดธกวางเปนอิสระจากอัตราการขยายเมื่อเปรียบเทียบกับ 

Op-Amp [5-7] อีกท้ังวงจรที่ออกแบบดวย OTRA สามารถ

นําอุปกรณ AD844 ที่มีจําหนายในเชิงพาณิชยมาตอใชงาน

จริงได 

 การสังเคราะหและออกแบบวงจรแอนะล็อกสวนใหญ 

จะนําแคลคูลัสเขามาชวยพิจารณาฟงกชันถายโอนใน

การศึกษาวิชาแคลคูลัสพบวาตัวดําเนินการอนุพันธจะอยูใน

รูป d / dx, d2 / dx2 อาจมีสวนนอยที่สังเกตวาทําไมอันดับ

เปนเพียงแคจํานวนเต็มไมเปนเศษสวน หรือแมแตเลข

เชิงซอน คําถามนี้เริ่มมาจากคําถามของนักคณิตศาสตร ชาว

ฝรั่งเศส L’Hospital ถามคําถามกับนักคณิตศาสตร ชาว

เยอรมัน Leibniz วาถาอนุพันธมีอันดับเปนเศษสวน  จะมี

ความหมายอยางไร ซึ่ง Leibniz ไดตอบวา “ประเด็นนี้จะ

นําไปสูขอขัดแยงซึ่งวันหนึ่งจะมีประโยชน” หลังจากนั้นมีนัก

คณิตศาสตรหลายคนสนใจศึกษาเรื่องนี้มากขึ้น เชน Euler, 

Lagrange, Laplace, Fourier และ  Lacroix [8 -9 ] ใน ป 

1890 แคลคูลัสอันดับเศษสวนไดถูกนําเขามาใชในงาน

วิศวกรรมโดย Oliver Heaviside จึงทําใหแคลคูลัสอันดับ

เศษสวนเริ่มกลับมาเปนท่ีสนใจอีกครั้ง ตอมาในป 1974              

มีการตีพิมพหนังสือโดย Oldham K. B. และ Spanier J. 

[10] จากนั้น เปนตนมาจึงเริ่มมีการนําแคลคูลัส อันดับ

เศษสวนไปประยุกตใชในหลายสาขาวิชา แตถาจะกลาวถึง

งานทางดานวิศวกรรมไฟฟาโดยเฉพาะการสังเคราะหและ

ออกแบบวงจรแอนะล็อก เชน วงจรดิฟเฟอเรนติเอเตอร, 

อินติเกรเตอร, กรองความถี่, และวงจรกําเนิดสัญญาณ จาก

การศึกษาพบวาเมื่อทําการสังเคราะหและออกแบบวงจร

ดวยแคลคูลัสอันดับเศษสวนจะสามารถออกแบบวงจรใหมี

การตอบสนองความถี่ไดอยางแมนยํา, กําหนดเฟสของ

สัญญาณไดอยางอิสระ นอกจากนี้ยังมีความเปนอิสระในการ

ออกแบบวงจรเพิ่มขึ้นสําหรับความถ่ีท่ีสนใจ เชน การ

ออกแบบตัวควบคุม, วงจรกําเนิดสัญญาณ, และวงจรกรอง

ความถ่ี เปนตน [11-15] 

 จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นวาแคลคูลัสอันดับเศษสวน               

เปนเรื่องที่นาสนใจสําหรับการออกแบบวงจร ดังนั้น ใน

บทความนี้จะนําอุปกรณ  OTRA ท่ีออกแบบโครงสราง

ภายในดวยไอซี  AD844 ตอรวมกับอุปกรณแฟคแตนซ 

(Fractance) ซึ่งประกอบดวยตัวตานทาน และตัวเก็บประจุ 

โครงสรางของวงจรตอกันในลักษณะโครงขายระแนงแบบ

ขั้นบันได (Domino Ladder Lattice Networks) เพ่ือใหได

คาอิมพีแดนซ Z(s) สามารถตอบสนองความถี่ในระบบ ซึ่ง

จะกอใหเกิดฟงกชันถายโอนของวงจรทวีคาความจุไฟฟา

อันดับเศษสวนข้ึน 

 

2. วงจรและหลักการทํางาน 

2.1 หลักการทํางานของ OTRA  

 สัญลักษณของ OTRA สามารถแสดงไดดัง รูปที่ 1(ก) 

และคุณสมบัติของวงจรแสดงในรูปแบบของเมตริกซ ใน

สมการที่ (1) โดยท่ี mR  คือ คาอัตราการขยายทรานรีซิส

แตนซ (Transresistance Gain) ของวงจร OTRA pI  และ 

nI  คือ กระแสอินพุท pV  และ nV  คือแรงดันท่ีข้ัว p  

และข้ัว n  ตามลําดับ สวน oV  คือ แรงดันเอาตพุตวงจร

เสมือน OTRA แสดงไดดังรูปที่ 1(ข) 

 

             
0 0 0

0 0 0

0

V I
p p

V I
n n

R RV Im mo o

                         

              (1) 
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รูปที ่1 วงจร OTRA (ก) สัญลักษณทางไฟฟา (ข) วงจร

สมมลู 

 

2.2 หลักการสังเคราะหและออกแบบวงจร 

 ในหัวขอนี้ จะใชวิธีการประมาณแบบ Continued 

Fraction Expansion (CFE) เขามาชวยในการออกแบบ

วงจรแสดงพฤติกรรมอันดับเศษสวน เนื่องจากเปนวิธีการ

ประมาณที่สามารถลูเขาสูคําตอบไดอยางรวดเร็วในระนาบ

เชิงซอน [11] ซึ่งจะเริ่มตนดวย CFE ของ  1 x
  ได

ดังนี ้

 



 

รูปที ่2 วงจรข้ันบันไดแบบแฟกเตอร 

    
 

 
 
 
 

1
1

1
1

1
1

2
2

3
2

2
5 ...

x
x

x

x

x

x









 
















              (2) 

 

โดยเลือก 8 เทอมจากสมการ (2) ที่ 0.5    ไดดังน้ี 

 

         
4 3 2

0.5 4 3 2

1 36 126 84 9

9 84 126 36 1

s s s s

s s s s s

   


   
              (3) 

 

จากสมการที่ (3) ตัวดําเนินการของลาปลาซอันดับเศษสวน

สามารถแสดงไดในทางกายภาพโดยใชวงจรขั้นบันไดแบบ              

แฟกเตอร (Factor Ladder) ในรูปที่ 2 ความตานทานของ

วงจรข้ันบันไดแบบแฟกเตอรแสดงไดดังนี ้

 

1 2
0

1 1 2 2

11 1
...

1 1 1
n

n n

CC C
Z R

s s s
RC R C R C

    
  

         (4) 

 

 สําหรับวงจรขั้นบันไดแบบแฟกเตอรในรูปท่ี 2 สามารถ

กําหนดคาของตัวตานทาน และตัวเก็บประจุ ไดจากสมการ 

(3) และ (4) ที่คาความจุไฟฟา 12.6µF และอันดับของ 

=0.5 เมื่อกําหนดใหความถี่กลางอยูที่ 1kHz แสดงไดดังนี้ 

R0=111.1Ω, R1=251.7Ω, R2=378.74Ω, R3=888.9Ω, 

R4=7.369kΩ,  C1=68.9nF, C2=296nF, C3=537nF แล ะ 

C4=695nF 

 

 
รูปที ่3 ผลตอบสนองทางขนาด และทางเฟสของวงจร

ขั้นบันไดแบบแฟกเตอร ที่คาความจุ 12.6µF อันดับ 0.5 

 จากการออกแบบคาตัวตานทาน และตัวเก็บประจุ             

ของวงจรขั้นบันไดแบบแฟกเตอร ที่ไดกลาวมาเพ่ือยืนยัน              

ความถูกตองจะทําการจําลองการทํางานดวยโปรแกรม 
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PSPICE จากผลจําลองการทํางานพบวาวงจรขั้นบันไดแบบ

แฟกเตอรมีผลตอบสนองทางขนาดที่ใกลเคียงกับตัวเก็บ

ประจุ ท่ัวไปแตสิ่งที่ แตกตางกันอยางเดนชัด คือ วงจร

ขั้นบันไดแบบแฟกเตอร จะมีเฟสแตกตางออกไปจาก 90º 

จากรูปท่ี 3 แสดงใหเห็นถึงเฟสของวงจรขั้นบันไดแบบแฟก

เตอรท่ีอันดับ 0.5 

 

 
 

รูปที ่4 วงจรทวีคาความจุไฟฟาเชิงเศษสวนที่นําเสนอ 

 

 ในรูปที่ 4 แสดงวงจรทวีคาความจุไฟฟาอันดับเศษสวน            

แบบลงกราวนดโดยใช OTRA โดย CF คือ วงจรขั้นบันได          

แบบแฟกเตอร เมื่อใชลักษณะสมบัติของ OTRA วิเคราะห

วงจรในรูปท่ี 4 จะไดวา 

 

                        o p n mV I I R                        (5) 

 

โดยที่ mR   เม่ือ 

 

                        0.5
1 1o F nV s C I                          (6) 

 

                        2
2

3

o in
o

V V
I

R


                          (7) 

 

จากสมการที่  (6) และ (7) สามารถพิจารณาคาอินพุต

อิมพีแดนซ ของวงจรไดดังนี ้

                        1 3
0.5

2
in

s

R R
Z

R s C
                          (8) 

 

จากสมการที่ (8) สามารถแสดงคาทวีความจุไดดังนี ้

 

                         2

1 3

F
eq

R C
C

R R
                            (9) 

 

จากสมการที่  (9) เปนการพิจารณาฟ งกชันถ าย โอน              

อยูในเทอมของ S-domain ซึ่งเมื่อนําวงจรข้ันบันไดแบบ               

แฟกเตอรใน รูปที่  2 มาตอรวมกับวงจร จะพบวาวงจร               

จะมีอันดับอยูที่ 0.5 ซึ่งแตกตางกับการออกแบบโดยใชตัว

เก็บประจุโดยทั่วไป และสามารถควบคุมคาความจุไฟฟาได

จากการปรับคาความตานทาน 

 

 

 

รูปที ่5 วงจรทวีคาความจุไฟฟาเชิงเศษสวนที่สรางจาก 

AD844 
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3. ผลการจําลองการทํางาน 

 เพื่อเปนการตรวจสอบการทํางานของวงจรทวีคาความจุ

ไฟฟาอันดับเศษสวนแบบลงกราวนดในรูปที่ 4 จะถูกจําลอง  

ดวยโปรแกรม PSPICE โดยใชวงจร OTRA ท่ีออกแบบ

โคร งสร า งภ าย ในด วย ไอซี  AD844 แสด งใน รูป ที่  5          

โด ย กํ า ห น ด ให ค า พ า ร ามิ เต อ ร ดั ง นี้  Vin=200mV,         

f=10kHz, Rm1=Rm2=10MΩ, R1=R3=1kΩ, R2=1MΩ แล ะ 

CF=12.6µF อันดับที่ 0.5 ที่แรงดันไฟเลี้ยง ±5V 

  

 

รูปที ่6 ผลการตอบสนองความถี่ของคาอิมพิแดนซและเฟส 

 

 จากรูปที่ 6 แสดงผลการวิเคราะหหาคาอิมพีแดนซของ

วงจรที่ชวงความถี่ 10Hz – 10MHz พบวาคาอิมพีแดนซมี

คาระหวาง 800Ω – 10MΩ และเมื่อความถี่สูงขึ้นจะสงผล

ใหคาอิมพีแดนซของวงจรลดลง ในสวนเฟสของวงจรพบวามี

ความต างเฟสของสัญญาณ  43.2º ซึ่ งไม เปน ไปตาม

คุณสมบัติของตัวเก็บประจุ ซึ่งจะมีมุมเฟสของสัญญาณอยูที่ 

90º ซึ่งเปนผลมาจากการออกแบบวงจรขั้นบันไดแบบแฟก

เตอร ที่นํามาสังเคราะหวงจรทวีคาความจุไฟฟาผลการ

จําลองการทํางานดวยโปรแกรม PSPICE พบวาวงจรมีคา

ความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึนในชวงความถ่ีสูงอันเน่ืองมาจาก

ขอจํากัดในการตอบสนองตอความถี่ของอุปกรณ 

 

 

รูปที ่7 อิมพีแดนซของวงจรเมื่อปรับคา R1 

 ในรูปที่  7 แสดงการปรับค าอัตราการทวีความ จุ              

ท างไฟฟ า โดยการเลื อกปรับค าความ ต านทาน  R1                

เ พ่ื อต รวจส อบ ความ ถูกต อ งของสมการ ท่ี นํ า เสน อ                         

โดยผลการจําลองการทํางานพบวาเมื่อคา R1 สู งขึ้น

อิมพีแดนซของวงจรที่ไดจะมีคาลดลง หรือกลาวไดวาคาตัว

เก็บประจ ุ เสมือนในวงจร จะมีคาเพิ่มขึ้นจากการเลือกปรับ

คาตัวตานทาน และเมื่อพิจารณาแตละชวงความถี่พบวา                     

เมื่อความถี่สูงข้ึนจะทําใหคาอิมพีแดนซมีคาลด ซึ่งสอดคลอง

ในทางทฤษฎ ี

 

5. สรุปผล 

 บทความนี้นําเสนอวงจรทวีคาความจุไฟฟาอันดับ

เศษสวนแบบลงกราวนดโดยใช OTRA ผลจากการจําลอง

การทํางาน พบวาวงจรสามารถทวีคาความจุของตัวเก็บ

ประจุได โดยการเพ่ิมอัตราการขยายของวงจรผานการปรับ

คาความตานทานของวงจรใหผลการทํางานที่ถูกตองตาม

หลักทฤษฎี และจากผลการจําลองการทํางานที่ไดช้ีใหเห็น

ถึงประโยชนของวงจรทวีคาความจุไฟฟา ที่ทํางานเปนอันดับ

เศษส วน  เหมาะที่ จ ะนํ า ไปประยุ กต ใช งาน ในวงจร

ประมวลผลสัญญาณตางๆ เชน วงจรกําเนิดสัญญาณ            

แบบควอดราเจอร ซึ่งจะสามารถปรับคาความตางเฟสได

อยางเฉพาะเจาะจง เปนตัน 
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บทคัดยอ 

ปจจุบันการตรวจวัดคาความเขมขนของน้ําแปงในโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลังยังใชแรงงานคนตักนํ้าแปงท่ีผาน

การเหวี่ยงแยกขึ้นมา จากนั้นนําไฮโดรมิเตอรวัดคาความถวงจําเพาะจุมลงไปเพ่ือตรวจสอบคาความเขมขนของน้ําแปงซึ่ง

กระบวนการนี้ทําใหการทํางานลาชา ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงไดพัฒนาระบบการวัดคาความเขมขนของน้ําแปง โดยสราง

แบบจําลองถังนํ้าแปงขึ้นมา เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพและพัฒนาระบบควบคุมกระบวนการวัดคาความเขมขนของน้ําแปง ใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยคณะผูวิจัยไดใชสมการถดถอยวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางคาความถวงจําเพาะและคาการ

นําไฟฟาของน้ําแปง จากนั้นหาประสิทธิภาพโดยการวิเคราะหคารากที่สองของคาความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (RMSE) 

ของความสัมพันธระหวางคาความถวงจําเพาะและคาการนําไฟฟาของน้ําแปงมีคาเทากับ 2.18 โบเม ซึ่งสามารถนําไป

ประยุกตใชกับการวัดความเขมขนน้ําแปงในโรงงานอุตสาหกรรมได 

 

คําสําคัญ : อุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง, ความเขมขนของน้ําแปง, ระบบอัตโนมัต ิ

 

Abstract 

Currently, measurement on intensity of starch water in cassava starch manufacturers is performed 

by labors through scooping starch water separated by centrifuge method. Subsequently, hydrometer for 

measuring specific gravity was dipped in such starch water to check intensity of starch water leading to 

delay operation. As a result, the researchers developed a system for measuring intensity of starch water 

by modeling a starch water tank for testing efficiency and developing Automatic Starch Water Intensity 

Control System to be more efficient. The researchers used regression equation to analyze and find 

relationship between specific gravity and conductivity of starch water. Subsequently, efficiency was 

calculated by analyzing square root of Root Mean Squared Error (RMSE) of relationship between specific 
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gravity and conductivity of starch water and obtained the value of 2.18 baume that could be applied to 

measure on intensity of starch water in industrial factories. 

 
Keywords : Cassava Starch Industry, Intensity of Starch Water, Automatic System 

 

1. บทนํา 

 ประเทศไทยเปนประเทศผูผลิตที่สําคัญ 10 อันดับแรก          

ของโลก มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไรเปน 

8,431,000 ไร 30,022,000 ตัน และ 3,561 กิโลกรัม 

ตามลําดับ [1] และมีวิธีการแปรรูปแปงมันสําปะหลังดิบเปน

แป งมั นสํ าปะหลั งแปรรู ปมี  3  วิ ธี  คื อ  Degradation 

Pregelatinization และ Derivatives ซึ่งแตละวิธีจะไดแปง

มันสําปะหลังแปรรูปที่มีคุณสมบัติแตกตางกัน [2] จังหวัด

อุตรดิตถเปนจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมทางดานมันสําปะหลัง

และมีโรงงานที่ผลิตแปงมันปะหลังอยูใน อําเภอตรอน โดยมี

กระบวนการการผลิตเริ่มจาก การรับหัวมัน การเตรียมและ

ทําความสะอาดหัวมัน การบดหัวมัน การเพ่ิมความเขมขน

ของน้ําแปง การอบแหง และการบรรจุภัณฑ การสกัดนํ้า

แปงเมื่อผานเขาเครื่องสกัดละเอียดแลว จะเขาสูเครื่องแยก

แปง (Starch Separator) โดยอาศัยหลักการเหวี่ยงแยก

ออกมาเปนน้ําแปงท่ีมีความเขมขน 19-20 โบเม หรือ

ป ระมาณ  40 %  แป งแห ง [3 ] และจากการศึ กษ า

โรงงานผลิตแปงมันสําปะหลังเก่ียวกับการทํางานของ

เครื่องวัดความเขมขนของน้ําแปงมันสําปะหลัง  ในการ

ตรวจวัดคาความเขมขนของน้ําแปง ปจจุบันโรงงานไดใช

แรงงานคนตักน้ําแปงที่ผานการเหวี่ยงแยกโดยเครื่องแยก

แปงจากนั้นนําไฮโดรมิ เตอร [4] วัดความถวงจําเพาะ 

(Baume) จุมลงไปอานคา เมื่อมีคาที่ตองการแลวจะเปด

วาลวปลอยนํ้าแปงไปยังถังพักอีกครั้งหนึ่งซึ่งกระบวนการนี้

อาจทําใหการทํางานลาชา ขาดประสิทธิภาพ จากปญหาที่

กลาวมาขางตน คณะผูวิจัยจึงมีแนวคิดและแนวทางการ

พัฒนาระบบวัดและควบคุมความเขมขนของแปงดวยระบบ

อัตโนมัติ ที่สามารถวัดและควบคุมไดอยางตอเนื่องดวย

ตนเอง [5] 

 

 

 

2. ขอบเขตการวิจัย 

 การพัฒนาระบบควบคุมความเขมขนน้ํ าแปงแบบ

อัตโนมัติในอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง เปนการสราง

แบบทดสอบข้ึนมา เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและพัฒนา

ระบบควบคุมกระบวนการวัดคาความเขมขนของนํ้าแปง ให

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใชเซ็นเซอรวัดความเขมขน

ของน้ําแปงในถัง เปรียบเทียบกับคาที่ตองการ (Set Point) 

ทําการควบคุมวงปดแบบเปด-ปด (On-Off Controllers) 

[6] เพ่ือสั่งเปด-ปดวาลวปลอยน้ําแปงอยางอัตโนมัต ิ

 

3. อุปกรณและวิธีการวิจัย 

 จากการศึกษากระบวนการวัดคาความเขมขนของน้ํา

แปงมันสําปะหลัง คณะผูวจิัยจึงไดออกแบบระบบการวดัคา

ความเขมขนของนํ้าแปงมันสําปะหลังแบบอัตโนมัติ โดยมี

ขั้นตอนดังตอไปนี้  

 

3.1 การออกแบบการเชื่อมตออปุกรณ 

 คณะผูวิจัยไดเลือกใชบอรด Arduino Leonardo เปน

หนวยประมวลผลหลักของชุดวัดคาความเขมขนของนํ้าแปง

มันสําปะหลัง ซึ่งมีท้ังหมด 4 ชุด โดยแตละชุดจะมีหมายเลข

ประจําตัวอุปกรณและสื่อสารกันดวย RS-485 [7] และสง

ขอมูลไปเก็บที่ฐานขอมูลของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายดัง

รูปที่ 1 
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รูปที่ 1 ภาพรวมของระบบควบคุมความเขมขนน้ําแปง

อัตโนมัต ิ

 

 สําหรับชุดวัดคาความเขมขนของน้ําแปงมันสําปะหลังแต

ละชุด คณะผูวิจัยไดใชเซ็นเซอรอัลตราโซนิก สําหรับวัด

ระดับความสูงของน้ําแปงในถังแปง และใชเซ็นเซอรวัด

กระแสไฟฟา เพ่ือนําคาที่วัดไดไปประมวลผลหาคาความ

ถวงจําเพาะ โดยไมโครคอนโทรลเลอรจะเปรียบเทียบคา

ความถวงจําเพาะที่วัดไดกับชวงคาที่ตองการ หากมีคาต่ํา

กวาชวงคาที่ ตองการ จะสั่ งปดวาลว เพื่ อรอให ความ

ถวงจําเพาะของแปงสูงขึ้น จนกวาจะมีคาสูงกวาชวงคาที่

ตองการ จะสั่งเปดวาลวเพื่อปลอยน้ําแปงไปสูกระบวนการ

ผลิตข้ันตอนตอไป สงผลใหน้ําแปงมีความถวงจําเพาะลดลง 

เมื่อมีคาต่ํากวาชวงคาท่ีตองการจะสั่งปดวาลวอีกครั้งหนึ่ง 

สลับไปมาในลักษณะนี้ตลอดเวลา 

  

3.2 โปรโตคอลในการสื่อสารขอมูลในระบบควบคุมน้ํา

แปงอัตโนมัต ิ

 คณะผูวิจัยไดออกแบบการสื่อสารขอมูลระหวางเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขายกับชุดวัดคาความเขมขนของน้ําแปงมัน

สําปะหลัง โดยแบงเปน 2 คําสั่ง คือ 

 

3.2.1 การรองขอขอมูลตาง ๆ จากชุดวัดคาความเขมขนของ

น้ําแปงมันสําปะหลัง โดยเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย จะสง

คําสั่งตามโครงสรางของคําสั่งดังรูปที่ 2 

 
 

รูปที่ 2  โปรโตคอลการรองขอขอมูล 

 

3.2.2 การตอบสนองของชุดวัดคาความเขมขนของน้ําแปง

มันสําปะหลังใหกับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เมื่อชุดวัดคา

ความเขมขนของน้ําแปงมันสําปะหลังไดรับคําสั่งรองขอ

ขอมูล ชุดวัดคาความเขมขนของน้ําแปงมันสําปะหลังจะทํา

การสงขอมูลกลับไปใหเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ตาม

โครงสรางของคําสั่งดังรูปที่ 3 

 จากโปรโตคอลในการสื่อสารขอมูลในระบบควบคุมน้ํา

แปงอัตโนมัติ การรองขอขอมูลตางๆเครื่องคอมพิวเตอรแม

ขายจะสงคําสั่งการรองขอขอมูลโดย ประกอบดวย Header 

จะใช  

เครื่องหมาย “#” ID หมายถึง หมายเลขประจําตัวอุปกรณ

ของชุดวัดคาความเขมขนของน้ําแปงมันสําปะหลังท่ีตองการ

รองขอขอมูล และสุดทายจะตองปดทายขอมูลดวย 0Dhex 

(Carriage Return) สวนโปรโตคอลการสงขอมูลกลับเมื่อถูก

รองขอขอมูล ชุดวัดคาความเขมขนของน้ําแปงมันสําปะหลัง

จะสงขอมูลตาง ๆ กลับมาใหกับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

ซึ่ งป ระกอบด วย  Header จะ ใช เค รื่ อ งห มาย  “#”ID 

หมายถึง หมายเลขประจําตัวอุปกรณของชุดวัดคาความ

เขมขนของนํ้าแปงมันสําปะหลัง ซึ่งจะบอกถึงขอมูลตอไปนี้

จะเปนของชุดวดัคาความเขมขนของน้ําแปง 

มันสําปะหลังนั้น สวนการรองขอขอมูลและการตอบกลับ

ขอมูล ไดออกแบบใหมีเครื่องหมาย “,” คั่นระหวางขอมูล

แตละสวน ตัวอยางเชน “#, 2, 0Dhex” หมายถึง เครื่อง

คอมพิวเตอรแมขายรองขอขอมูลจากชุดวัดคาความเขมขน

ของน้ําแปงมันสําปะหลังหมายเลข 2 เมื่อชุดวัดคาความ

เขมขนของน้ําแปงมันสําปะหลังไดรับคําสั่งรองขอขอมูล จะ

ทําการสงขอมูลกลับใหคอมพิวเตอรแมขาย ตัวอยาง เชน 

“#,2, 50, 21.5, 1, 0, 10, 0Dhex” จ าก ชุ ด ข อ มู ล  คื อ 

หมายเลขเครื่อง = 2 คาระดับน้ํา = 50 คาความเขมขนน้ํา

แปง = 21.5  สถานะวาลว =1 คาสถานะสวิตซ=0 คา 

Alarm=10 
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รูปที่ 3  โปรโตคอลการสงขอมูลกลับเมื่อถูกรองขอขอมูล 

 

3.3 การออกแบบหนาตางโปรแกรม 

 โปรแกรมระบบการวัดคาความเขมขนของน้ําแปงมัน

สําปะหลังแบบอัตโนมัติ ที่ใชสําหรับติดตอกับผูปฏิบัติงาน 

โดยระบบการวัดคาความเขมขนของน้ําแปงมันสําปะหลัง

แบบอัตโนมัติ  จะทําการติดตอกับฐานขอมูล ท่ี เครื่อง

คอมพิวเตอรแมขาย และนํามาแสดงผลในรูปแบบท่ีกําหนด 

ซึ่งคณะผูวิจัยไดออกแบบหนาโปรแกรมใหมีความคลายกับ

สถานที่ ปฏิ บัติ งานจริ งเพ่ือให งายตอการใช งาน  โดย

โปรแกรมจะมีสวนการทํางานอยู 3 

สวนคือ 1) การเขาสูระบบ 2) การกําหนดคาความเขมขน

ของน้ําแปงมันสําปะหลัง 3) การควบคุมการทํางาน แสดงดัง

รูปที่ 4  

  

3.4 ขั้นตอนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการนํา

ไฟฟาและความถวงจําเพาะ 

 การวัดคาความเขมขนของนํ้าแปง คณะผูวิจัยไดเลือกใช

หลักการวัดการนําไฟฟาในของเหลว โดยใชแทงโลหะ 2 

แทงเปนโพรบวัด ดังรูปที่ 5 ในการทดลองน้ีคณะผูวิจัยไดใช

น้ําเปลาจํานวน 10 ลิตร ผสมกับแปงมันในอัตราสวนตาง ๆ 

พรอมกับทําการวัดคาการนําไฟฟาจากอุปกรณที่คณะผูวิจัย

พัฒนาขึ้น และวัดคาความถวงจําเพาะจากไฮโดรมิเตอรเพื่อ

นําขอมูลมาหาความสัมพันธระหวางการนําไฟฟา และความ

ถวงจําเพาะหนวยเปนองศาโบเม 

 

 
 

รูปที่ 4  โปรแกรมระบบการวัดคาความเขมขนของน้ําแปง

มันสําปะหลังแบบอัตโนมัต ิ

 

 

 
 

(ก) ชุดจําลองถังพักน้ําแปง 

(ข)  

 
 

(ค) วงจรการเชื่อมตอการวัดการนาํไฟฟาของน้ําแปง 

 

รูปที่ 5  ชุดจําลองถังพักน้ําแปง และวงจรการเช่ือมตอการ

วัดการนําไฟฟาของน้ําแปง 

 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคาความถวงจําเพาะและคาการนําไฟฟาโดยใชน้ําปริมาณ 10 ลิตร 

ปริมาณแปง/กรัม คาความถวงจําเพาะ(โบเม) คาการนําไฟฟา(มิลลิแอมป) 

ครั้งที่1 ครั้งที่2 ครั้งที่3 ครั้งที่1 ครั้งที่2 ครั้งที่3 

0 0 0 0 4.7 4.7 4.8 

500 2 2 2 4.4 4.5 4.4 

1000 4 4 4 4.1 4.2 4.1 

1500 5 5 5 3.9 3.9 3.9 

2000 7 7 7 3.7 3.7 3.7 

2500 9 9 9 3.6 3.6 3.6 
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ปริมาณแปง/กรัม คาความถวงจําเพาะ(โบเม) คาการนําไฟฟา(มิลลิแอมป) 

ครั้งที่1 ครั้งที่2 ครั้งที่3 ครั้งที่1 ครั้งที่2 ครั้งที่3 

3000 10 10 10 3.5 3.5 3.5 

3500 12 12 12 3.3 3.3 3.3 

4000 13 13 13 3.2 3.2 3.3 

4500 14 14 14 3.1 3.3 3.1 

5000 15 15 15 2.8 2.9 2.8 

5500 16 16 16 2.8 2.8 2.8 

6000 17 17 17 2.7 2.7 2.7 

6500 18 18 18 2.5 2.5 2.5 

7000 19 19 19 2.5 2.5 2.5 

7500 20 20 20 2.4 2.4 2.4 

8000 21 21 21 2.4 2.4 2.4 

8500 22 22 22 2.3 2.3 2.4 

9000 23 23 23 2.3 2.2 2.2 

 

4. ผลการวิจัย 

 คณะผูวิจัยไดนําคาความถวงจําเพาะและคาการนําไฟฟา

จากตารางที่  1 มาวิเคราะหหาสมการถดถอย [8] ของ

ปริมาณแปงในน้ํา 10 ลิตรกับคาการนําไฟฟาของน้ําแปง 

และปริมาณแปงในน้ํา10 ลิตรกับคาความถวงจําเพาะที่วัด

ไดจากไฮโดรมิเตอร โดยมีผลดังตอไปนี ้

 

4.1 ผลการวิเคราะหหาสมการถดถอยของปริมาณแปงใน

น้ํา 10 ลิตร กับคาการนําไฟฟาของน้ําแปง 

 คณะผูวิจัยไดวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อตรวจสอบ

ความแตกตางของปริมาณแปงในน้ํา 10 ลิตร กับคาการนํา

ไฟฟาของน้ําแปง จากการวิเคราะหขอมูล พบวา ชั้นความ

เปนอิสระ (DF) ของกลุมตัวอยางเทากับ 56 ผลรวมกําลัง

สอง (SS) ของกลุมตัวอยางเทากับ 2646.0 ผลรวมกําลังสอง

เฉลี่ย (MS) ระหวางกลุมตัวอยางเทากับ 2601.10 และ

ภายในกลุมตัวอยาง เทากับ 0.82 คาสถิติ F จากตาราง 

ANOVA (F = 3186.20) มีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.000) 

แสดงวา ปริมาณแปงในนํ้า 10 ลิตร แตกตางจากคาการนํา

ไฟฟาของน้ําแปง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05) ดัง

ตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2  การวิเคราะหความแปรปรวนระหวางความ

แตกตางของปริมาณแปงในน้ํา 10 ลิตรกับคาการนําไฟฟา

ของน้ําแปง 

Source DF SS MS F p 

Value 1 2601.1 2601.10 3186.20 0.000 

Error 55 44.9 0.82   

Total 56 2646.0    

 

 เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะหหาสมการถดถอย ดวยวิธี 

Linear Regression Analysis ทํ า ให ได ค ว าม สั ม พั น ธ 

ระหวางปริมาณแปงในน้ํา 10 ลิตร กับคาการนําไฟฟาของ

น้ําแปง พบวา คาผิดพลาดมาตรฐานเทากับ 0.161709 คา

สัมประสิทธิ์ในการตัดสินใจเทากับ 95.3% และจากสมการ

ถดถอยนี้คอนขางท่ีจะมีแนวโนม ท่ีจะเปนสมการเชิงเสน 

95.2% ดังรูปท่ี 6 และแสดงสมการถดถอยไดดังสมการท่ี 

(1) 

 

       m A = 4.357 - 0.000262 × V olum e          (1) 
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   โดยที่  mA   คือ คาการนําไฟฟาของน้ําแปง 

  Volume คือ ปริมาณแปงในน้ํา 10 ลิตร 

 

 
 

รูปที่ 6 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณแปงในน้ํา 

10 ลิตร กับคาการนําไฟฟาของนํ้าแปง 

 

4.2 ผลการวิเคราะหหาสมการถดถอยของปริมาณแปงใน

น้ํา 10 ลิตร กับคาความถวงจําเพาะ 

 คณะผูวิจัยไดวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อตรวจสอบ

ความแตกตางของปริมาณแปงในนํ้า 10 ลิตรกับคาความ

ถวงจําเพาะของน้ําแปง จากการวิเคราะหขอมูล พบวา ชั้น

ความเปนอิสระ (DF) ของกลุมตัวอยางเทากับ 56 ผลรวม

กําลังสอง (SS) ของกลุมตัวอยางเทากับ 30.7547 ผลรวม

กําลังสองเฉลี่ย (MS) ระหวางกลุมตัวอยางเทากับ 29.3165 

และภายในกลุมตัวอยาง เทากับ 0.0261 คาสถิติ F จาก

ตาราง ANOVA (F = 1121.10) มีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 

0.000) แสดงวา ปริมาณแปงในน้ํา 10 ลิตร แตกตางจากคา

ความถวงจําเพาะของน้ําแปง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p 

< .05) ดังตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3  การวิเคราะหความแปรปรวนระหวางความ

แตกตางของปริมาณแป งในน้ํ า  10 ลิตร กับคาความ

ถวงจําเพาะของนํ้าแปง 

 

Source DF SS MS F p 

Value 1 29.3165 29.3165 1121.10 0.000 

Error 55 1.4382 0.0261   

Total 56 30.7547    

 เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะหหาสมการถดถอย ดวยวิธี 

Linear Regression Analysis ทํ า ให ได ค ว าม สั ม พั น ธ 

ระหวางปริมาณแปงในน้ํา 10 ลิตรกับคาความถวงจําเพาะ

ของน้ําแปง พบวาคาผิดพลาดมาตรฐานเทากับ 0.903528 

คาสัมประสิทธิ์ ในการตัดสินใจเทากับ 98.3% และจาก

สมการถดถอย ดังสมการท่ี (2) คอนขางที่จะมีแนวโนมที่จะ

เปนสมการเชิงเสน 98.3% ดังรูปที่ 7 

 

          Baume = 1.9 - 0.002467× Volume            (2) 

 

 โดยที่  Baume  คือ คาความถวงจําเพาะของน้ําแปง 

          Volume คือ ปริมาณแปงในน้ํา 10 ลิตร 

 

 
 

รูปที่ 7 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณแปงในน้ํา 

10 ลิตร กับคาความถวงจําเพาะของน้ําแปง 

 

4.3 ผลการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางคาความถวง 

จําเพาะและคาการนําไฟฟาของน้ําแปง 

 คณะผูวิจัยไดวิเคราะหความสัมพันธระหวางคาความ

ถวงจําเพาะและคาการนําไฟฟาของน้ําแปงโดยการนํา

สมการท่ี (1) และสมการที่ (2) มาจัดรูปใหมเปน สมการที่ 

(3) และสมการที่ (4) ตามลําดับ 

 

          
 4.357 - mA

Volume =
0.000262

                    (3) 

 

              
 Baume -1.9

Volume =
0.002467

                    (4) 
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 เมื่อกําหนดใหสมการ (3) เทากับ สมการที่ (4) จะได

ความสัมพันธระหวางคาความถวงจําเพาะและคาการนํา

ไฟฟาของน้ําแปงดังสมการที่ (5) และเมื่อนํามาจัดรูปสมการ

ใหมจะไดดังสมการที่ (6) 

 

       
   4.357 - mA Baume - 1.9

=
0.000262 0.002467

               (5) 

               

 4.357 - mA
Baume = ×0.002467 1.9

0.000262

 
 

 
        (6) 

 

4.4 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของระบบควบคุมความ

เขมขนน้ําแปงอัตโนมัต ิ

 คณ ะผู วิจั ย ได นํ าความสั ม พันธระหว างค าความ

ถวงจําเพาะและคาการนําไฟฟาของน้ําแปงจากสมการท่ี (6) 

มาใชทดสอบหาประสิทธิภาพความแมนยําในการวัดคา

ความถวงจําเพาะของน้ําแปง โดยการหาคารากที่สองของคา

ความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย มีคาเทากับ 2.18 โบเม 

หมายความวา สมการท่ี (6)   มีความคลาดเคลื่อนในการ

พยากรณคาความถวงจําเพาะของนํ้าแปงเล็กนอย เพียงพอ

ตอการนําไปประยุกตใชกับการวัดความเขมขนของน้ําแปง

ในโรงงานอุตสาหกรรมได  

 

5. สรุปและอภิปรายผล 

 งานวิจัยนี้ คณะผูวิจัยไดพัฒนาระบบของกระบวนการ

วัดคาความเขมขนของน้ําแปง โดยการสรางแบบจําลองถัง

น้ําแปงขึ้นมาเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพและพัฒนาระบบ

ควบคุมกระบวนการวัดคาความเขมขนของน้ําแปง ใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยใชเซ็นเซอรวัดความเขมขนของ

น้ําแปงในถังแลวทําการสั่งเปดและปดวาลวเมื่อไดคาน้ําแปง

ออกมาตามที่ตองการแบบอัตโนมัต ิในสวนของโปรแกรมจะ

มีสวนการทํางานอยู 3 สวนคือ 1) การเขาสูระบบ 2) การ

กําหนดคาความเขมขนของน้ําแปงมันสําปะหลัง 3) การ

ควบคุมการทํางาน คณะผูวิจัยไดใชสมการถดถอยวิเคราะห                     

หาความสัมพันธระหวางคาความถวงจําเพาะและคาการนํา

ไฟฟาของน้ําแปง พบวาคาการนําไฟฟาลดลงเมื่อคาความ

เขมขนเพิ่มข้ึน สอดคลองกับ [9] ที่ไดกลาววาคาการนํา

ไฟฟาของสารละลายอิเล็กทรอไลตท่ีแตกตัวไดดีจะขึ้นอยูกับ

คาความเขมขนอยูบาง และโดยทั่วไปคาการนําไฟฟาจะ

ลดลงเมื่อคาความเขมขึ้นเพิ่มขึ้น และสอดคลองกับการ

คํานวณจากสมการของ [10] ที่แสดงใหเห็นวาคาความ

เขมขนของไอออนแปรผันกับความเขมขนของสารละลายอิ

เล็กทรอไลตที่แตกตัวไดดี และเมื่อวิเคราะหคารากท่ีสอง

ของคาความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ยของความสัมพันธ

ระหวางคาความถวงจําเพาะและคาการนําไฟฟาของน้ําแปง

มีคาเทากับ 2.18 โบเม ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชกับการ

วัดความเขมขนน้ําแปงในโรงงานอุตสาหกรรมได 

 จากการทดลองพบวาอุปกรณในการวัดความเขมขนที่ใช

วัดการนําไฟฟาเปนแทงทองแดง หากใชงานเปนเวลานาน

จะทําใหเกิดออกไซดไดเมื่อสัมผัสกับอากาศและถาแชน้ํา

ตลอดเวลาจะเกิดเมือกซึ่งเปนฉนวนไฟฟาได จึงควรใชเปน

โลหะที่นําไฟฟาไดดีและไมเกิดสนิมไดงาย และจําเปนตอง

ทําความสะอาดเปนระยะ  
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือหาแนวทางในการลดของเสียในกระบวนการผลิตช้ินสวนยานยนต ดวยกิจกรรมกลุม

สรางคุณภาพงาน ชวงกอนใชกิจกรรมกลุม โรงงานกรณีศึกษามีผลผลิตเฉลี่ย 50,000 ชิ้น/เดือน มีปริมาณชิ้นสวนยานยนตเสีย

เฉลี่ย 14,430.75 ชิ้น/เดือน คิดเปนรอยละ 28.86 หลังจากฝกอบรมและจัดตั้งกิจกรรมกลุมสรางคุณภาพงานเปนกลุมนํารอง

ขึ้นมา 1 กลุมเพ่ือวิเคราะหปญหาการสูญเสียช้ินสวนยานยนต ดวยเครือ่งมือเทคนิค 3 อยาง ไดแก ใบตรวจสอบ ผังแสดงเหตุ

และผล และแผนภูมิควบคุมสัดสวนของเสีย ไดผลสรุปวาการปรับแตงแมพิมพและปรับศูนยของเครื่องจักร รวมถึงทําขอตกลง

กับแผนกชุบเพ่ือควบคุมการชุบชิ้นงานใหตรงตามมาตรฐาน จะชวยลดการสูญเสยีช้ินสวนยานยนต โดยชวงการดําเนินกิจกรรม

กลุมสรางคุณภาพงาน โรงงานกรณีศึกษามีผลผลิตเฉลี่ย 50,000 ชิ้น/เดือน มีปริมาณชิ้นสวนยานยนตเสียลดลงเหลือ 233.50 

ชิ้น/เดือน คิดเปนรอยละ 0.47 นั่นคือลดลงเทากับรอยละ 98.37 

 

คําสําคัญ : การลดของเสีย, ชิ้นสวนยานยนต, กิจกรรมกลุมสรางคุณภาพงาน 

 

Abstract 

This research aims at studying and determining for waste reduction in auto parts process by 

Quality Control Circle (QCC) activities. Before the starting of QCC activities, the case factory has the 

average production of 50,000 pieces./month and the average lost of auto parts 14,430.75 pieces./month 

(28.86 percent of the average production). QCC activities were applied for this research by making 

problem identification, analytical and improvement. The 3 QC used were Check sheet, Cause and Effect 

Diagram and Control chart. The improvement of the technical method improved adjusting the mold and 

adjust the center of the machine. Include agreement with plating department to control the plating to 

meet the standard. In order to reduce the waste of auto parts. The average production was 233.50 
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pieces/month (0.47 percent of the average produced good). It can then be concluded that the QCC 

activity reduced waste by 98.37 percents. 

 
Keywords : Waste Reduction, Auto Parts, Quality Control Circle (QCC)  

  

1. บทนํา 

 อุตสาหกรรมแมพิ มพ เป นอุ ตส าหกรรมแม ของ

อุตสาหกรรมเกือบท้ังหมด แตอุตสาหกรรมแมพิมพกลับตอง

เดินตามอุตสาหกรรมตาง ๆ ไมวาอุตสาหกรรมยานยนตหรือ

อุตสาหกรรมไฟฟาจะไปทางไหน อุตสาหกรรมแมพิมพตอง

ตามไปทางนั้นและตามใหทัน ดังนั้นการตลาดเปนเรื่องท่ีมี

ความสําคัญ เชนเดียวกับมาตรฐานโรงงานผลิตแมพิมพ 

ปจจุบันอุตสาหกรรมแมพิมพไทยกวารอยละ 70 เปนโรงงาน

ขนาดยอม ทั้งในดานการลงทุนและแรงงาน รอยละ 53 เปน

โรงงานผลิตแมพิมพโลหะ และรอยละ 29 เปนโรงงาน

แมพิมพยางและแมพิมพพลาสติก การกระจายตัวของ

โรงงานรอยละ 72 อยู ในภาคกลางรอยละ 23 อยู ใน

กรุงเทพมหานคร และรอยละ 17 อยู ในจังหวัดชลบุรี 

อยางไรก็ตามทิศทางอุตสาหกรรมแมพิมพไทยจะตองกาว

จากยุ ค  3 .0  ไปสู ยุ ค  4 .0  ตามน โยบายของรัฐบ าล 

โรงงานผลิตแมพิมพจะตองกาวเปน Smart Factory โดย

กลุมลูกคาหลักจะอยูในอุตสาหกรรม S-Curve หรือ 10 

อุต สาห กรรม เป าห ม ายของรั ฐบ าล ที่ เกี่ ย วข อ ง กั บ

อุตสาหกรรมแมพิมพ  เชน ยานยนตสมัยใหม Electric 

Electronics หุนยนต อากาศยาน และเครื่องมือแพทย จึง

จําเปนตองใชเทคโนโลยี Automation และ Robot ตองมี

การเช่ือมโยงระหวางผลิตภัณฑและเครื่องจักร โดยอาศัย 

Internet of Things และ Big Data ขณ ะที่ บุ คลากรใน

อุตสาหกรรมแมพิมพจําเปนตองปรับแบบคอยเปนคอยไป

เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 ในอีก 5-10 ปขางหนา ปรับตัว

เพ่ือใหทันกับเทคโนโลยีชั้นสูง [1] สําหรับโรงงานกรณีศึกษา 

คือ บริษัทชัยนภัทร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ตั้งอยูเลขที่ 1 ตําบล

แสนภูดาษ อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบ

กิจการผลิตแมพิมพ ชิ้นสวนยานยนต และชิ้นสวนอุปกรณ

ไฟฟา มีปริมาณการผลิตตั้งแตเดือน มีนาคม ถึง มิถุนายน 

2560 จํานวน 200,000 ชิ้น มีการสูญเสียช้ินสวนยานยนต 

57,723 ชิ้น หรือคิดเปนรอยละ 28.86 ของผลผลติรวม ดวย

เหตุนี้ทางโรงงานจึงมีนโยบายใหดําเนินการวางแผนลดของ

เสียลงจากเดิมใหไดตามเปาหมายซึ่งตั้งไวท่ีรอยละ 50 [2] 

 ดังนั้นในบทความนี้ ผูวิจัยมีจุดมุงหมายเพ่ือหาแนวทางใน

การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นสวนยานยนต ดวย

กิจกรรมกลุมสรางคุณภาพงาน 

 

2. วิธีการวิจัย 

 ผูวิ จัยดําเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลใน

กระบวนการผลิตชิ้นสวนยานยนต ดวยการสอบถาม

ผูจัดการโรงงาน และพนักงานควบคุมเครื่องจักรเก่ียวของ

กับกระบวนการผลิตชิ้นสวนยานยนต และการทํางานของ  

เครื่องจักร จากนั้นทําการศึกษาทฤษฎีเก่ียวกับการลดของ

เสียในกระบวนการผลิต พบวาการใชกิจกรรมกลุมสราง

คุณ ภาพงาน เหมาะสมกับสภาพปญ หาของโรงงาน

กรณีศึกษา และทําการ ฝกอบรมพนักงานเก่ียวกับกิจกรรม

กลุมสรางคุณภาพงาน (QCC) [3] พรอมจัดตั้งกลุมนํารอง

ขึ้นมา 1 กลุม เนนการประชุมในหอง ประชุม 1 ครั้งตอ

สัปดาห และประชุมกลุมชองทางการสื่อสาร ดวยระบบทาง

อินเตอรเน็ต (Line) เพื่อระดมความคิดหาวิธี และทดลอง

ปรับปรุงการทํางานอยางตอเนื่อง โดยมีวิธีการ วิเคราะหหา

ปญหาดวยเครื่องมือเทคนิคของกิจกรรมกลุมดังนี้   

 

  2.1 ใชใบตรวจสอบ (Check sheet) 

 สมาชิกกลุม QCC เก็บรวบรวมขอมูลในใบตรวจสอบ

ของ สาเหตุการสูญเสียชิ้นสวนยานยนต ชวงระยะเวลา 4 

เดือน มา คนหาปญหาในรายละเอียดของสาเหตุเพ่ือให

ทราบวาสาเหตุแทจริงท่ีทําใหเกิดปญหาการสูญเสีย  

 

2.2 ใช ผั ง แ ส ด ง เห ตุ แ ล ะ ผ ล  (Cause and Effect 

Diagram)  

 ทําการระดมสมองสมาชิกกลุม QCC เพ่ือวิเคราะหหา

ปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหเกิดการสูญเสียอยางแทจริงท้ังสาเหตุ
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ใหญและสาเหตุยอยที่มีผลตอการสูญเสีย เชน พนักงาน 

เครื่องจักร วัตถุดิบ และวิธกีารทํางาน 

 

2.3 ใชแผนภูมิควบคุม (Control chart)               

 ทําการเปรียบเทียบผลท่ีไดจากการใชกลุม QCC หลัง

การปรับปรุงวิธีการทํางาน ชวงเดือนสิงหาคม ถึงเดือน

พฤศจิกายน 2560 ดวยแผนภูมิควบคุมสัดสวนของเสีย (p-

chart) 

 

2.4 วิเคราะหเปรียบเทียบผลกอนและหลังการปรับปรุง 

 ทําการเปรียบเทียบผลกอนปรับปรุงชวงเดือนมีนาคม ถึง

เดือนมิถุนายน 2560 และหลังปรับปรุงชวงเดือนสิงหาคม 

ถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 ดวยใบตรวจสอบ  

 

3. ผลการวิจัย 

 ผลการศึกษากระบวนการผลิตกอนการดําเนินกิจกรรม

กลุมสรางคุณภาพงานไดขอมูลการผลิตและปริมาณชิ้นสวน

ยานยนตเสียทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 ขอมูลการผลิตและช้ินสวนยานยนตเสีย ชวง

เดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน 2560 

เดอืน 

(พ.ศ. 2560) 

ผลผลิต 

(ชิน้) 

ชิ้นสวนเสีย 

(ชิน้) 
รอยละ 

มีนาคม 50,000 14,578 29.16 

เมษายน 50,000 13,950 27.90 

พฤษภาคม 50,000 15,561 31.12 

มิถุนายน 50,000 13,634 27.27 

รวม 200,000 57,723 28.86 

 

3.1 ผลการใชกิจกรรมกลุมสรางคุณภาพงาน (QCC) 

 ผลจากการใช กิจกรรมกลุม  QCC ทําการฝกอบรม

พนักงานและจัดตั้งกลุม QCC ขึ้นมาเปนกลุมเฉพาะกิจ 1 

กลุม มีจํานวนสมาชิก 6 คน สมาชิกกลุมรวมกันตั้งชื่อและ

คําขวัญกลุม คือ ชื่อกลุม “ตองทําได” และ คําขวัญกลุม 

“ลดของเสีย เพิ่มผลผลิต   สูเปาหมาย” โดยมีผูวิจัยทํา

หนาที่เปนท่ีปรึกษากลุม 

 

3.2 ผลการใชใบตรวจสอบ (Check sheet) 

 สมาชิกกลุมไดใชใบตรวจสอบแจกแจงและจัดกลุมขอมูล 

ทราบวาสาเหตุของปญหาทําใหชิ้นสวนยานยนตเสีย มี 4 

สาเหตุ ประกอบดวย (1) ขนาดของช้ินงานไมไดมาตรฐาน 

(2) ไมไดรูปทรง (3) มีรอย และ (4) ชุบน้ํายาไมติด ดังตาราง

ที่ 2 

 

ตารางที่  2 สาเหตุของชิ้นสวนยานยนตเสีย ชวงเดือน

มีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน 2560 

ที ่ สาเหตุของเสีย  ชิ้น รอยละ 

1 ขนาดช้ินงานไมไดมาตรฐาน 38,732 67.10 

2 ไมไดรูปทรง 8,562 14.83 

3 มีรอย 6,210 10.76 

4 ชุบน้ํายาไมติด 4,219 7.31 

 รวม 57,723 100 

 

3.3 ผลการใชผังแสดงเหตุและผล 

 ผลการใชผังแสดงเหตุและผล มาวิเคราะหหาสาเหตุที่ทํา

ให เกิดการสูญเสียอยางแทจริง ทําใหทราบวาสาเหตุเกิด

จาก แมพิมพไมไดขนาด เครื่องจักรศูนยไมตรงตําแหนง 

และวิธีการ ทํางานของพนักงานไมทําความสะอาดเศษ

ตกคางของช้ินงาน ออกกอนที่จะผลิตงานชุดตอไป ดังรูปที่ 

1 

 

 
 

รูปที ่1 ผังแสดงเหตุและผล  

 

3.4 ผลการปรับปรุงแกไขดวยกิจกรรมกลุม QCC  

 ระดมความคิดและนําวิธีการปรับปรุงการทํางานไปปรับ

ใช การปรับแตงแมพิมพและปรับศูนยของเครื่องจักร รวมถึง
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ทํา ขอตกลงกับแผนกชุบเพื่อควบคุมการชุบชิ้นงานใหตรง

ตาม มาตรฐาน จะชวยลดการสูญเสียช้ินสวนยานยนต 

 

3.5 ผลการใชแผนภูมิควบคุม (Control chart)                

 ผลการเปรียบเทียบโดยใชแผนภูมิควบคุมสัดสวนของ

เสีย  จากสมการท่ี (1) (2) (3) สรุปไดวาระยะหางของเสน

พิ กั ด ค วบ คุ ม บ น  (Upper Control Limit: UCL) ข อ ง

แผนภูมิควบคุมสัดสวนของเสียแคบลงจากเดิมเทากับ 0.012 

ลดลงเหลือเทากับ  0.007 และเสนพิกัดควบคุมกลาง 

(Control Line: CL) ลดลงจากเดิม  0.007 เหลือเทากับ 

0.003 (ดังรูปท่ี 2 และ 3) แสดงวาผลเฉลี่ยปริมาณชิ้นสวน

ยานยนตเสียลดลงจากเดิมภายหลังการปรับปรุงการทํางาน

จนกระทั่งไดผลสรุปการปรับปรุงท่ีดีขึ้น คือปริมาณจํานวน

ของชิ้นสวนยานยนตเสียลดลงในชวงดําเนินการจากเดือน

สิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2560  

 

   =     (1) 

 

UCLp  =  + 3   (2) 

 

LCLp       =    - 3  (3) 

 

 
        

รูปที ่2 สัดสวนของเสีย เดือนสิงหาคม 2560 

 
 

รูปที ่3 สัดสวนของเสีย เดือนพฤศจิกายน 2560 

 

3.6 ผลวิเคราะหเปรียบเทียบผลกอนและหลังการปรับปรุง 

 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการปฏิบัติงานกอนการ

ปรับปรุงเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน 2560 และหลังการ

ปรับปรุงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 สําหรับ 

ปญหาชิ้นสวนยานยนตเสีย ไมไดคุณภาพและมาตรฐานตรง

ตาม ความตองการของลูกคา ทําการปรับแตงแมพิมพและ

ปรับศูนย ของเครื่องจักร รวมถึงทําขอตกลงกับแผนกชุบ

เพื่อควบคุมการ  ชุบชิ้นงานใหตรงตามมาตรฐาน ชวยลด

การสูญเสียช้ินสวนยานยนต พบวาชิ้นสวนยานยนตเสีย โดย

เฉลี่ยหลังการปรับปรุงลดลงรอยละ 0.47 ในขณะท่ีกอนการ

ปรับปรุงมีของเสียรอยละ 28.86 นั่นคือลดลงเทากับรอยละ 

98.37 ผลสรุปดังตารางที่ 3 และ 4 

 

ตารางที่ 3 การผลิตและชิ้นสวนยานยนตเสียกอนปรับปรุง 

เดอืน 

 

ผลผลิต 

(ชิน้) 

ชิ้นสวนเสีย 

(ชิน้) 

รอยละ 

มีนาคม 50,000 14,578 29.16 

เมษายน 50,000 13,950 27.90 

พฤษภาคม 50,000 15,561 31.12 

มิถุนายน 50,000 13,634 27.27 

รวม 200,000 57,723 28.86 

 

 

 

p



n

np

p
n

)p(1p 

p
n

)p(1p 
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ตารางที่ 4 การผลิตและชิ้นสวนยานยนตเสียหลังปรับปรุง 

เดอืน 

 

ผลผลิต 

(ชิน้) 

ชิ้นสวนเสีย 

(ชิน้) 

รอยละ 

สิงหาคม 50,000 342 0.684  

กันยายน 50,000 246 0.492  

ตุลาคม 50,000 183 0.366  

พฤศจิกายน 50,000 163 0.326  

รวม 200,000 934 0.47 

 

4. วิจารณและอภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยเพ่ือลดชิ้นสวนยานยนตเสียของโรงงาน

กรณีศึกษา โดยการนําทฤษฎีกิจกรรมกลุมสรางคุณภาพงาน 

และเครื่องมือทางดานคุณภาพมาใช พบวาสามารถลด

จํานวนของเสียลงไดอยางชัดเจน และสามารถดําเนิน

กิจกรรมไดประสบความสําเร็จ บรรลุเปาหมายที่ไดกําหนด

ไว การดําเนินการวิจัยในครั้งน้ีเปนการแกไขปญหาของเสียที่

เกิดขึ้นกับช้ินสวนยานยนต ซึ่งเปนชิ้นงานที่ผลิตเปนจํานวน

มากในแตละครั้ง ดังนั้นขั้นตอนการตรวจสอบสภาพผิวของ

ชิ้นงานทุกชิ้น ควรนําแผนภูมิควบคุมสัดสวนของเสีย (p-

Chart) มาใชงานสําหรับช้ินงานทุกรายการที่มีการตรวจสอบ 

เพื่อเปนการเฝาระวัง เฝาติดตามความผิดปกติของช้ินงาน

นั้น ๆ และควรมีการติดตามสรุปอยางจริงจัง สําหรับ

พนักงานตรวจสอบทุกคน ตองผานการอบรมและทําการ

วิเคราะหระบบการวัดแบบขอมูลนับกอนทําการปฏิบัติงาน 

และชิ้นงานทุกรายการที่มีการตรวจสอบ ตองไดตามเกณฑที่

กําหนด คือรอยละ 100 เพ่ือใหมั่นใจไดวาชิ้นงานที่ผานการ

ตรวจสอบทุกช้ินมีคุณภาพตามท่ีลูกคาตองการ และควรมี

การทดสอบวิเคราะหระบบการวัดแบบขอมูลนับประจําป 

เพื่อรักษาไวซึ่งมาตรฐานของพนักงานตรวจสอบ สําหรับ

โรงงานกรณีศึกษาควรมีการจัดฝกอบรมเก่ียวกับหลักการ

ปรับปรุงคุณภาพ และเครื่องมือคุณภาพ เพ่ือยกระดับ

ความรูความสามารถของพนักงานใหสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ

ชัยยา ฉุยฉาย [4] ทําการศึกษาการออกแบบทดลองการฉีก

ขาดช้ินงานพลาสติก ดวยการใชเครื่องมือคุณภาพ ทําการ

วิเคราะหดวยผังกางปลา และขอมูลทางสถิติ และเครื่องมือ

พิเศษทางดานการตรวจสอบเพื่อประสิทธิภาพการทํางาน 

กําหนดแนวทางปฏิบัติงานที่ถูกตองและเหมาะสม ผลทําให

ลดอัตราของเสียลงรอยละ 90.1 คิดเปนมูลคา 1,145,760 

บาทตอเดือน ณัฐวัสส รังสิมันตุชาติ [5]  ศึกษาการลดของ

เสียในการผลิต Pipe Assy Fuel จากกระบวนการเชื่อม 

Brazing โดยประยุกตใชเครื่องมือคุณภาพ 7 อยาง สามารถ

ลดคาใชจายในการผลิต Pipe Assy Fuel ไดถึง 17,600 

บาท จากปฏิบัติงานชิ้นงานทดสอบจํานวน 25 ชิ้นสามารถ

ลดปริมาณของเสียที่เกิดข้ึนจากเดิมไดถึงรอยละ 7.07 ธน

พล ชัยชูวิบูลย และ วรชาติ ลักขณาพินิจ [6] ศึกษาการลด

ของเสียจากกระบวนการหลอโลหะ โรงงานอุตสาหกรรมการ

หลอโลหะ ดวยเครื่องมือคุณภาพ 7 อยาง ผลการปรับปรุง

กระบวนการผลิตโครงสรางทางจุลภาคของเหล็กมีปริมาณท่ี

ลดลง 315.64 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ74.76 ทําใหปริมาณ

ของเสียการผลิตในแตละเดือนลดลง จากรอยละ 3.38 เหลือ

เพียงรอยละ 2.30 ซึ่ งคิดเปนมูลคาไดทั้ งสิ้นประมาณ 

38,000 บาทตอเดือน ประเวช เชื้อวงษ [7] ศึกษาการลด

ของเสียในกระบวนการผลิตผงซักฟอกดวยกิจกรรมกลุม

สรางคุณภาพงาน ผลจากการใชเครื่องมือคุณภาพ 7 อยาง 

พบวาชวงการดําเนินกิจกรรมกลุม              มีผลผลิตเฉลี่ย 

91,080กิโลกรัม/เดือน ปริมาณเม็ดสีผสมผงซักฟอกเสีย

ลดลงเหลือ 439.50 กิโลกรัม/เดือน คิดเปนรอยละ 0.48 

นั่นคือการสูญเสียลดลงรอยละ 61 ประเวช เชื้อวงษ [8] 

ศึกษาหาแนวทางในการลดตนทุนในการผลิตผาถักลายลูกไม 

ดวยวิธีกิจกรรมกลุมสรางคุณภาพงาน โดยการใชการ

ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดกอนหลังของปญหา และ

เครื่องมือคุณภาพ 7 อยาง ผลสรุปวาชวงการดําเนินกิจกรรม

กลุมมีตนทุนเสนดาย 4,860,631.00 บาท/ผลผลิต หลังจาก

การปรับปรุง ทําใหตนทุนลดลง 4,353,513.00 บาท/

ผลผลิต หรือลดลงถึงรอยละ 10.40 Prawach Chourwong 

[9] ศึกษาการลดตนทุนการผลิตขาวหอมมะลิ ดวยกิจกรรม

กลุมสรางคุณภาพงาน สรุปผล เกษตรกรสามารถลดตนทุน

การใชปุยจากเดิม 1,440 เหลือเพียง 468 บาท/ไร คิดเปน

รอยละ 67.57  

 

5. บทสรุป 

 ผลการทดลองใชกิจกรรมกลุม QCC สามารถสรุปไดวา

การปรับแตงของเครื่องจักรไมไดศูนย และแมพิมพสําหรับ

ผลิตชิ้นสวนยานยนต (แหวนประกอบรถยนต) ไมไดขนาด 
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รวมถึงการชุบชิ้นสวนไมติด และวิธีการทํางานดานการ

ตรวจสอบช้ินงาน ขาดการตรวจสอบระหวางการผลิต เปน

สาเหตุสําคัญ ดังนั้นกลุม QCC ของโรงงานกรณีศึกษา จึง

กําหนดเปนวัตถุประสงคของการดําเนินกิจกรรม และทําการ

ปรับแตงแม พิมพ ให ไดตามขนาดของชิ้นงาน ตั้ งศูนย

เครื่องจักรใหไดศูนย ตรวจสอบชิ้นงานทุก 30 นาที เมื่อผลิต

ไดครบ 10,000 ชิ้น ทําการเก็บตัวอยางมาตรวจสอบ 30 ชิ้น 

และทําขอตกลงกับ แผนกชุบชิ้นงานเพ่ือควบคุมดานความ

หนาบางของชิ้นงานใหตรงตามมาตรฐาน จากรายงานการ

ผลิตชวงหลังการปรับปรุง พบวาผลผลิตรวม 200,000 ชิ้น มี

แหวนประกอบรถยนตเสียลดลงเหลือ 934 ชิ้น คิดเปนรอย

ละ 0.47  ซึ่งลดลงไดรอยละ 98.37  สงผลใหโรงงาน

กรณีศึกษาไดรับยอดการสั่งผลิตแหวนประกอบรถยนต

เพ่ิมขึ้นจาก 50,000 ชิ้น เปน 400,000 ชิ้นตอเดือน 

 

6. ขอเสนอแนะ  

 จากผลการศึกษาครั้งน้ี ไดผลประโยชนทางตรง หลังการ

ปรับปรุงพบวามีแหวนประกอบรถยนตเสียลดลงไดถึงรอย

ละ 98.37 และผลประโยชนทางออมบรรยากาศในการ

ทํางานดีขึ้นเสริมสรางใหรูจักทํางานเปนทีมรับฟงความ

คิดเห็นของแตละคน เกิดขวัญและกําลังใจในการ ทํางาน

มากข้ึน รูจักเลือกเครื่องมือในการวิเคราะหหาปญหาอยาง

ถูกตองและลดเวลาในการหาปญหามากขึ้นจากเดิมเปน

อยางดี สามารถนําความรูดานกิจกรรมกลุมสรางคุณภาพ

งานมาใชประโยชนตอตนเองและหนวยงานของตนได การ

วิ เค ร าะห ห าป ญ ห าด วยก าร ใช ค ว าม ชํ าน าญ แล ะ

ประสบการณ เปลี่ ยนมาเป นการวิ เคราะห แบบทาง

วิทยาศาสตร คนหาปญหา ดวยหลักสถิติ และใชเครื่องมือ

คุณภาพ 7 อยางของกลุมสรางคุณภาพงานมาวิเคราะหหา

ปญหาที่ เกิด ข้ึนอยางถูกตอง และผูที่สนใจที่จะใช QCC 

นําไปตอยอดก็จะสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน

ไดเปนอยางดี  

 

7. กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณ บริษัทชัยนภัทร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ที่

ใหความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล คุณสุภชัย มณีวงศ 

ผูจัดการบริษัท และสมาชิกกิจกรรมกลุมสรางคุณภาพงาน 

รวมถึงพนักงานที่เก่ียวของท่ีใหความชวยเหลือจนกระทั่ง

โครงการวิจัยนี้สําเร็จสมบูรณ 

 

6. เอกสารอางอิง 

[1] S.BoonrakCharoen.Headline News Summaries. 

[Online]. (2018). [Cited June 2, 2018]. Available:  

https://www.ryt9.com/economy/tag   

[2] Chainaphat Engineering Company Limited, 

“Auto Parts Industry”, 2017.  

[3] K. Ploypanichcharoen, Principles of Quality 

Control. Bangkok:  Promotion Association 

(Thailand-Japan), 2009 (in Thai).  

[4] C. Chueishay, “Design of experiment 

application use for inection problem of 

motorcycle part production line,” 

M.Sc.dissertation, Department of Industrial 

Engineering and Management, Silapakorn 

University, 2009 (in Thai). 

[5] N. Rangsimuntuchart, “Brazing ;The reduction 

of faulty product in Pipe assy fuel by Brazing 

process,” M.Sc. dissertation, Department of 

Industrial Management Engineering, King 

Mongkut’s Institute of Technology North 

Bangkok, 2017 (in Thai).   

[6] T. Chaicuwiboon, “Benefits of Recycling in the 

Die Casting Industry,”  B.Eng. dissertation,  

Department of Industrial Engineering, King 

Mongkut's University of Technology North 

Bangkok, 2010 (in Thai).   

[7] P. Chourwong, “Waste reduction in detergent 

production process with activities to create 

quality work,”  in The 4 th Rajabhat 

Rajanagarindra University Research 

Conference, 2010. 

[8]   P. Chourwong, “Reducing Production Costs of 

Lace Knitting with Quality Control Circle 



 
 

วารสารวิชาการเทพสตรี I-TECH                                      ปที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562 

 

52 

 

(QCC),” in The 3rd Rmutto Research 

Conference, 2010. 

[9] P. Chourwong, “Reducing Production Costs of 

Jasmine Rice” in The International Academic 

Forum, June, 2014, pp. 342-348.   

 



 
 

วารสารวิชาการเทพสตรี I-TECH                                      ปที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562 

 

53 

การลดของเสียในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูป 

โดยใชเทคนิค DMAIC 

Waste Reduction for Precast Concrete Manufacturing Process 

by Using DMAIC Technique 

 
ลลลิธร มะระกานนท*, จีรวรรณ พิลาเกต, ณัฐฐาพร ศักดิค์งคา และ อารียา รตันะ 

Lalinthorn Marakanon, Jirawan Pilaket, Natthaporn Sakkongka and Areeya Rattana 

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

Department of Industrial Technology, Program in Industrial Management, Faculty of Industrial Technology, 

Thepsatri Rajabhat University 

*Email: m.lalinthorn@hotmail.com 

Received: October 17, 2018; Revised: June 01, 2019; Accepted: June 08, 2019 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือประยุกตใชเทคนิค DMAIC ในการลดของเสียในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ

คอนกรีตสําเร็จรูป ผลจากการศึกษาพบวา ข้ันตอนการกําหนดปญหา ไดใชแผนผังกางปลาเพ่ือหาสาเหตุหลักของการเกิดของ

เสีย ซึ่งพบวาเกิดจากเครื่องจักรมีสภาพเกา ชํารุด ทรุดโทรม ขาดการทําความสะอาดและบํารุงรักษา ในสวนของข้ันตอนการ

วัด เพื่อใหทราบถึงสถานะการผลิตและปริมาณของเสีย จึงไดทําการเก็บขอมูลกอนและหลังการปรับปรุงโดยอาศัยใบ

ตรวจสอบบันทึกจํานวนของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต การเคลื่อนยาย การจัดสงและจํานวนกําลังการผลิตในแตละวัน ใน

สวนของข้ันตอนการวิเคราะห จากขั้นตอนการกําหนดปญหา พบวาปญหาหลักเกิดจากบุคลากรขาดความชํานาญในการ

ควบคุมเครื่องจักรและไมปฏิบัติตามขั้นตอนการทํางาน เครื่องจักรชํารุด ขาดการบํารุงรักษา โดยสายพานที่ใชลําเลียงวตัถุดิบ

เปนสวนที่ทําใหเกิดของเสียมากที่สุด ในสวนของข้ันตอนการปรับปรุง ไดจัดใหมีการฝกอบรมบุคลากร การใชขอบังคับอยาง

เครงครัด มีการซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องจักร การจัดเก็บวัตถุดิบในสถานท่ีที่เหมาะสมและเลือกใชปูนที่มีคุณภาพ 

จากนั้นจึงกําหนดเปนแนวทางการควบคุมกระบวนการผลิตใหคงอยูถาวร ผลที่ไดรับจากการปรับปรุงพบวา ปริมาณของเสีย

ลดลงถึง 1,069 กิโลกรัม โดยกอนทําการปรับปรุงมีปริมาณของเสียอยูท่ี 2,676 กิโลกรัม หลังทําการปรับปรุงมีปริมาณของเสีย 

1,607 กิโลกรัม และมีกําลังการผลิตเพ่ิมขึ้นจาก 951 ชิ้นตอเดือน เปน 990 ชิ้นตอเดือน 

 

คําสําคัญ : การวิเคราะหของเสีย, ผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูป, เทคนิค DMAIC 

 

Abstract 

The objective of this study was to reduce waste for precast concrete manufacturing process by 

using DMAIC technique. In this study, fishbone diagram was used to identify the main causes of waste. 

After surveying, the researchers found that the machine have been old, dilapidated and lack of cleaning 

and maintenance. In term of measurement process, researchers first studied the status of production 



 
 

วารสารวิชาการเทพสตรี I-TECH                                      ปที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562 

 

54 

process and waste quantity. Data were collected in both before and after process using the checklists of 

waste record from production lines, material handling and transportation record, and also the production 

capacity in each day. The main problem was unprofessional of personal to control the machine and 

didn’t follow on the working procedure. In addition researchers found that the belt conveyor for material 

handling was major cause to produce waste. In term of improvement process, training should be provided 

for staff to understand and follow the working procedure stickily. The machine should be maintained. 

Each type of material should be in appropriate area. The concrete should be chosen with high standard 

quality. Finally, the sustainable production guideline should be set. The waste quantity could be 

decreased to 1,069 kilograms from 2,676 kilograms. Moreover the production capacity could be increased 

from 951 to 990 pieces per month. 

 

Keywords: analysis of waste, precast concrete product, DMAIC technique 

 

1. บทนํา 

ในสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในปจจุบันของไทยนัน้

มีการแขงขันทางดานราคา คุณภาพ ประสิทธิภาพของ

ผลิตภัณฑความสะดวกรวดเร็ว ตลอดจนความตองการของ

ลูกคาท่ีเพ่ิมมากขึ้น ภาพรวมตลาดวัสดุกอสรางตั้งแตป 

2560 มีแนวโนมสดใสอยางตอเนื่อง หลังรัฐประกาศ

แผนการลงทุนโครงสรางพื้นฐานครั้งใหญ มาตั้งแต ป 2559 

มูลคากวา 1.79 ลานลานบาท และลงทุนยาวตอเนื่องซึ่งชวย

ใหมีสัญญาณของการเริ่มฟนตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ 

นอกจากนี้ ยังมีแรงหนุนจากความตองการซอมแซมและ

ตกแตงที่อยูอาศัยหลังจากการประสบภัยทางธรรมชาติใน

หลายๆ พ้ืนที่  ซึ่งเปนแรงขับเคลื่อนที่จะสงผลกระทบตอ

ธุรกิจขายวัสดุกอสรางไดมากยิ่งข้ึน ผลิตภัณฑคอนกรีต

สําเร็จรูปจึงเปนที่นิยมในอุตสาหกรรมกอสรางสงผลใหมีการ

เจริญเติบโตและมีโรงงานเกิดข้ึนจํานวนมาก [1]  

การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมนั้น มักมีการ

นําเอาเทคนิค DMAIC ซึ่งเปนหนึ่งในกลยุทธของซิกส ซิกมา 

เขามาปรับปรุงกระบวนการท่ีมีอยูเพื่อดูวาเกิดปญหาความ

สูญเสียหรือประเด็นใดที่ตอบสนองความตองการของลูกคา

ไดไมดี และนํามาพัฒนาคุณภาพ โดยพยายามคนหาสาเหตุ

และขจัดสาเหตุดังกลาว เมื่อพัฒนาไดตามที่ตองการ ก็

หาทางควบคุมใหอยูอยางถาวร จากการศึกษางานวิจัยกอน

หนานี้พบวา เทคนิค DMAIC ไดถูกนํามาใชอยางแพรหลาย

โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําเทคนิคน้ีมาประยุกตใชในการลด 

 

ของเสียในกระบวนการผลิตตางๆ หลากหลายกระบวนการ

ดวยกัน [2-4] รวมถึงกระบวนการผลิตที่ เก่ียวของกับ

คอนกรีตหรือวัสดุกอสรางดวยเชนกัน [5-8] เทคนิค DMAIC 

จึงเปนเครื่องมือชวยแกไขปญหาชิ้นงานที่ไมไดคุณภาพ 

สามารถชวยวิเคราะหสาเหตุของปญหาไดอยางตรงจุด โดย

ความหมายของตัวยอ DMAIC คือ 

D (Define) คือ ขั้นตอนของการกําหนดปญหา  

M (Measure) คือ ขั้นตอนการวัด  

A (Analyze) คือ ขั้นตอนการวิเคราะห  

I (Improve) คือ ขั้นตอนการปรับปรุงหรือ Action 

C (Control) คือ ขั้นตอนของการควบคุม  

สถานประกอบการที่นํามาใชเปนกรณีศึกษาในครั้งน้ี

ตั้งอยูอําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ประกอบธุรกิจ

เกี่ยวกับผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูป ไดแก ทอระบายน้ํา

คอนกรีตอัดแรง บอพัก และซีเมนตบล็อก สภาพปญหาของ

สถานประกอบการ พบของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต

การเคลื่อนยายและการขนสงมากเกินไป ทําใหมีคาใชจาย

ดานตนทุนเพิ่มขึ้น มีการใชแรงงานคนมากกวาเครื่องจักรจึง

มีขอบกพรองในข้ันตอนการปฏิบัติดําเนินงาน ทําใหได

ผลิตภัณฑที่ไมตรงตามมาตรฐาน เกิดความลาชาและสูญเสีย

โอกาสทางการคา พนักงานตองทํางานเพ่ิมมากขึ้น จึงสงผล

ใหมีคาใชจายทางดานตนทุนเพิ่ม ข้ึน ทั้ งตนทุนวัตถุดิบ 

ตนทุนแรงงานและตนทุนการขนสง 
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การวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยจึงสนใจทําการศึกษา เรื่องการ

ลดของเสียในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูป 

โดยใชเทคนิค DMAIC เพ่ือใหทราบถึงแนวทางในการลดของ

เสียในกระบวนการผลิตของสถานประกอบการได กอใหเกิด

ประโยชน ในดานการลดตนทุนของกระบวนการผลิต

ผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูปลงได 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

เพื่อประยุกตใชเทคนิค DMAIC ในการลดของเสียใน

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูป 

 

3. ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยนี้ทําการศึกษากระบวนการการผลิตผลิตภัณฑ

คอนกรีตสําเร็จรูป ซึ่งหมายถึง กระบวนการผลิตชิ้นสวน

ผลิตภัณฑคอนกรีตที่ไดจากการหลอหรือเทในแบบหลอที่มี

ขนาดตางๆ กัน โดยมุ งเนนที่ผลิตภัณฑทอระบายน้ํา

คอนกรีตอัดแรง  

 

4. วิธีการวิจัย 

4.1 ขั้นตอนการกําหนดขอบเขตของปญหา (Define; D)  

  ขั้นตอนกําหนดขอบเขตของปญหา ทําการตรวจสอบ

ปญหาท่ีเกิดขึ้นวาปญหาที่มีอยูคืออะไรบาง เพ่ือที่จะได

ทราบปญหาที่จะแกไข โดยอาศัยผังกางปลาเปนเครื่องมือใน

การระดมสมองรวมกันระหวางผูวิจัย ผูจัดการโรงงาน 

หัวหนางาน รวมถึงตัวแทนพนักงานท่ีมีสวนเกี่ยวของ

โดยตรง เพื่อใหขั้นตอนในการกําหนดขอบเขตของปญหา

สามารถกําหนดไดครอบคลุมและตรงประเด็นมากที่สุด 

 

4.2 ขั้นตอนการวัดผล (Measure; M) 

 ขั้นตอนการวัดผล มีการวางแผนการเก็บขอมูล ในสวน

ของขอมูลกอนปรับปรุงเริ่มจาก เดือนมิถุนายนถึงเดือน

สิงหาคม พ.ศ.2560 เพ่ือประมวลวาคาเฉลี่ยของการผลิต

ตั้งแตเริ่มตน ไมวาจะเปนการเตรียมวัตถุดิบ ผสมวัตถุดิบ 

และการขึ้นรูปผลิตภัณฑ และขอมูลหลังการปรับปรุงเริ่ม

จากเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 

 

 

4.3 ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล (Analysis; A) 

 ขั้นตอนของการวิเคราะหขอมูลที่เก็บมาไดวาสาเหตุ

ของการเกิดของเสียเกิดที่จุดไหน โดยอาศัยการนิยามของ

คุณลักษณะผลิตภัณฑ หมายถึง ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพหรือ

คุณสมบัติครบสมบูรณตามความตองการของลูกคา จัดเปน

ผลิตภัณฑเกรด A ในสวนของผลิตภัณฑท่ีไมมีคุณภาพหรือ

คุณสมบัติไมครบสมบูรณตามความตองการของลูกคา เชน 

มีการชํารุดเล็กนอย หรือมีการซอมแซมการชํารุด จะจัดเปน

ผลิตภัณฑเกรด B สวนนิยามในการวิเคราะหของเสียสําหรับ

การวิจัยครั้งนี้ หมายถึง ชิ้นงานที่ไมถูกตองตามแบบหรือ

ชํารุดเสียหาย ทําใหตองทิ้งทําลายหรือนํากลับมาแกไข

ดัดแปลงใหม 

 

4.4 ขั้นตอนการปรับปรุง (Improve; I) 

 ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่จะตองปรับปรุงจุดบกพรองหรือ

ชองวางของกระบวนการ เพ่ือเปนการตรวจสอบใหแนใจวา

หลังจากท่ีแกไขวิธีการทํางานแลวยังอาจมีจุดบกพรองหรือ

ขอผิดพลาดเกิดข้ึนอีกหรือไม 

 

4.5 ขั้นตอนการควบคุมกระบวนการ (Control; C) 

 ขั้นตอนการควบคุมกระบวนการผลิตหลังจากที่ได

ปรับปรุงวธีิการใหมๆ แลวใหคงอยูถาวรตามมาตรฐาน 

 ในสวนของลําดับขั้นตอนในการดําเนินงานวิจัย รวมถึง

แนวทางในการดําเนินงานวิจัยเก่ียวกับการลดของเสียของ

การผลิตชิ้นงานในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑคอนกรีต

สําเร็จรูปน้ัน จะเริ่มตั้งแตการลงพื้นที่เพ่ือทําการสํารวจ ตั้ง

ขอสังเกต รวมถึงเพื่อเปนการศึกษากระบวนการผลิตอยาง

ละเอียดทุกขั้นตอน จากนั้นจะเปนการดําเนินการตาม

ขั้นตอนของ DMAIC โดยเริ่มตนท่ีการนิยามหรือกําหนด

ปญหา การเก็บขอมูลรวมท้ังวิเคราะหสภาพปญหากอนการ

ปรับปรุง การวิเคราะหสาเหตุของปญหา การนําเสนอ

แนวทางปรับปรุงตอผูบริหารหรือผูท่ีเกี่ยวของกับการผลิต 

เมื่อไดรับการอนุมัติเรียบรอยแลวจึงเปนการดําเนินการ

ปรับปรุงตามแนวทางที่ไดกําหนดไว เมื่อครบระยะเวลาที่

วางแผนไวแลว จากนั้นจะดําเนินการเก็บขอมูลหลังการ

ปรับปรุง เพื่อนําผลท่ีไดมาวิเคราะหประมวลผลสําหรับการ

กําหนดรูปแบบการปรับปรุ งนี้ ให คงอยู ถาวร จึ งจะ
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ดําเนินการสรุปผลการวิจัยที่ได ซึ่งข้ันตอนการวิจัยทีไ่ดกลาว

รายละเอียดมานี้ สามารถสรุปไดเปนแผนผังขั้นตอนการ

ดําเนินงานได ดังแสดงในรูปที่ 1 

 

 
 

รูปที่ 1 แผนผังข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย 

 

5. ผลการวิจัย 

5.1 ผลการศึกษากระบวนการผลิตผลิตภัณฑคอนกรีต

สําเร็จรูป  

 จากการศึกษากระบวนการผลิตผลิตภณัฑคอนกรีต

สําเรจ็รูป สามารถแสดงข้ันตอนการผลิตไดดังรปูที่ 2  

 

 
 

รูปที่ 2 ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑคอนกรีตสําเรจ็รูป 

 

5.2 ผลการวิเคราะหตามหลักการของเทคนิค DMAIC 

5.2.1 ผลจากขั้นตอนการกําหนดขอบเขตของปญหา (D)  

 จากการระดมสมองโดยอาศัยผังกางปลาแสดงสาเหตุ

ของการเกิดของเสียดังแสดงในรูปที่ 3 พบวา สามารถคนหา

สาเหตจุากคน เครื่องจักร วัตถุดิบและวิธีการ ทั้งน้ีสาเหตุที่

พบในกระบวนการผลิตขาดความควบคุมที่เหมาะสมในการ

ปรับเครื่องที่ตองใชคนในการปรับตั้งคา 

 

 
 

รูปที่ 3 ผังกางปลาแสดงสาเหตุของการเกิดของเสีย 
 

5.2.2 ผลจากขั้นตอนการวดัผล (M) 

 ขั้นตอนการวัดเพื่อใหทราบสถานะของการผลิต โดย

เก็บขอมูลจากใบตรวจสอบทั้งกอนและหลังปรับปรุง เพ่ือ
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ประมวลคาเฉลี่ยของการผลิตและปริมาณของเสีย แสดงดัง

ตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 จํานวนผลิตและปริมาณของเสียกอนการปรับปรุง 

ชวงเวลา 
จํานวนผลิต  

(ช้ิน) 

ปริมาณของเสีย 

(กิโลกรัม) 

มิ.ย. 60 906 2,566 

ก.ค. 60 956 2,674 

ส.ค. 60 951 2,676 

 

5.2.3 ผลจากขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล (A) 

 ขั้นตอนการวิเคราะห พบสาเหตุที่สงผลกระทบตอ

ปญหา จํานวน 4 สาเหตุ ประกอบดวย 

 สาเหตุที่เกิดจากคน ความรูพ้ืนฐาน ทักษะการทํางาน

และประสบการณเปนสาเหตุสําคัญตอการผลิต พนักงานมี

ความชํานาญและประสบการณที่แตกตางกันในการควบคุม

เครื่องจักร การปฏิบัติงานอยางขาดทักษะทําใหเกิดการผลิต

ที่บกพรอง  

สาเหตุท่ีเกิดจากเครื่องจักร เครื่องจักรเปนปญหาหลัก 

เนื่องจากขาดการบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง สายพานท่ีใช

ลําเลียงวตัถุดิบ ขาดการดูแลรักษา ทําความสะอาด สงผลให

วัตถุดิบแข็งและจับตัวเปนกอนเกาะติดกับสายพาน เมื่อมี

การลําเลียงวตัถุดิบครั้งตอไป วตัถุดิบจะไปติดตามซอก การ

ไหลของสายพานจึงเกิดการตกหลนของวัตถุดิบ ทําใหเกิด

เปนของเสีย ดังแสดงในรูปที่ 4 
 

  

รูปที่ 4 สาเหตุจากสายพานลําเลียงวัตถุดิบ 

สาเหตุที่เกิดจากวิธีการ เกิดจากผูปฏิบัติงานไมปฏิบัติ

ตามข้ันตอนการทํางาน ปฏิบัติงานดวยการใชการคาดคะเน

ในการผสมวัตถุดิบ ใชความรูสึกในการควบคุมเครื่องจักร ไม

มีมาตรฐานวิธีการทํางานที่ชัดเจน จึงสงผลใหของเสียที่เกิด

จากกระบวนการผลิตมีในปริมาณมากขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 5 
 

   

 

รูปที่ 5 ของเสียท่ีเกิดจากการควบคุมเครื่องจักร 

 

 สาเหตุที่เกิดจากวัตถุดิบ พบวา คุณภาพของวัตถุดิบ

เปนสาเหตุของปญหา เนื่องจากการผลิตมีการนําปูนท่ีไมได

มาตรฐานมาใชจึงเปนสาเหตุการเกิดผลิตภัณฑบกพรอง 

พ้ืนที่การจัดเก็บไมไดมาตรฐาน มีความช้ืน และพ้ืนที่ไม

สม่ําเสมอ ดังแสดงในรูปที่ 6 

 

รูปที่ 6 ลักษณะพ้ืนที่จัดเก็บและวตัถุดิบทีไ่มไดมาตรฐาน 
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5.2.4 ผลจากขั้นตอนการปรับปรุง (I) 

 จากตารางที่ 2 เปนการสรุปผลการระดมความคิดเห็น

รวมกันระหวางผูวิจัยและสถานประกอบการ เพ่ือหาแนว

ทางการแกไขหรือปรับปรุง รวมทั้งการหาขอเสนอแนะที่จะ

ปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมีของเสียลดนอยลงโดยแยก

ตามแตละสาเหตุขอบกพรองท่ีไดศึกษาไว  

 

ตารางที่ 2 แนวทางการแกไขหรือปรับปรงุแยกตามสาเหต ุ

ลําดับ สาเหตุขอบกพรอง แนวทางการแกไข 

หรือปรับปรุง 

1 พนักงานขาดความ

ชํ า น า ญ ใน ก า ร

ควบคุมเครื่องจักร 

ฝ กอ บ รม เชิ งป ฏิ บั ติ ก า ร

เพ่ือใหพนักงานมีความเขาใจ

เครื่องจักรอยางแทจริง และ

เพื่อเปนการเพ่ิมทักษะการ

ทํางานใหมีความเชี่ยวชาญ

มากขึ้น 

2 เค รื่ อ ง จั ก ร แ ล ะ

อุปกรณชํารุดทรุด

โทรม 

มี ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น ก า ร

บํารุงรักษาเครื่องจักรและ

อุป กรณ ให เป น รู ป ธรรม 

พรอมทั้งใหความรูเก่ียวกับ

วิธีการบํารุงรักษาที่ถูกตอง 

รวมถึงมีการซอมแซม และ

ดูแลทําความสะอาด 

3 บุคลากรไมปฏิบัติ

ตามขั้ นตอนการ

ทํางาน 

มีมาตรฐานการทํางาน มีการ

กําหนดมาตรการที่ชัดเจน 

รวม ท้ั งใช ข อบั งคั บ อย าง

เครงครัดเพ่ือยึดเปนแนวทาง

ในการปฏิบัติ รวมถึงมีการตั้ง

บทลงโทษในบางกรณ ี

4 วั ต ถุ ดิ บ ไ ม ไ ด

มาตรฐาน ช้ินงาน

จึงไมไดคุณภาพ 

มีการวางแผนและรวมกัน

ออกแบบพ้ืนที่สําหรับใชใน

การปรับปรุงสถานที่จัดเก็บ

วัตถุดิบและเลือกใชปูนที่มี

คุณภาพ 

 

โดยในสวนของข้ันตอนการปรับปรุงนี้ คณะผูวิจัยได

นําเสนอแนวทางการปรับปรุงตอผูจัดการและผูที่เกี่ยวของ

กับการผลิตของสถานประกอบการกรณีศึกษา จากนั้นจึง

ดําเนินการทําการทดลองวธิีการปรับปรุงตลอดระยะเวลา 2 

เดือน ตั้งแตเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 โดยได

มีการออกมาตรฐานในการผสมวัตถุดิบที่ชัดเจน จัดใหมีการ

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกพนักงาน เพ่ือใหทราบถึง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง การระดมความคิดเห็นเพ่ือ

หาแนวทางการปฏิบัติงานรวมกัน ซอมแซมบํารุงรักษา เพ่ิม

การทําความสะอาดสายพานทุกครั้งหลังปฏิบัติงานเสร็จ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ควรใชพนักงานควบคุม

เครื่องจักรและพนักงานขับรถโฟรคลิฟท่ีมีความชํานาญให

ปฏิบัติงานในตําแหนงนั้นตลอด และนําของเสียที่ตกหลน

จากสายพานลําเลียงวัตถุดิบมาผสมใหมในที่ผสมปูนกอนท่ี

จะจับตัวเปนกอน  

 

5.2.5 ผลจากขั้นตอนการควบคุมกระบวนการ (C) 

 เปนการควบคุมกระบวนการผลิตหลังจากที่ ได

ปรับปรุงวิธกีารใหมแลวใหคงอยูถาวรตามมาตรฐาน ซึ่งจาก

การวิเคราะหขอมูลจึงทําใหทราบแนวทางท่ีควรจัดทําเปน

มาตรการ สามารถประกอบการใชเครื่องมือแผนภูมิควบคุม

สัดสวนของเสียจากการนับจํานวนช้ินงานรวมดวยในขั้นตอน

นี้ได ยกตัวอยางดังรูปที่ 7 

 

 

รูปที่ 7 ตัวอยางแผนภูมิควบคุมสดัสวนของเสีย 

หลังการปรบัปรุง 

 

6. สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาการเกิดของเสีย

และตรวจสอบการเกิดของเสียหลังจากดําเนินการปรับปรุง 

ซึ่งในแตละวันมีปริมาณของเสียไมเทากันเน่ืองจากมีกําลัง

การผลิตไมเทากัน  โดยมีการผลิตจํานวนสูงสุดอยูที่ 42 ชิ้น
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ตอวัน ปริมาณของเสียลดลงถึง 1,069 กิโลกรัมโดยเฉลี่ย 

หรือคิดเปนรอยละ 39.9 โดยกอนทําการปรับปรุงมีปริมาณ

ของเสียอยูท่ี 2,676 กิโลกรัม หลังทําการปรับปรุงมีปริมาณ

ของเสีย 1,607 กิโลกรัม และมีกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 

951 ชิ้นตอเดือน เปน 990 ช้ินตอเดือน หรือคิดเปนเพ่ิมขึ้น

รอยละ 4.1 อีกทั้งยังแสดงใหเห็นถึงผลจากการประยุกตใช

เทคนิค DMAIC ในการลดของเสียในกระบวนการผลิต

ผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูปในครั้งนี้ มีความสอดคลองกับ

งานวิจัยตางๆ [5-8] ที่ไดนําเทคนิค DMAIC มาประยุกตใช

ในกระบวนการผลิตที่เก่ียวของกับคอนกรีตหรือวัสดุกอสราง

และสามารถชวยลดของเสียจากกระบวนการผลิตไดจริง  

 

7. ขอเสนอแนะ 

1. ผู บ ริห ารหรือผู ที่ เกี่ ย วข อง ตอ งมี การกํ าหน ด

มาตรฐานที่เก่ียวของกับกระบวนการผลิต เชน วิธีการผสม

วัตถุดิบและการกําหนดสัดสวนวัตถุดิบใหพนักงานทราบ

อยางชัดเจน อีกท้ัง ควรมีการตั้งกฎขอบังคับใหพนักงาน

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนอยางเครงครัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน 
2. สถานประกอบการควรใชเครื่องมือที่มีความทันสมัย 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการผลิตและครอบคลุมกระบวนการ

ผลิตใหมีความคงที่  อีก ท้ัง ตองใหความสําคัญ กับการ

บํารุงรักษาและการทําความสะอาดเครื่องจักรเปนอยางยิ่ง 
3. สถานประกอบการหรือหน วยงานที่ เกี่ ยวของ 

สามารถนําเทคนิค DMAIC ไปใชในการวิเคราะหหรือหา

แนวทางปรับปรุงกระบวนการผลิตสวนอื่นๆ หรือประยุกตใช

กับสายงานตางๆ ได 
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คําแนะนําในการเตรียมตนฉบบับทความ 
 

“บทความทางวิชาการ” หมายความวา   บทความท่ีเขียนขึ้นในลักษณะวิเคราะห  วิจารณ  หรือเสนอแนวความคิดใหม ๆ  จาก
พ้ืนฐานทางวิชาการที่ไดเรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของตนเอง  หรือของผูอ่ืน  หรือเปนบทความ
ทางวิชาการที่เขียนข้ึนเพ่ือเปนความรูท่ัวไปสําหรับประชาชน 

 

“บทความวิจัย” หมายความวา   บทความท่ีมีลักษณะเปนเอกสารที่มีรูปแบบของการวิจัยตามหลักวิชาการ  เชน  มีการ
ตั้งสมมติฐาน  หรือมีการกําหนดปญหาท่ีชัดเจนสมเหตุผล  โดยจะตองระบุถึงวัตถุประสงคที่ชัดเจน
แนนอน  มีการคนควาอยางมีระบบ  มีการรวบรวมขอมูลพิจารณาวิเคราะห  ตีความ  และสรุป
ผลการวิจัยที่สามารถใหคําตอบบรรลุวัตถุประสงค  หรือหลักการบางอยางที่จะนําไปสูความกาวหนาทาง
วิชาการ  หรือการนําวิชาการนั้นมาประยุกตใช 

 

1. คําแนะนําในการสงผลงานเพื่อตีพมิพ 

 ผูเขียนตองรับรองวา บทความท่ีสงมาน้ันเปนผลงานใหม

และไมเคยเผยแพรในวารสารหรือการประชุมวิชาการใดมา

กอน รวมทั้งไมอยูในระหวางการพิจารณาของวารสารและการ

ประชุมวิชาการอื่น หากมีเนื้อหาหรือขอมูลวิจัยบางสวนเคย

พิมพเผยแพรจะตองมีสวนที่เพิ่มเติมหรือขยายจากสวนที่เคย

ตีพิมพและตองมีคุณคาทางวิชาการที่เดนชัด โดยไดรับการ

กลั่นกรองจากผูทรงคุณวุฒิ และไดรับความเห็นชอบจากกอง

บรรณาธิการ  

 ผูเขียนตองไมใหขอมูลที่บิดเบือนหรือเปนเท็จ รวมถึงผูที่มี

ชื่อปรากฏ ในบทความทุกคนตองเปนผู ที่ มีส วนในการ

ดําเนินการวิจัยจริง  ผูเขียนตองจัดทําบทความใหถูกตองตาม

รูปแบบท่ีกําหนดไวในคําแนะนําสําหรับการเตรียมตนฉบับ

บทความอยางเครงครัด  

 

2. สวนประกอบของบทความ  

 หนาแรกของบทความจะประกอบดวย ชื่อเรื่อง ชื่อผูเขียน

และผูเขียนรวม บทคัดยอ และเชิงอรรถบงบอกตําแหนงและ

สถานที่ทํางานของผูเขียนและผูเขียนรวม ใหพิมพหนาแรกทั้ง

แบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษเรียงตามลําดับ โดยจัดหนา

เปนแบบ 1 คอลัมน  

 สวนที่สองของบทความ ประกอบดวยเนื้อเรื่อง ซึ่งเนื้อ

เรื่องจะประกอบดวย  บทนํา ขอบเขตการวิจัย วัสดุ อุปกรณ

และวิธีการวิจัย ผลการวิจัย/ทดลอง อภิปรายผล บทสรุป

กิตติกรรมประกาศ (ถามี) เอกสารอางอิง ซึ่งสวนที่สองจะตอง

มีความยาวไมนอยกวา 5 หนากระดาษ A4 

 

3. การสงตนฉบบั 

 ผูเขียนตองสงตนฉบับบทความผานทางระบบออนไลน 

http://itech.tru.ac.th/itechojs  

 

4. รูปแบบการพมิพบทความ 

 เพื่อความสะดวกในการแกไข ควรใชโปรแกรม Microsoft 

Word for windows พิมพบนกระดาษ A4 โดยกําหนดขอบ 

(Margins) ในการตั้งหนากระดาษดังนี้  

 ระยะบน (Top Margin)  1” หรือ 2.54 ซม.  

 ระยะลาง (Bottom Margin)  1” หรือ 2.54 ซม.  

 ก้ันซาย (Left Margin)  1” หรือ 2.54 ซม. 

 ก้ันขวา (Right Margin)  1” หรือ 2.54 ซม.  

 การแบงสวน (Section) ใหแบงเปนสองสวน สวนที่หนึ่ง 

กําหนดเปนคอลัมนเดี่ยว สวนที่สอง กําหนดเปน 2 คอลัมน 

โดยระยะหางระหวางคอลัมนเปน 0.26” หรือ 0.7 ซม.  

 

4.1 รูปแบบและขนาดอักษร 

 รูปแบบของตัวอักษรใ TH SarabunPSK สําหรับบทความ

ภาษาไทยปนกับภาษาอังกฤษ และรูปแบบ Times New Roman 

สําหรับบทความภาษาอังกฤษลวน โดยกําหนดรูปแบบดังน้ี 

- ชื่อบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  ขนาด  20  ตัวหนา 

- ชื่อผูเขียน 
ขนาด  16  ตัวหนา 

- การติดตอผูเขียน 
ขนาด  12  ตัวธรรมดา 

- วันท่ีรับบทความ แกไข และตอบรับบทความ 
ขนาด  12  ตัวธรรมดา 

- หัวเรื่องบทคัดยอ 
ขนาด  16  ตัวหนา 

- บทคัดยอและเนื้อเรื่องหลัก 
ขนาด  14  ตัวธรรมดา 

- คําสําคัญ 
ขนาด  14  ตัวหนา 

- หัวขอเรื่องหลักและตัวเลข 
ขนาด  16  ตัวหนา 

- หัวขอเรื่องรองและตัวเลข 
ขนาด  14  ตัวหนา 

 



4.2 หนาแรก 

 ชื่อเร่ือง พิมพอยู ก่ึ งกลางหน ากระดาษ เริ่มจากช่ือ

ภาษาไทยแลวตามดวยช่ือภาษาอังกฤษ 

ชื่อผูเขียน พิมพอยูก่ึงกลางหนากระดาษ ถามีมากกวา 1 

คนใหพิมพคําวา “และ” หนาชื่อคนสุดทาย ไมตองใสคํา

นําหนาช่ือใดๆ ทั้งสิ้น และใชตัวเลขอารบิคพิมพแบบตัวยก

ตอทายชื่อ เพ่ือแสดงความแตกตางของสถานที่ทํางาน 

บทคัดยอ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัด

อยูก่ึงกลางหนากระดาษ สวนเนื้อความใหจัดพิมพเปนแบบ 1 

คอลัมน  และมีอยางละยอหนาเดียว บทคัดยอไมควรใส

เอกสารอิงใดๆ ทั้งสิ้น และมีจํานวนคําไมเกินอยางละ 300 คํา 

คําสําคัญ (Keywords) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัด

ชิดซายของคอลัมน คําสําคัญในแตละบทความควรจะมี

ประมาณ 3-5 คํา  

ตําแหนง และสถานท่ีทํางาน ใหพิมพสถานที่ทํางานของ

ผูเขียนทุกคน โดยเรียงตามหมายเลข และ Email address 

ตอจากชื่อผูเขียน 

 

4.3  สวนอื่นๆ ของบทความ 

 เนื้อเรื่อง ใหพิมพเปน 2 คอลัมน โดยไมตองเวนบรรทัด 

เมื่อจะขึ้นหัวขอใหมใหเวน 1 บรรทัด การพิมพหัวขอใหพิมพ

ชิดซายของแตละคอลัมน สวนของเนื้อเรื่องใหยอหนา 0.5 ซม.  

 การลําดับหัวขอในเน้ือเรื่อง ใหใสเลขกํากับ โดยใหบทนํา

เปนหัวขอหมายเลขที่ “1.” และหากมีการแบงหัวขอยอย ก็ให

ใชระบบเลขทศนิยมกํากับหัวขอยอย เชน 1.1, 1.1.1  เปนตน 

 

4.4  การจัดรูปภาพ ตาราง และการเขียนสมการ 

4.4.1 รูปภาพ 

 รูปภาพที่เตรียมควรมีขนาดความกวางไมเกิน 15 ซม. โดย

ตัวอักษรที่ปรากฏในรูปภาพจะตองมีขนาดใหญสามารถอาน

ไดสะดวก โดยทุกรูปภาพที่ใสไวทายบทความจะตองมีการ

กลาวอางในเนื้อบทความทุกรูปภาพ  

 การเขียนคําบรรยายใตภาพ พิมพตัวหนาขนาด 14pt 

สําหรับหัวเรื่องและหมายเลขของรูป และตัวพิมพธรรมดา

สําหรับคําอธิบายรูปภาพ จัดพิมพไวก่ึงกลางคอลัมน  

 รูปลายเสนของรูปภาพจะตองเปนเสนสีดํา สวนรูปถาย

ควรเปนรูปขาวดําท่ีมีความคมชัด รูปสีอนุโลมใหได รูปภาพ

ควรจะมีรายละเอียดเทาที่จําเปนเทานั้น เพื่อความสวยงามให

เวนบรรทัดเหนือรูปภาพ 1 บรรทัด และเวนใตคําบรรยาย

รูปภาพ 1 บรรทัด 

 

4.4.2 ตาราง 

 ทุกตารางจะตองมีหมายเลข และคําบรรยายกํากับเหนือ

ตาราง ใชตัวอักษรขนาด 14pt ตัวพิมพหนาสําหรับหัวเรื่องและ

หมายเลขของตาราง และตัวพิมพธรรมดาสําหรับคําอธิบาย

ตาราง จัดพิมพชิดซายของคอลัมน ถามีขอมูลฟุตโนตดานลาง

ตารางใหใชขนาดตัวอักษรเปน 12pt โดยทุกตารางจะตองมี

การกลาวอางในเนื้อบทความ 

 

4.4.3 สมการ  

 ใช Equation Editor (รวมอยูใน Microsoft Word แลว) 

พิมพอยูกึ่งกลางคอลัมน และมีหมายเลขกํากับอยูภายใน

วงเล็บ วางตําแหนงชิดขอบดานขวาของคอลัมน  

 

5. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 การเขียนหนวยตางๆ ควรใชระบบ SI และเปนสากล ถา

หากตองการยอหนวย ควรใชตัวยอเปนภาษาอังกฤษท่ีเปน

สากล การใชศัพททางวิทยาศาสตรใหยึดคําบัญญัติของ

ราชบัณฑิตยสถาน ช่ือสถานท่ีใหใชตามประกาศของสํานัก

นายกรัฐมนตร ี

 

6. เอกสารอางอิง 

 ระบบการอางอิงในการเขียนหนังสือ ตํารา หรือบทความ

วิชาการซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติน้ัน มีหลายระบบ

ตามมาตรฐานของแตละสาขาวิชา สําหรับการเขียนอางอิงใน

วารสารวิชาการเทพสตรี  I-TECH จะตองมีการอางอิ ง          

ที่ถูกตองตามหลักวิชาการ เขียนเปนภาษาอังกฤษตาม

รูปแบบของ IEEE และใชการอางอิงในเนื้อหาแบบระบบ

ตัวเลข  (Number System) ซึ่ งใชตัว เลขแทนชื่อผู เขียน     

การอางอิงในเนื้อบทความใชการอางอิงแบบหมายเลข เชน 

[1], [2, 8-9] เปนตน ทุกการอางอิงท่ีปรากฏในเนื้อหาจะตอง

มี ใน ส วน เอ ก ส าร อ า งอิ งท า ย บ ท ค วาม  แ ล ะห าม ใส

เอกสารอางอิงโดยปราศจากการอางอิงในเนื้อบทความ กรณีมี

รายการอางอิงเปนภาษาไทย ในเอกสารอางอิงจะตองให

ขอมูลเปนภาษาอังกฤษทุกรายการ ตามดวยวงเล็บ (in 

Thai)  

 อยางไรก็ดี  เพ่ือความนาเชื่อถือทางวิชาการและการ

นําไปใชอางอิงไดอยางถูกตอง ผูเขียนควรตรวจสอบแหลงที่มา

ของเอกสารที่นํามาอางอิงใหถี่ถวน เพราะขอคิดเห็น เนื้อหา 

รวมท้ังการใชภาษาในบทความถือเปนความรับผิดชอบของ

ผูเขียน 




