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บทคัดยอ 

บทความนี้นําเสนอเครื่องตรวจวัดปริมาณความชื้นของเมล็ดพืชโดยออมดวยคลื่นความถี่วิทยุ ซึ่งเครื่องตรวจวัด

ปริมาณความชื้นนี้จะอาศัยหลักการเปลี่ยนแปลงคาไดอิเล็กตริกของเมล็ดพืชที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณความชื้นภายในโดย

ตัวเครื่องจะประกอบดวยการทำงานของภาคตรวจจับความชื้นดวยตัวเก็บประจุไฟฟา  ภาคกำเนิดสัญญาณความถี่ 50 MHz  

ภาคแปลงระดับแรงดันและสวนประมวลผล  เมื่อทำการสรางและทดสอบดวยเมล็ดพืชตัวอยางชนิดขาวโพดที่มีระดับความช้ืน

แตกตางกัน 5 ระดับ พบวาสามารถระบุคาความชื้นของเมล็ดขาวโพดไดเปรียบเทียบกับเครื่องที่มีจําหนายตามทองตลาด 

ทั่วไปและมีคาความผิดพลาดอยูในชวง 5-10% ซึ่งตองทําการพัฒนาและสอบเทียบเครื่องตนแบบตอไป 

 

คำสำคัญ : คาไดอิเล็กตริก, ความถ่ีวิทย,ุ เครื่องวเิคราะหปริมาณความชื้น, ตัวเก็บประจุไฟฟา, เมล็ดพืช 

 

Abstract 

This paper presents indirect moisture balance detector of grain by using radio frequency.  This 

moisture detector is based on the principle of vary of the dielectric values of the seeds that change according 

to the internal moisture content.  It consists of the operation of the moisture detection with electrical 

capacitors, frequency oscillator of 50 MHz, voltage converter and processor unit.  It is fabricated and 

experimented with the samples of maize seeds of 5 different moisture levels.  It is found that the moisture 

of grain could be identified comparable to the commercially available machines with the percentage of 

error of 5-10%, which requires further development and calibration of the prototype in future work. 

 
Keywords : Dielectric,  Radio Frequency,  Moisture Balance Detector, Capacitor,  Grain 
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1. บทนำ 

 ความชื้นในเมล็ดพืชถือเปนคุณสมบัติที่สำคัญมากที่สุด

อยางหนึ่งเนื่องจากความชื้นมีผลตอคุณภาพและการเสื่อม

เสียของเมล็ดพืช  โดยเฉพาะการเสื่อมเสียจากจุลินทรีย 

(Microbial Spoilage) เชน แบคทีเรีย  ยีสต  และรา เปน

ตน  ซึ ่งสาเหตุดังกลาวจะมีผลกระทบตออาย ุการวาง

จำหนาย (Shelf Life)  จึงกลาวไดวาเมล็ดพืชที่มีความช้ืน

หรือปริมาณน้ำสูงจะเปนเมล็ดพืชที่เสื่อมเสียงายเนื่องจากมี

สภาวะเหมาะสมกับการเจริญของจุลินทรีย  อีกทั ้งการ

เจริญเติบโตของจุลินทรียจากความชื ้นนี ้จะมีผลตอความ

ปลอดภัยทางอาหารโดยเมล็ดพืชที่มีการเจริญของจุลินทรีย

จะกอโรค (Pathogen) และสรางสารพิษ (Toxin) กอใหเกิด

อาหารเปนพิษที ่เปนอันตรายตอผู บริโภคทั ้งคนและสัตว  

นอกจากนี้ความชื้นยังมีผลตอคุณภาพทางประสาทสัมผัสทำ

ใหเนื้อสัมผัส เชน ความกรอบ  ความหนืด  การเกาะติดกัน

เปนกอนได เปนตน  ยิ่งไปกวานั้นความชื้นก็ยังมีผลตออัตรา

การเกิดปฏิกิริยาเคมีตาง ๆ ที่มีผลกระทบทางลบตออาหาร

ระหวางการเก็บร ักษา เชน ปฏิกิร ิยาการเกิดสีน้ำตาล 

(Browning Reaction) และปฏิกิริยาออกซิเดชันของลิพิด 

(Lipid Oxidation) เปนตน  โดยคุณสมบัติของความช้ืนจะมี

ผลตอการเก็บรักษาเมล็ดพืชที่ทุก ๆ 1% ที่ความชื้นในเมล็ด

พืชลดลง อายุการเก็บรักษาของเมล็ดพืชนั้นจะนานขึ้นอีก

หนึ่งเทาตัว  จากสาเหตุที่กลาวไปแลวนั้นเปนผลกระทบ

โดยตรงทำใหการกำหนดราคาเมล็ดพืช เชน ขาว ขาวโพด 

เมล็ดธัญพืช จะถูกกำหนดราคารับซื้อผันแปรตามปริมาณ

ความชื ้นภายในเมล็ดพืช [1]-[4]  จึงทำใหการตรวจวัด

ปริมาณความชื้นภายในเมล็ดพืชนั้นมีความจำเปนอยางยิ่ง

โดยทั่วไปมีวิธีการทดสอบปริมาณความชื้นอยู 2 แบบ คือ 

การวัดหาคาปริมาณความชื้นของเมล็ดพืชไดโดยตรง และ

การวัดหาคาปริมาณความช้ืนของเมล็ดพืชไดโดยออม [5]-[6]  

โดยการวัดหาคาปริมาณความชื้นของเมล็ดพืชไดโดยตรงจะ

เปนการวัดปริมาณความชื้นที่มีอยูในเมล็ดพืชโดยตรง โดย

นำเอาเมล็ดพืชตัวอยางมาทำการบดเพื่อชั่งน้ำหนัก จากนั้น

ทำการอบใหน้ำระเหยออกจากเมล็ดพืชจนน้ำหนักในเมล็ด

ไมลดลง แลวจึงนำน้ำหนักกอนอบและน้ำหนักหลังอบของ

เมล็ดพืชมาคิดคำนวณเปนเปอรเซ็นตความชื้น ซึ่งวิธีการนี้

เปนที่ยอมรับโดยทั่วกันวามีความถูกตองแมนยำสูง นิยมใช

เปนคาความชื้นมาตรฐานเพ่ือใชปรับเทียบคาที่ไดจากการวัด

ดวยวิธีการอื่น ๆ กอนนำคาที่ไดไปใชประโยชน แตมีขอเสีย

คือตัวอยางทดสอบจะทดสอบไดเพียงครั้งเดียวและตัวอยาง

ทดสอบเกิดความเสียหาย อีกทั ้งการทดสอบตองใชระยะ

เวลานาน  ถัดมาเปนวิธีการวัดหาคาปริมาณความชื้นของ

เมล็ดพืชโดยออมซึ่งเปนการวัดคุณสมบัติทางไฟฟาของเมล็ด

พืชดวยอุปกรณอิเล็กทรอนิกสซึ ่งทำใหทราบผลรวดเร็ว  

สะดวก  แต ม ีข อ เส ียค ือค าท ี ่ ได จากการว ัด เป  นคา

โดยประมาณการซึ่งสามารถทำได 3 วิธี คือ 1. การวัดดวย

ความตานทานไฟฟา (Resistance) ทำไดโดยบรรจุเมล็ดพืช

ตัวอยางลงชองวางระหวางข้ัวไฟฟาในภาชนะปดแนนจากนั้น

คาความตานทานไฟฟาที ่ว ัดได จะแปรเปนคาปริมาณ

ความชื ้น  2. การว ัดด วยความชื ้นส ัมพัทธ (Relative 

Humidity) ซึ่งจะวัดความชื้นสัมพัทธในชองอากาศระหวาง

เมล็ด  ปริมาณความชื้นในเมล็ดจะทำใหความชื้นสัมพัทธใน

ชองอากาศระหวางเมล็ดเปลี่ยนแปลง ซึ่งความถูกตองของคา

ความชื ้นที ่ว ัดไดจากวิธีนี ้ขึ ้นอยู กับการกระจายตัวของ

ความชื้น ดังนั้นการวัดดวยวิธีนี้ตองรอเวลานานประมาณ 1-

2 ชั่วโมงเพื่อใหความชื้นสัมพัทธในชองอากาศตาง ๆ เกิด

สมดุลกอนวัดเพื่อใหไดคาที่ถูกตอง และ 3. การวัดดวยความ

จุไฟฟา (Capacitance) ตัวอยางทดสอบจะถูกบรรจุใน

ภาชนะปด โดยผนังภาชนะทำหนาที ่ปลอยกระแสไฟฟา

ความถี่สูงออกมา คาความชื้นที่ไดจากการวัดดวยวิธีนี้จะมี

ความแมนยำมากกวาการวัดจากคาความตานทานไฟฟาและ

ไมตองรอใหความชื้นสัมพัทธในชองอากาศตาง ๆ   

 จากความสำคัญของการวัดคาความชื้นภายในเมล็ดพืช

และวิธีการวัดที ่แตกตางกันทำใหมีการพัฒนาเครื ่องวัด

ความชื ้นสำหรับเมล็ดพืชในลักษณะตาง ๆ ดังจะกลาว

ตอไปนี้ ชัยวัฒน ชัยกุล ไดมีการผลิตและจำหนาย เครื่องวดั

ความชื้นเมล็ดพันธุ EE-KU ซึ่งเปนเครื่องที่มีขนาดกะทัดรัด

และสามารถเคลื่อนยายไปทำการทดสอบในสถานที่ตาง ๆ 

ไดสะดวก  อีกทั้งมีประสิทธิภาพและราคายอมเยา [7]  ถัด

มาไดมีการศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องวัดความชื้นเมล็ด

พ ันธ ุ  ชน ิดต าง ๆ เช น Steinlite  Gann และ CTR800 

นำเสนอโดย ภาณี เตมีศักดิ์ และ ประเทือง ดอนสมไพร [8]  

อีกทั ้งในแงของการพัฒนาเครื ่องวัดความชื ้นใหสามารถ

สื ่อสารไดแบบไรสายนำเสนอโดย กนกศักดิ์ บุญทัน และ 
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ประกาศิต ตันติอลงการ [9]  ในขณะเดียวกันก็็ยังมีบทความ

ทางวิชาการระดับนานาชาติที ่ทำการสรุปและเรียบเรียง

เกี่ยวกับเทคโนโลยีการวัดความชื้นไวซึ่งแสดงใหเห็นวาการ

วัดความชื้นของเมล็ดพืชโดยทั่วไปนั้นตองการความแมนยำ  

สะดวกรวดเร็ว และไมทำลายตัวอยางการทดสอบ [10]-[11]  

ดังนั้นในบทความนี้จึงมุงเนนที่จะพัฒนาเครื่องวัดความช้ืน

ของเมล็ดพืชแบบออมดวยคลื่นความถี่วิทยุและหลักการไดอิ

เล็กทริกภายในคาความจุไฟฟาของตัวเก็บประจุ  ทั ้งนี้

เครื่องวัดความชื ้นจะสามารถทราบผลไดรวดเร็ว  มีความ

แมนยำ  ตัวอยางทดสอบสามารถทดสอบไดหลายครั้งและไม

เกิดความเสียหาย  ซึ่งหลักการไดอิเล็กทริกภายในคาความจุ

ไฟฟาของตัวเก็บประจุสำหรับการทดสอบหาคาความช้ืนของ

เมล็ดพืชน้ีไดถูกกลาวถึงในเอกสารอางอิงที่ [12]-[13] 

 

2. โครงสรางและสวนประกอบของเครื่องตรวจวัด 

ปริมาณความชื้น 

 จากหลักการของเครื ่องตรวจวัดปริมาณความชื ้นที่

ทำการศึกษาจะอาศัยหลักการเปลี่ยนแปลงคาไดอิเล็กตริก

ของเมล็ดพืชที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณความชื้นภายใน

และการเปลี่ยนแปลงของคาไดอิเล็กตริกนั้นจะถูกออกแบบ

เปนคาไดอิเล็กตริกของตัวเก็บประจุไฟฟาทำใหเมื่อเกิดการ

เปลี่ยนแปลงของความชื ้นของเมล็ดพืชจะเปนผลทำใหคา

ไดอิเล็กตริกและคาความจุไฟฟาเปลี่ยนแปลงไปดังแสดงใน

สมการที่ (1) 

A
C

d


                      (1) 

 

  เมื่อ C คือคาความจุไฟฟา A คือพื้นที่แผนตัวนำ d คือ

ระยะหางระหวางแผนตัวนำ และ   คือคาไดอิเล็กตริกของ

วัสดุตัวกลางระหวางแผนตัวนำ  จากหลักการดังกลาวทำให

การออกแบบสวนประกอบของเครื ่องตรวจวัดความชื้น

ประกอบดวย 4 สวน คือ วงจรกำเนิดความถี่  วงจรบริดจ

กระแสสลับ  วงจรขยายสัญญาณ และสวนประมวลผลดัง

แสดงในรูปที่ 1 

 
วงจรกาํเนิด

ความถี

วงจรบริดจ์

กระแสสลบั

วงจรตรวจจบัและ

ขยายสัญญาณ
ส่วนประมวลผล

 
 

รูปที่ 1 สวนประกอบของเครื่องตรวจวัดความชื้น 

 จากร ูปท ี ่  1 สามารถอธ ิบายหล ักการทำงานของ

เครื่องตรวจวัดความชื้นโดยเริ่มจากวงจรกำเนิดความถี่จะให

กำเนิดความถี่วิทยุท่ีความถี่ 50 MHz เปนรูปคลื่นไซนจากนัน้

ส  ง ไปป  อนให  ว งจรบร ิ ดจ  กระแสสล ับ โดยวงจรจะ

ประกอบดวยตัวเก็บประจุเชื่อมตอกันเปนวงจรบริดจซึ่งมีตัว

เก็บประจุที่ไมทราบคาเชื่อมตออยู (ในที่นี้คือ ตัวเก็บประจุที่

ถูกออกแบบใหเปนตัวตรวจจับความชื้นจากเมล็ดพืชรูปทรง

กลองสี่เหลี่ยม) เมื่อเมล็ดพืชที่อยูภายในตัวเก็บประจุที่ไม

ทราบคามีความชื้นเปลี่ยนแปลงไปจะทำใหคาไดอิเล็กตริก

และคาความจุไฟฟาเปลี่ยนแปลงไปเปนผลทำใหวงจรบริดจ

กระแสสลับเกิดสภาวะไมสมดุลและความตางศักยของ

ความถี่วิทยุจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะของวงจร

บริดจทำใหสามารถใชคาความตางศักยนี้มาประมวลผลเปน

คาความชื ้นของเมล็ดพืชไดดวยวงจรตรวจจับและสวน

ประมวลผล 

 

3. การออกแบบและผลการทดสอบ 

 ในหัวขอนี ้จะกลาวถึงการออกแบบและการทดสอบ

เครื่องตรวจวัดปริมาณความชื้นของเมล็ดพืชดวยคลื่นความถ่ี

วิทยุโดยจะกลาวแยกออกเปนสวนๆ ตามรูปที่ 1 เริ่มจาก

วงจรกำเนิดความถี่ที ่สามารถใหกำเนิดความถี ่วิทยุที ่ 50 

MHz ถูกออกแบบดวยชิปไอซีเบอร MAX2605 [14]  มี

ลักษณะการควบคุมความถี่เอาตพุตดวยระดับแรงดันไฟฟา

กระแสตรง (Voltage Control Oscillator : VCO) เมื ่อทำ

การสรางและทดสอบพบวาวงจรกำเนิดความถี่สามารถที่จะ

ใหกำเนิดสัญญาณรูปคลื่นไซนคาความถี่เทากับ 50.59 MHz 

196.98 mVp-p ดังแสดงในรูปที่ 2 

 

MAX2605

V_Tune

Vcc
Output+

Output-

6_Out+

4_Out-

5_Vcc

1_IND

3_TUNE

2_GND

Cbyp = 820pF

LF

C1 = 100pF

C2 = 100pF

C3 = 100pF

R
1  = 1kW

 
R

2  = 1kW
 

R
3  = 100W

 
R

4  = 50W
 

 
(ก) แบบผังวงจร 
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(ข) สัญญาณเอาตพุต 

รูปที่ 2 วงจรกำเนิดความถี่ 

 

 ถัดมาเปนสวนของวงจรบริดจกระแสสลับดังแสดงในรูป

ที่ 3 ประกอบดวยตัวเก็บประจุจำนวน 4 ตัว ซึ่งเปนตัวเก็บ

ประจุที่ใชสำหรับตรวจวัดปริมาณความชื้นของเมล็ดพืช 1 

ตัว และอีก 3 ตัว ใชสำหรับปรับสภาวะสมดุลของวงจรโดย

วงจรนี้ถูกออกแบบใหเกิดสภาวะสมดุลที่ความถี่ 50 MHz ดัง

สมการที่ (2) และ (3) 

 

                      1 2 3xZ Z Z Z          (2) 

1 2 3xC C C C                                 (3) 

 

VCO

50MHz

Vout

C1 

C2 

C3 

Cx 

 
(ก) แบบผังวงจร 
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H

h

l
w

 
(ข) ตัวเก็บประจุสำหรับตรวจวดัปริมาณความชื้น Cx 

รูปที่ 3 วงจรบริดจกระแสสลับ 

 

 จากวงจรบริดจกระแสสลับจะทำใหสามารถตรวจจับการ

เปลี่ยนแปลงความชื้นของเมล็ดพืชที่อยูภายในตัวเก็บประจุ

สำหรับตรวจวัดปริมาณความชื้นหรือ Cx ในวงจรตามรูปที่ 3 

โดยสภาวะของวงจรจะเปลี ่ยนแปลงจากบริดจสมดุลเปน

สภาวะไมสมดุลและทำใหเกิดการเปลี ่ยนแปลงของระดับ

แรงดันของสัญญาณความถ่ี 50MHz ไปตามปริมาณความชื้น

ที่อยูภายในเมล็ดพืช เบื้องตนกอนที่จะทําการออกแบบใน

ลําดับถัดไปไดทําการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคาความจุ

ไฟฟาของตัวเก็บประจุสําหรับตรวจวัดปริมาณความชื้น Cx 

เมื่อใสเมล็ดขาวโพดที่แตกตางกัน 5 ระดับความชื ้นวามี

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงอยางไรดวยเครื่องวัดคา LCR ไดผล

ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบคาความจุไฟฟาของตัวเก็บประจุ 

สําหรับตรวจวัดปรมิาณความช้ืน Cx เมื่อใสเมล็ดขาวโพดที ่

แตกตางกัน 5 ระดับความชื้น 
 

ระดับความชื้น คาความจุไฟฟา (pF) 

1 37.60 

2 110.40 

3 119.50 

4 129.20 

5 155.20 

 

 จากคาความจุไฟฟาที่ไดในตารางที่ 1 พบวาคาความจุ

ไฟฟาของตัวเก็บประจุสําหรับตรวจวัดปริมาณความชื้น Cx 

นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณความชื้นของเมล็ดขาว

โพดที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ จากนั้นจึงใชวงจรตรวจจับ

และขยายสัญญาณมารับสัญญาณที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

ดังกลาวเพื่อแปลงใหเปนสัญญาณไฟฟากระแสตรงและปรับ

ระดับสัญญาณกอนท่ีจะสงเขาไปที่ไมโครคอนโทรลเลอรเพ่ือ

ประมวลและแสดงผลปริมาณความชื้นตอไป  รูปที่ 4 แสดง

แบบผังวงจรและผลการแปลงระดับแรงดันไฟฟาของวงจร

ตรวจจับและขยายสัญญาณโดยมีลักษณะการแปลงแบบแปร

ผันตรงตามขนาดของคลื่นความถี่ 50 MHz ที่ไดรับมาจาก

วงจรบริดจกระแสสลับ 
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(ก) แบบผังวงจร 
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(ข) ผลการแปลงระดบัแรงดันไฟฟา 

รูปที่ 4 วงจรตรวจจับและขยายสญัญาณ [15] 

 

 เมื่อไมโครคอนโทรลเลอร Arduino UNO R3 [16] ไดรับ

สัญญาณจากวงจรตรวจจับและขยายสัญญาณจะทำการ

แปลงสัญญาณจากสัญญาณอนาล็อกไปเปนสัญญาณดิจติอล

และทำการประมวลและแสดงผลเปนระดับความชื้นตอไป  

เม ื ่ อทำการเช ื ่อมต อท ั ้ งหมดเข าด  วยด  วยก ันจะเป 

นเครื ่องตรวจวัดปริมาณความชื ้นของเมล็ดพืชดวยคลื่น

ความถ่ีวิทยุตนแบบดังแสดงในรูปที่ 5 

รูปที่ 5 เครื่องตรวจวัดปริมาณความช้ืนของเมล็ดพืชดวย

คลื่นความถี่วิทยุตนแบบ 

 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบวัดคาความช้ืนของเมล็ดขาวโพดที ่

แตกตางกัน 5 ระดับความชื้น 
 

ระดับ 

ความชื้น 

คาความชื้นจาก

เครื่องที่มีจําหนาย

ตามทองตลาด 

ทั่วไป (%) 

คาความชื้นจาก

เครื่องตนแบบ 

(%) 

คาความ 

ผิดพลาด 

(%) 

1 11.48 12.75 7.69 

2 13.04 14.67 12.50 

3 14.46 15.74 8.85 

4 16.02 15.96 0.37 

5 17.52 16.03 8.50 

 

 จากนั้นไดนําเครื่องตนแบบมาทดสอบตรวจวัดปริมาณ

ความช้ืนของเมล็ดขาวโพดเปรียบเทียบกับเครื่องท่ีมีจําหนาย

ตามทองตลาดทั ่วไปผลที ่ไดแสดงดังตารางที ่ 2 พบ วา

เครื่องตนแบบสามารถวัดคาความช้ืนไดและมีคาใกลเคียงกับ

เครื่องที่มีจําหนายตามทองตลาดทั่วไปแตอยางไรก็ตามผลที่

ไดมีคาความผิดพลาดอยูในชวง 5-10% ซึ่งตองทําการพัฒนา

และสอบเทียบเครื่องตนแบบตอไป 

 

4. สรุปผล 

 เครื ่องตรวจวัดปริมาณความชื้นของเมล็ดพืชโดยออม

ดวยคลื่นความถ่ีวิทยุ 50 MHz ตนแบบที่นำเสนอ ซึ่งจากการ

ทดสอบเทียบกับเครื่องตนแบบนั้นมีความแตกตางเล็กนอย

จากเครื่องตรวจวัดปริมาณความชื้นท่ัวไปท่ีใชศักยไฟฟาบวก

และลบ หรือที่ใชอินฟาเรดความรอน ทําใหผลที่ไดมีความ

แตกตางกัน โดยสามารถที่จะตรวจวัดปริมาณความชื ้นของ

เมล็ดขาวโพดตัวอยางที่นำมาทดสอบไดอยางมีประสิทธิภาพ

เมื่อเทียบกับเครื่องแบบมาตรฐานท่ีมีจำหนายตามทองตลาด

ทั่วไปแตยังคงมีคาความผิดพลาดอยูที่ประมาณ 5-10% ซึ่ง

สามารถที่จะพัฒนาตอไปดวยการปรับเทียบเครื่องตนแบบ

ดวยเครื่องมือที่มีมาตรฐาน  ซึ่งเครื่องตนแบบที่นำเสนอได

อาศัยหลักการเปลี่ยนแปลงคาไดอิเล็กตริกของเมล็ดพืชที่

เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณความชื้นภายในโดยตัวเครื่องจะ

ประกอบดวยการทำงานของภาคตรวจจับความชื้นดวยตัว

เก็บประจุไฟฟา  ภาคกำเนิดสัญญาณความถี่ 50 MHz  ภาค

แปลงระดับแรงดันและสวนประมวลผล เมื่อทำการสรางและ

ทดสอบดวยเมล็ดพืชตัวอยางชนิดขาวโพดที่มีระดับความชื้น
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แตกตางกัน 5 ระดับ พบวาสามารถระบุคาความชื้นของ

เมล็ดขาวโพดได 
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บทคัดยอ 

บทความนี้มีนำเสนอโปรแกรมจำลองคุณภาพของสัญญาณและการยายขามเซลลของสถานีเคลื่อนท่ีโดยนำเสนทาง

บนแผนที่จริงจากโปรแกรม Google Earth มาพิจารณาและใชแบบจำลองของฮาตะเปนตัวชี้วัดการลดทอนของสัญญาณ   

โปรจำลองดังกลาวสามารถวิเคราะหและจำลองคุณภาพของสัญญาณที่สถานีเคลื่อนที่ไดรับรวมถึงตัดสินใจยายขามเซลลที่

เกิดขึ้น ณ ตำแหนงบริเวณที่เปนพื้นที่ทับซอนกันระหวางสถานีฐานโดยการจำลองสรางสถานีฐานและสุมจำนวนผูใชแตละ

สถานีฐาน การใชงานโปรแกรมจำลองดังกลาวสามารถทำไดโดยการปอนพารามิเตอรที่สำคัญตอการออกแบบของระบบ

โทรศัพทเคลื่อนท่ีเซลลูลารไดแก กำลังสงของสถานีฐาน ความถี่ของสัญญาณสง ความสูง และมุมของสายอากาศสง หลังจาก

นั้นโปรแกรมจำลองจะทำการประมวลผลคาคุณภาพของสัญญาณแสดงออกมาเปนระดับสีที่แตกตางกัน ผลการจำลองระบบ

แสดงใหเห็นวาคุณภาพของสัญญาณขึ้นอยูกับพารามิเตอรที่กลาวมาขางตน โดยคุณภาพของสัญญาณสามารถเพิ่มขึ้นไดดวย

การปรับพารามิเตอรใหเหมาะสม ในสวนของการยายขามเซลลนั้นโปรแกรมจำลองจะแสดงสถานีฐานที่เหมาะสมสำหรับ

เสนทางท่ีนำมาทดสอบ ผูที่สนใจสามารถดาวนโหลดโปรแกรมจำลองดังกลาวไปใชงานไดที่สวนทายของบทความนี้  

 

คำสำคัญ : การยายขามเซลล, คุณภาพของสัญญาณ, โปรแกรมสวนติดตอผูใชงาน 

 

Abstract 

 This article proposes a program to indicate mobile station’s signal quality and to make a hand-

off decision. The path considered is imported from Google Earth and Hata model is selected to be a signal 

loss indicator. The proposed program can analyze and simulate the mobile station’s signal qualities and 

select the optimal base station for a hand-off process by creating base stations and randomizing the user’s 

positions. To operate the developed program, the user need to input essential parameters such as transmit 

power, operating frequency, height of base station and antenna angle. After that, the program will calculate 

the signal qualities of the intended user’s route and show by different colors. Simulation results show that 

the mobile station’s signal quality depends on the mentioned parameters. Performance of the system can 

be improved by adjusting parameters to be optimal. For a hand-off decision, the program will show the 
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optimal base station for the considered route. The interested readers can download the proposed program 

at the end of this article.  

 

Keywords : Hand-off; signal quality ; Graphic User Interface (GUI) 

 

1. บทนำ 

 การสื ่อสารไรสาย (wireless communication) เปน

เทคโนโลยีที่มีความสำคัญในโลกยุคปจจุบันเปนอยางมาก

เนื่องจากความสามารถในการเขาถึงพื้นที่ตาง ๆ ไดมากกวา

ก า ร ส ื ่ อ ส า รท ี ่ ต  อ ง ใ ช  ส า ยส  ง ส ัญ ญ าณ  ( wireline 

communication)  โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ย  า ง ย ิ ่ ง ร ะ บ บ

โทรศัพทเคลื ่อนที่ (mobile communication) ซึ ่งเปนที่

นิยมอยางมากเนือ่งจากความสามารถในการสื่อสารที่พัฒนา

ไปอยางกาวกระโดดในยุคการสื่อสารไรสายในยุคที่ 4 (4G) 

และยุคที ่ 5 (5G) ทำใหระบบโทรศัพทเคลื ่อนที ่สามารถ

รองร ับการส งข อม ูลความเร ็วส ู ง ได นอกเหน ือจาก

ความสามารถในการสื่อสารดวยเสียงพูดในการสื ่อสารไร

สายในยุคกอนหนา [1] 

 อุปสรรคสำคัญในการสื่อสารไรสายคือการสญูเสยี (loss) 

อยางรุนแรงของสัญญาณอันเนื่องมาจากการสื่อสารโดยใช

อ า ก า ศ เ ป  น ต ั ว น ำ ส ั ญ ญ า ณ แ ล ะ ก า ร แ ท ร ก ส อ ด 

(interference) จากผูใชรายอื่นในระบบ [2] ปญหาเหลานี้

นำมาซึ่งนำมาซึ่งการขาดหาย (drop call) ของสัญญาณใน

ระบบโทรศัพทเคลือ่นที่ทำใหการสื่อสารเกิดความไมตอเนือ่ง 

ในระบบโทรศัพทเคลื่อนที่แบบเซลลูลารที่มีการจัดสรรชวง

ความถี่เฉพาะสำหรับระบบและมีการประยุกตใชความถ่ี

หลายซ้ำหลาย ๆ  ชุดโดยจัดสรรความถีล่งบนพื้นที่ใหบริการ

ตาง ๆ กันซึ่งพ้ืนท่ีใหบริการดังลาวจะถูกเรียกวา เซลล (cell) 

[3] กระบวนการเปลี่ยนชองสัญญาณระหวางเซลลขางเคียง

จึงเปนสิ่งท่ีสำคัญมากเนื่องจากทำใหการบริการแกผูใชงานมี

ความตอเนื่องและมีคุณภาพเปนที่นาพึงพอใจ ความสามารถ

ของสถานีฐาน (base station) ที ่ทำใหผู ใชโทรศัพทหรือ

สถานีเคล ื ่อนที ่  (mobile station)  ณ ตำแหนงต าง ๆ 

สามารถใชโทรศัพทหรือสนทนาเปนไปอยางตอเนื่องเรียกวา

กระบวนการเปลี่ยนชองสัญญาณหรือเทคนิคท่ีเรียกวาแฮนด

ออฟ (handoff) หร ือแฮนด  โอเวอร  (handover) ด วย

กระบวนการนี้ความสำคัญที่สุดอยางหนึ่งที่จะทำใหระบบ

โทรศัพทเคลื่อนท่ีสามารถสื่อสารไดอยางสมบูรณเนื่องจาก

การทำใหสถานีเคลื ่อนที ่สามารถรับสัญญาณไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากที่สุดนั ้นก็คือการออกแบบสถานีฐานให

ครอบคลุมพื ้นที ่การใชงาน สิ ่งสำคัญในการตัดสินใจทำ

กระบวนการยายขามเซลลของสถานีเคลื่อนที่คือคุณภาพ

ของสัญญาณที่สถานีเคลื ่อนที่รับจากทุกสถานีฐานไดเมื่อ

สถานีเคลื่อนที่อยูในพื้นที่ทับซอนระหวางเซลล การศึกษา

คุณภาพสัญญาณของสถานีเคลื่อนที่นั ้นสามารถทำไดดวย

การใชสมการที่แสดงความสัมพันธของพารามิเตอรตาง ๆ ที่

สำคัญในการออกแบบระบบโทรศพัทเคลื่อนท่ีไดแก กำลังสง

ของสถานีฐาน ความถี่ของสัญญาณสง ความสูง และมุมของ

สายอากาศสง [3], [4] โดยทั่วไปแลวสมการเหลานี้มีความ

ซ ับซ อนและยากต อการศ ึกษาและทำความเข าใจถึง

ผลกระทบของพารามิเตอรต าง ๆ ที ่ม ีต อคุณภาพของ

สัญญาณ 

 บทความนี้ศึกษาพารามิเตอรที่สำคัญที่มีผลตอคุณภาพ

สัญญาณของสถานีเคลื่อนที่และนำเสนอออกมาในรูปแบบที่

ง ายตอการทำความเข าใจรวมทั ้ งนำเสนอการพ ัฒนา

โปรแกรมจำลองการยายเซลลที่เกิดขึ้นของสถานีเคลื่อนที่

ดังกลาวในสวนของพื้นที่ที ่มีการทับซอนกันระหวางสถานี

ฐานในรูปแบบโปรแกรมสำเร็จรูปโดยอางอิงจากทฤษฎีตาง 

ๆ ไดแกหลักการของการยายขามเซลล พารามิเตอรที่จำเปน

ตอการออกแบบระบบ แบบจำลองการลดทอนของสัญญาณ 

และแบบจำลองการแทรกสอดของผูใชงานรายอื่น การใช

งานโปรแกรมจำลองด ังกล าวน ั ้นผ ู  ใช สามารถป อน

พารามิเตอรทีจ่ำเปนตอการออกแบบสถานีฐานใหครอบคลมุ

เส นทางการเคลื ่อนที ่ของสถานีเคลื ่อนที่ท ี ่กำหนดโดย

เสนทางดังกลาวเปนเส นทางเสมือนจริงจากโปรแกรม 

Google Earth โปรแกรมจำลองคุณภาพสัญญาณและการ

ยายขามเซลลของสถานีฐานที่ไดจากบทความนี้มีประโยชน

ตอ ครู อาจารย และนักศึกษาในการใชประกอบการเรียน

การสอนวิชาที่เก่ียวของกับหลักการโทรศัพทเคลื่อนที่รวมไป
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ถึงวิศวกรผูออกแบบระบบโทรศัพทเคลื่อนที่เพื่อใชในการ

ออกแบบโทรศัพทเคลื่อนทีเ่บ้ืองตน  

 

2. แบบจำลองของระบบ 

 บทความนี้สนใจระบบโทรศัพทเคลื่อนที่แบบเซลลูลาร

ตามที่แสดงในรูปที่ 1 จากรูปดังกลาวกำหนดใหมีการแบง

พื ้นที ่ใชงานโทรศัพทเคลื ่อนที ่ออกเปนเซลลแตละเซลล

สามารถแสดงไดดวยพื้นที่รูปหกเหลี่ยมเสนทึบสีแดง แตละ

เซลลมีสถานีฐานอยูที่กึ่งกลางทำหนาที่กระจายสัญญาณให

สถานีเคลื ่อนที ่ที ่กระจายอยู ภายในเซลล ในบทความนี้

กำหนดใหที ่สถานีฐานใชสายอากาศแบบรอบตัว (omni 

directional antenna) ที ่สามารถแพรกระจายสัญญาณ

วิทยุออกไปไดทุกทิศทางเปนวงกลมตามที่แสดงเอาไวดวย

เสนประสีเขียวในรูป  

 

 
 

รูปที ่1 แสดงระบบโทรศัพทเคลื่อนที่แบบเซลลูลาร [5] 

 

 เราสามารถพิจารณาเซลลใดเซลลหนึ่งในรูปที ่ 1 ใน

รายละเอียดของพารามิเตอรที่สำคัญในระบบทั้งในมุมมอง

ดานบน (top view) และมุมมองดานขาง (side view) ไดดัง

รูปที่ 2 และ 3 ตามลำดับ 

 

 
รูปที ่2 แสดงรายละเอียดของเซลลในมุมมองดานบน 

 
รูปที ่3 แสดงรายละเอียดของเซลลในมุมมองดานขาง 

 

จากรูปที่ 2 และ 3 กำหนดให d  เปนระยะทางระหวาง

สถานีฐานและสถานีเคลื่อนที่โดยสามารถคำนวณไดจาก

สมการดังตอไปนี้ 
 

2 2
1 2 1 2( ) ( )d x x y y                  (1) 

 

เมื่อกำหนดให 1 1( , )x y  และ 2 2( , )x y  คือตำแหนงของ

สถานีเคลื่อนที่และตำแหนงของสถานีฐานในพิกัดคารทีเชยีน

ตามลำดับ ระยะการแพรกระจายสัญญาณ r  ในหนวย

กิโลเมตรสามารถคำนวณไดจากสมการดังตอไปนี ้
 

tan
2

bhr



  
 

                         (2) 

 

เมื่อกำหนดให bh คือความสูงของสถานีฐานในหนวยเมตร 

  คือความกวางของลำคลื่นโดยมีคาระหวาง 1-10 องศา 

และ  คือมุมกดของสายอากาศ (tilt) โดยมีคาระหวาง 1-

10 องศาและ / 2   

 ในสวนของการลดทอนสัญญาณนั้นบทความนี้พิจารณา

แบบจำลองการส ูญเส ียของฮาตะ (Hata model) [6] 

เนื ่องจากแบบจำลองดังกลาวสามารถใชประมาณการ

ลดทอนของสัญญาณไดใกลเค ียงกับคาจริงที ่ระยะทาง

มากกวา 1 กิโลเมตรซึ่งมีความเหมาะสมในการนำมาใชกับ

ระบบเซลล ูลาร ท ี ่ เซลล ม ีขนาดใหญและม ีร ัศม ีการ

แพรกระจายกวาง แบบจำลองการลดทอนดังกลาวเปนการ

จางหายเสกลใหญ (large scale fading) โดยอาจนำมา

พิจารณารวมก ับการจางหายแบบพหุว ิถ ี (multipath 

fading) ซึ่งเปนการจางหายเสกลเล็ก (small scale fading) 

[4] เพื่อใหไดแบบจำลองการลดทอนของสัญญาณที่สมจริง

มากยิ่งขึ้น  สำหรับแบบจำลองของฮาตะนั้นคาการลดทอน 
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(path loss) หรือ ;dBpL  ในหนวยเดซิเบลสามารถคำนวณ

ไดจากสมการตอไปนี้ 
 

;dB 69.55 26.16log( )

             [44.9 6.55log( )]

                 log( ) 13.82log( ) ( )

p

b

b m

L f

h

d h a h

 

 

  
  

(3) 

 

เมื่อ f  แทนความถ่ีของสัญญาณวิทยุในหนวยเฮริต  
 

2( ) 3.2[log(11.75 )] 4.9m ma h h          (4) 

 

และ mh  แทนความสูงของสถานีฐานในหนวยเมตร

ตามลำดับ จากสมการท่ี (3) เราสามารถคำนวณกำลังของ

สัญญาณท่ีรบัได ณ สถานเีคลื่อนที่ rP  ในหนวยดีบีเอ็มได

ดังสมการตอไปนี ้
 

;dB ;dBr t pP P L                            (5) 
 

เมื่อ ;dBtP  คือกำลังสงของสถานีฐานในหนวยดีบีเอ็ม 

 

 บทความนี้สนใจระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่มีผู ใชงานใน

เซลลพรอมกันหลายรายโดยรูปแบบของการกระจายตัวของ

ผู ใชแตละรายในเซลลที ่สนใจนั ้นกำหนดใหเปนแบบยูนิ

ฟอรมกลาวคือผูใชแตละรายกระจายตัวอยูภายในเซลลอยาง

สม่ำเสมอดวยความนาจะเปนเทากัน การการะจายตัวแบบยู

น ิฟอร มดังกลาวสามารถใชจำลองตำแหนงของสถานี

เคลื่อนที่ในระบบที่มีเซลลขนาดใหญและผูใชไมกระจุกตัวใน

ตำแหนงที่อยูใกลสถานีฐานไดเปนอยางดีบทความนี้ใชพกิัด

เชิงขั้วในการสรางตำแหนงของสถานีฐานตามที่แสดงไวใน

รูปที่ 4 

 

รูปที ่4 แสดงการสรางแบบจำลองการกระจายตำแหนง 

ของสถานีเคลื่อนที่ในพิกัดเชิงข้ัว 

จากรูปที ่4 กำหนดให A  แทนมุมและ R แทนขนาดใน

พิกัดเชิงขั้วตามลำดับโดยพารามิเตอรท้ังสองสามารถอธิบาย

ไดตามสมการตอไปนี้   
 

2 UA                             (6) 

UR r                               (7) 
 

เมื่อ U  แทนตัวแปรสุมยูนิฟอรมที่มีการกระจายอยูในชวง 

[0,1]  สำหรับการแปลงพิกัดเชิงขั้วใหอยูในพิกัดคารทีเชีย

นของผูใชแตละรายสามารถทำไดจากสมการตอไปนี ้
 

cos( )mX R A                             (8) 

      sin( )mY R A                              (9) 
 

เมื่อ mX  และ mY  แทนตำแหนงในแกน x และแกน y ของ

ผูใชแตละรายในพิกัดคารทีเชียนตามลำดับ นอกจากการ

กระจายตัวแบบยูนิฟอรมที ่เลือกใชในบทความนี ้แล วใน

งานวิจัยอื ่นยังนำเสนอการกระจายตัวของสถานีฐานใน

รูปแบบอื่น ๆ โดยในงานวิจัย [7] นำเสนอการกระจายตัว

แบบไมยูนิฟอรมงานวิจ ัย [8], [9] เสนอการกระจายตัว

แบบปวรซง ในการวัดสมรรถนะของระบบโทรศัพทเคลื่อนที่

ที่ม ีผ ู ใช งานพรอมกันหลายรายนั ้นบทความนี ้เล ือกใช

อ ัตราสวนของกำลังร ับตอกำลังแทรกสอด (signal-to-

interference ratio ) หรือ SIR  ซึ่งสามารถคำนวณไดดัง

สมการ 
 

;W
1

;W
1

r
N

i
i

P
SIR

P







                              (10) 

 

เมื่อ ;WrP  แทนกำลังของผูใชที่สนใจในหนวยวัตต ;WiP

แทนกำลังของผูใชที่เปนสัญญาณแทรกสอดและ N แทน

จำนวนผูใชทั้งหมดที่อยูในเซลลท่ีสนใจ      

 กระบวนการยายขามเซลล (handoff หรือ handover 

process) ค ือกระบวนการเปลี่ยนชองส ัญญาณในการ

ติดตอสื่อสารซึ่งเปนกระบวนการสงตอการใชงานหรือการ

บริการของสถานีเคลื่อนที่จากชองสัญญาณหนึ่งไปยังอีก

ชองสัญญาณหนึ่งของเซลลขางเคียงเพื่อใหเกิดบริการท่ี

ตอเนื่องไมถูกขัดจังหวะและมีคุณภาพของสัญญาณเปนที่นา

พึงพอใจ [3] เนื่องจากในขณะการสนทนาคูสนทนาทั้งสอง
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ฝายจะอยูบนชองสัญญาณเสียง (voice channel) ที่สถานี

ฐานกำหนดให เมื่อผูใชมีการเคลื่อนที่ออกหางจากสถานีฐาน

ที่กำลังใชงานอยูจนใกลเขตแดนระหวางเซลลความแรงของ

สัญญาณที่ผู ใชไดรับจากสถานีฐานนั้น ๆ ก็จะลดลงอยาง

ตอเนื่องตามระยะทางที่หาง ออกไปดังแสดงในรูปที่ 5 ซึ่ง

สงผลใหคุณภาพการบริการท่ีสถานเีคลื่อนที่ไดรับนั้นดอยลง

ไปแตในขณะเดียวกันความแรงที ่ผู ใชไดร ับจากสถานีฐาน

ของเซลลขางเคียงก็จะมีกำลังท่ีสูงขึ้น สถานีฐานแรกนั้นก็จะ

ทำการขอยายข ามเซลลไปยังช ุมสาย ในกรณีที่สถานี

ขางเคียงน้ันมีชองสัญญาณวางอยูระบบก็จะทำการสลับชอง

สัญญาณเสียงไปยังสถานีฐานขางเคียงโดยไมมีการขัดจังหวะ

การสนทนาของผูใชเกิดขึ้นในระหวางการเคลื่อนที่ของผู รูป

ที่ 5 แสดงตัวอยางการยายขามเซลลของสถานีเคลื่อนที่จาก

สถานีฐานที่ 1 ไปยังสถานีฐานที่ 2 

 

 
 

รูปที ่5 แสดงการยายขามเซลลของสถานีเคลื่อนที ่

 

3. วิธีการดำเนินงาน 

3.1 ภาพรวมของโปรแกรมจำลอง 

 โปรแกรมจำลองนี้ทำการออกแบบใหเปน GUI (Graphic 

User Interface)  ซ ึ ่งสามารถใหผู ใชงานทำการกำหนด

คาพารามิเตอรต าง ๆ ที ่จำเปนตอการออกแบบระบบ

โทรศัพทเคลื่อนที่แบบเซลลูลาร เชน พิกัดและความสูงของ

สถานีฐาน มุมของสายอากาศ ความถี่ของคลื ่นวิทยุและ

จำนวนผูใชงานในระบบไดตามความตองการของผูใช โดย

การกำหนดคาพารามิเตอรตาง ๆ ตองคำนึงถึงเสนทางท่ี

นำมาพิจารณาดวยวาควรจะวางพิกัดของสถานีฐานไว

ตำแหนงใดเพื่อใหครอบคลุมเสนทางที่กำหนดและเพื่อให

การรับสงสัญญาณมีคุณภาพ ซึ่งระดับคุณภาพของสญัญาณ

จะแสดงตามแถบสีทั้งหมด 7 สีแตละสีจะบงบอกถึงคุณภาพ

ของสัญญาณทีร่ับไดของสถานีเคลื่อนที่ นอกจากนีโ้ปรแกรม

จำลองดังกลาวยังสามารถแสดงการยายขามเซลลของสถานี

เคลื่อนที่ไดดวย  ผูใชสามารถปรับคาตาง ๆ ไดเมื่อสถานี

เคล ื ่อนที ่ได ร ับคุณภาพของส ัญญาณต่ำโดยทำการใส

คาพารามิเตอรใหมเพื ่อใหค ุณภาพมีคุณภาพที ่ด ียิ ่ง ข้ึน 

ขั้นตอนการดำเนินงานของโปรแกรมจำลองเปนไปตามดังรูป

ที่ 6 

 
รูปที่ 6 ขั้นตอนการดำเนินงานของโปรแกรมจำลอง 

 

3.2 การยายขามเซลลดวยกระบวนการตัดสินใจดวย 

SIR  
 การยายขามเซลลดวยดวยกระบวนการตัดสินใจจาก 

SIR  จะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อสถานีเคลื่อนที่ที่สนใจเคลื่อนที่เขา

ไปในพื้นที่ทับซอนระหวางสองเซลลที่อยูติดกันตามที่แสดง

เปนตัวอยางเอาไวในรูปที่ 7 จากรูปจะเห็นวาสถานีเคลื่อนที่ 

A อยูในพื้นที่ทับซอนของสถานีฐาน Base1 และสถานีฐาน 

Base2 โดยนอกจากสถานีเคลื่อนที่ A แลวแตละสถานีฐาน

ยังใหบริการสถานีเคลื ่อนที ่หรือผู ใชงานรายอื ่นกลาวคือ

สถานีฐาน Base1 ใหบริการสถานีเคลื่อนที่ B1, C1 และ D1 

ในทำนองเด ียวก ันสถาน ีฐาน Base2 ในบร ิการสถานี

เคลื่อนที่ B2, C2 และ D2 ตามลำดับ สถานีเคลื่อนที่เหลานี้

จะถูกนำมาคิดเปนกำลังแทรกสอดในการคิด SIR  ของ

สถานีเคลื่อนที่ A ในลำดับถัดไป จากสถานการณดังกลาว

เราสามารถคำนวณหา SIR  ของสถานีเคลื่อนที่ A กรณีท่ี
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รับสัญญาณจากสถานีฐาน Base1 และสถานีฐาน Base2 

ตามลำดับไดดังสมการตอไปนี ้
 

 1
;Base1

1 1 1

A
A

B C D

P
SIR

P P P


 
               (11) 

 

1
;Base2

2 2 2

A
A

B C D

P
SIR

P P P


 
              (12) 

   

เมื่อ XnP  แทนกำลังของสถานีเคลื่อนที่ x ซึ่งไดรับมาจาก

สถานีฐาน n  จากสมการที่ (11) และ (12) สถานีเคลื่อนที่ 

A จะเลือกยายขามเซลลไปยังสถานีฐานที่ใหคา SIR  สูง

กวา ต ัวอย างเชนในกรณีท ี ่  ;Base1ASIR  ม ีค ามากกวา 

;Base2ASIR  สถานีเคลื่อนที่ A จะทำการยายขามเซลลไปยัง

สถานีฐาน Base1 สำหรับการใชงานเครือขาย ณ เวลานั้น 

      

 
 

รูปที่ 7 กระบวนการตัดสินใจยายขามเซลลโดยใช SIR  

 

3.3 การสรางสวนตดิตอกับผูใชสำหรับแสดงคุณภาพของ  

     สัญญาณและการยายขามเซลล   

รูปที่ 8 แสดงการออกแบบ GUI เพื่อใหผูที่สนใจ

สามารถใชงานโปรแกรมจำลองคุณภาพสัญญาณและการ

ยายขามเซลลของสถานีเคลื่อนที่ที่นำเสนอในบทความนี้ได

งายข้ึน 

จากรูปสวนตาง ๆ ของ GUI แตละสวนจะมีการใชงานดังนี้

         

หมายเลข 1: เปนปุมที่ใชในการเลื่อน ขยาย และยอผลการ

ประมวลผลท่ีแสดง           

หมายเลข 2: File Route  ใชสำหรับการเล ือกเปดไฟล

เสนทางจาก Google Earth ที ่ไดทำการบันทึกไวโดยไฟล

จะตองอยูในแฟมขอมูลเดียวกับตัวโปรแกรม         

หมายเลข 3: แถบ Design Base Station's  เป นแถบ

สำหรับใสคาพารามิเตอรตางๆ ไดแก กำลังสง ความถี่ ความ

สูงของสถานีฐานและผู ใช มุมกดของสายอากาศ จำนวน

ผู ใชงานทั้งหมดที่สถานีฐานใหบริการ และพิกัดที ่ตั ้งของ

สถานีฐานโดยผูใชงาน 

จำเปนตองกรอกคาใหครบทุกสถานีฐานโปรแกรมจึงจะทา

งานตามคำสัง่ ได             

หมายเลข 4:  Run เปนคำสั่งสำหรับประมวลผลโปรแกรม  

หมายเลข  5:  สวนหนาจอการแสดงผล       

หมายเลข 6: เปนแถบสำหรับเลือกดูผล SIR  และคุณภาพ

ของสัญญาณ RSS (received signal strength) 

หมายเลข 7: Clear เปนคำสั่งลางหนาจอแสดงผลทั้งหมด

หมายเลข 8: แถบสีแสดงระดับความแรงของสัญญาณ RSS 

ซึ ่งแตละสีแสดงคุณภาพของสัญญาณที่แตกตางกันโดย

เรียงลำดับจากคุณภาพที่ดีมากไปต่ำมากดังนี้ : เขียวเขม > 

เขียวออน > เหลือง > ฟา > น้ำเงนิ > มวง > แดง > ดำ  

หมายเลข 9: แถบแสดงสีของแตละสถานีฐานเพ่ือบงบอกวา

สีใดคือสถานีฐานใด 

 

4. ผลการดำเนินงาน 

4.1 การศึกษาความสัมพันธของพารามิเตอรตาง ๆ ใน

ระบบ 

เพื่อใหเกิดความเขาใจในการใชงานโปรแกรมจำลองที่

นำเสนอในบทความนี้มากขึ้น ในหัวขอนี้จะขอนำเสนอผล

ของการศึกษาความสัมพันธของพารามิเตอรตาง ๆ ในระบบ

โทรศัพทไรสายแบบเซลลูลารที ่ไดกลาวไวในหัวขอที ่ 2 

แบบจำลองระบบซึ่งสามารถอางอิงไดจากรูปที่ 2 และ 3 ใน

บทความนี้ 

รูปที ่ 9 แสดงความสัมพันธระหวางกำลังที ่รับได ณ 

สถานีเคลื่อนที่ ;dBrP  กับรัศมีเซลล r  โดยกำหนดใหความ

สูงของสถานีฐานเทากับ 45 เมตรและความสูงของสถานี

เคลื่อนที่เทากับ 2 เมตร กำลังสงที่สถานีฐานเทากับ 2 วัตต 

ความกวางของลำคลื่น   และมุมกดของสายอากาศ  มี

คาเทากับเทากับ 6 และ 4 องศาตามลำดับ โดยความถ่ี

แตกตางกัน 4 ความถี่ไดแกยานความถี่ที่ 900 1,800 2,100 

และ 2,300 MHz 
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รูปที่ 8 การออกแบบ GUI เพ่ือใชงานโปรแกรมจำลองที่นำเสนอ 

 

 จากรูปจะพบวาเมื่อรัศมีขอบเซลลมีระยะที่มากขึ้นความ

แรงของสัญญาณที่ไดรับมีคาลดลง ซึ่งอธิบายไดวาความหาง

ของรัศมีขอบเซลลมีผลตอความแรงของสัญญาณที่ไดรับ 

นอกจากนี ้ยังพบวาความถี่ของคลื ่นวิทยุที่สูงขึ ้นสงผลให

ความแรงของสัญญาณที่ไดรับมีคาลดลง ตัวอยางเชนที่

ระยะทางที่ 2,500 เมตร ความถี่ 900 MHz ความแรงของ

สัญญาณที่รับไดมีคาเทากับ -103.5 dBm สวนที ่ความถ่ี 

2,300 MHz ความแรงของส ัญญาณที่ร ับได ม ีค าเทากับ         

-115.5 dBm    

 
 

รูปที่ 9 ความสัมพันธระหวางกำลงัรับและรัศมีขอบ

เซลลท่ีความถี่แตกตางกัน 

 ร ูปท ี ่  10 แสดงความส ัมพันธ ระหว างม ุมกดของ

สายอากาศ   กับรัศมีขอบเซลล r  โดยกำหนดความสูง

ของสถานีฐานและสถานีเคลื่อนที่เทากับ 30 เมตร และ 2 

เมตรตามลำดับ กำหนดใหความกวางของลำคลื ่น   

เทากับ 1 และ 2 องศา จะเห็นไดวาเมื่อมีการปรับมุม   

จาก 1 ถึง 10 ทำใหรัศมีขอบเซลลลดลงลงจึงสามารถสรปุได

วาการปรับคา   สงผลตอรัศมีขอบเซลลในการสงสัญญาณ

ของสถานีฐานเปนอยางมากโดยเฉพาะในชวงที่   มีคา

นอยมาก (0-5 องศา) 

 
 

รูปที่ 10 ความสัมพันธระหวางรัศมีขอบเซลลและมุมกด 

ของสายอากาศท่ีคา   เทากับ 1 และ 2 องศา 
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รูปที่ 11 ความสัมพันธระหวางรัศมีขอบเซลลและความสูง

ของสถานีฐาน 

 

 รูปที่ 11 แสดงความสัมพันธระหวางการปรับความสูง

ของสถานีฐาน bh  กับรัศมีขอบเซลล r  โดยกำหนดให

ความกวางของลำคลื่น   เปนคาคงที่เทากับ 1 องศา มุม

กด   เทากับ 1 และ 2 องศาตามลำดับ จากรูปจะเห็นได

วาความสูงของสถานีฐานและมุมกดสงผลตอรัศมีขอบเซลล

เปนอยางมากโดยรัศมีขอบเซลลแปรผันตรงกับความสูง

ของสถนีฐานและแปรผกผันกับมุมกดของสายอากาศสง 
 

 
 

รูปที่ 12 ความสัมพันธกำลังรบัและความสูงของสถานี

เคลื่อนที ่

 

 ร ูปที ่ 12 แสดงความสัมพันธระหวางความแรงของ

สัญญาณที่รับได ;dBrP  กับความสูงของสถานีเคลื่อนที่ mh  

โดยมีการกำหนดกำลังงานในการสงเทากับ 5 วัตต ความถ่ี

ของสัญญาณเทากับ 1,800 MHz   และ   เทากับ 6 

และ 4 องศาตามลำดับโดยไดทำการเปรยีบเทียบที่ระยะหาง

ของสถานีเคลื ่อนที ่จากสถานีฐานเทาก ับ 1 และ 1.5 

กิโลเมตรจากรูปจะเห็นวาเมื่อสถานีเคลื่อนที่มีความสูงท่ีมาก

ขึ้นสงผลใหความแรงของสัญญาณที่รับไดมีคุณภาพที่ดีขึ้น

ดวย ตัวอยางเชนในระยะทาง 1 กิโลเมตรเมื่อสถานีเคลื่อนที่

สูง 2 เมตรสัญญาณที่รับไดเทากับ -105 dBm แตเมื่อปรับ

ความสูงเปน 4 เมตร สัญญาณที่รับไดเทากับ -102.2 dBm 

สวนในระยะทาง 1.5 กิโลเมตรเมื่อสถานีเคลื่อนที่สูง 2 เมตร

สัญญาณที่รับไดเทากับ -98.8 dBm และเมื่อปรับความสูง

เปน 4 เมตร สัญญาณที่รับไดเทากับ -95.8 dBm 

 รูปที่ 13 แสดงความสัมพันธระหวางอัตราสวนสัญญาณ

ที่รับไดตอสัญญาณแทรกสอด SIR  กับจำนวนผูใชที่เปน

สัญญาณแทรกสอดตั้งแต 1 – 10 คน โดยที ่มีการกำหนด

ความสูงของสถานีฐานเทากับ 30 เมตร ความสูงของสถานี

เคลื่อนที่เทากับ 2 เมตร  กำลังงานในการสงเทากับ 5 วัตต  

ความถี่เทากับ 900 MHz จากรูปจะพบวาเมื่อมีการเพ่ิม

จำนวนผูใชงานใหมากขึ้นทำใหอัตราสวนสัญญาณที่รับไดตอ

สัญญาณแทรกสอดมีคาลดนอยลงนั่นคือกำลังของสัญญาณ

ที่รับได ณ สถานีเคลื่อนทีจ่ะมีคานอยลงตามไปดวยเนื่องจาก

มีการแทรกสอดที่เพ่ิมมากขึ้น 
 

 
 

รูปที่ 13 ความสัมพันธระหวางอัตราสวนสัญญาณทีรั่บได 

ตอสัญญาณแทรกสอด SIR  ในหนวยเดซิเบล 

และจำนวนผูใชที่เปนสัญญาณแทรกสอด (คน) 

 

 

0 10 20 30 40 50 60

Height of base station (m)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

alpha = 1
alpha = 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Number of interfering users ( คน )

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ปที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุยายน 2564 

 

15 

4.2 การทดสอบการใชงานโปรแกรมจำลองที่นำเสนอ 

 ในการทดสอบโปรแกรมจำลองที่พัฒนาขึ้นในบทความนี้

นั้น ผูเขียนไดกำหนดวิธีการทดสอบตามที่แสดงไวในรูปที่ 

14 

 

 
 

รูปที่ 14 ระบบที่ใชทดสอบโปรแกรมท่ีนำเสนอในบทความ 

 

 จากร ูปที ่  14 กำหนดใหเส นส ีดำแทนเส นทางการ

เดินทางของสถานีฐาน เสนทางดังกลาวเปนเสนทางที่มีอยู

จร ิงโดยนำเข ามาจากโปรแกรม Google Earth ในรูป

ดังกลาวมีสถานีฐานจำนวน 4 สถานีโดยสีน้ำเงินเขมแทน

สถานีฐานที่ 1 สีชมพูแทนสถานีฐานที่ 2 สีน้ำตาลแทนสถานี

ฐานที่ 3 และสีเขียวออนแทนสถานีฐานที่ 4 ในแตละสถานี

ฐานมีผูใชที่ทำหนาที่เปนสัญญาณแทรกสอดแทนดวยจุดสี

เดียวกับสถานีฐาน โดยท้ังหมดอยูในพิกัดคารทีเชียน x และ 

y ตามลำดับ ในการทดสอบโปรแกรมจำลองนั้นผู ใชตอง

กำหนดพารามิเตอรที่สำคัญตาง ๆ ใหแกแตละสถานีฐาน

ไดแก กำลังสง ความถี่ของสัญญาณ ความสูงของสถานีฐาน 

มุมกดของสายอากาศสงและพิกัดในแกน x และ y โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหสัญญาณครอบคลุมเสนทางท้ังหมด และ

เมื่อสวนของเสนทางมกีารยายขามเซลลไปยังสถานีฐานใดสี

ของสวนของเสนทางจะเปลี่ยนไปตามสีของสถานีฐานนั้น 

 

 

 รูปที่ 15 แสดงผลการยายขามเซลลที่เกิดขึ้นของสถานี

เคลื ่อนที่ตลอดเสนทางที ่นำมาทดสอบโดยตัดสินใจจาก

อัตราสวนสัญญาณที่รับไดตอสัญญาณแทรกสอด SIR ที่

สถานีเคลื่อนที่ไดรับ จากรูปสีของเสนทางจะเปลี่ยนไปตาม

สถานีฐานที่สถานีเคลื่อนที่ยายขามเซลลไป จะพบวาตลอด

เสนทางมีการยายขามเซลลที่แตกตางกันไปตามสถานีฐาน 

โดยถาเสนทางอยูในขอบเขตการใชงานของสถานีฐานใดก็จะ

รับสัญญาณจากที่สถานีฐานนั้น ในสวนเสนทางท่ีอยูบริเวณ

พื้นที่ทับซอนกันระหวางสถานีฐานจะมีการยายขามเซลล

เกิดขึ้นดังในรูป โดยการยายขามเซลลดังกลาวจะตัดสินใจ

จากคาของ SIR  ตามที ่อธิบายไวข างต นและสำหรับ

เส นทางที ่เปนสีดำคือไม สามารถรับคาไดหรือไมมีการ

เชื่อมตอ เพราะเนื่องจากเสนทางไมอยูในบริเวณขอบเขต

การใหบริการของสถานีฐานใด ๆ  

  

 
 

รูปที่ 15 แสดงการยายขามเซลลของสถานีฐานในเสนทาง 

ที่กำหนดโดยใชโปรแกรมจำลองท่ีนำเสนอ 

 

 รูปที ่ 16 แสดงผลของความแรงของสัญญาณที่สถานี

เคลื่อนที่รับได ซึ่งความแรงหรือคุณภาพของสัญญาณที่รับได

นั ้นจะแสดงผลตามระดับสีที่โปรแกรมไดกำหนดไวโดยสี

เขียวเขมจะแสดงวาส ัญญาณที ่สถานีเคลื ่อนที ่ไดร ับมี

คุณภาพดีที่สุด สวนสีแดงนั้นจะแสดงวาสัญญาณที่สถานี

เคลื่อนที่ไดรับที่มีคุณภาพที่ต่ำมากและสีดำคือไมสามารถใช

งานได 
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รูปที่ 16 แสดงผลของความแรงของสัญญาณที่รับได 

 

 ในกรณีสัญญาณที่ไดรับเปนสีแดงแสดงวาสัญญาณที่

สถานีเคลื่อนที่ไดรับมีคุณภาพต่ำ จนไมสามารถใชงานหรือ

เชื่อมตอได เนื่องจากอาจอยูในบริเวณพื้นที่ขอบของสถานี

ฐานหรือสัญญาณที่ไดรับเปนสีดำแสดงวาไมสามารถใชงาน

ไดเลย เนื่องจากเสนทางไมอยูในบริเวณขอบเขตการใชงาน

ของสถานีฐานใดๆ เลย ดังนั ้นผู ใชสามารถทำการปรับ

คาพารามิเตอรตางๆ ไดเพื่อใหไดสัญญาณที่มีคุณภาพเพิ่ม

มากขึน้ ดังรูปที่ 17 ที่ไดทำการปรับกำลังสงมากขึ้น ปรับมุม

กดของสายอากาศใหเจาะจงบริเวณพื้นที่มากขึ้น ปรับความ

สูงของสายอกาศ รวมถึงการปรับพิกัดที ่ตั ้งของสถานีฐาน

ใหมเพื ่อใหครอบคลุมพื ้นที ่มากขึ ้น จะเห็นวาสัญญาณที่

สถานีเคลื่อนที่รับไดในรูปที่ 17 จะไมมีสีแดงหรือวาสีดำ ซึ่ง

หมายความวามีคุณภาพของสัญญาณที่ดีขึ ้น และครอบคลุม

พื้นที่มากขึ้น เมื่อพิจารณาภาพที่ 17 จะพบวามีบางสถานี

ฐานที่มีรัศมีใหบริการลดลงอยางมากซึ่งสามารถเปนไปได

เนื่องจากวัตถุประสงคของการปรับคาพารามิเตอรเพื่อทั้ง

ระบบสามารถใหบริการสถานีเคลื่อนที่ไดอยางราบรื่นตลอด

เสนทางที่นำมาทดสอบ อยางไรก็ตามการปรับพารามิเตอร

ตามร ูปที ่  17 นั ้นย ังไม เป นการปรับคาพาราม ิเตอร ท่ี

เหมาะสมที่ส ุด โดยการปรับเพื ่อใหไดคาพารามิเตอรที่

เหมาะสมที่สุดนั้นการกำหนดเงื่อนไขของโปรแกรมจะมี

ความซับซอนมาก 

 

  
 

รูปที่ 17 ผลของความแรงของสัญญาณที่รบัได 

หลังทำการปรับคาพารามิเตอรของระบบ 

 

5. สรุปผลการดำเนินงานและขอเสนอแนะ 

 บทความนี้นำเสนอโปรแกรมจำลองคุณภาพสัญญาณ

และการยายขามเซลลของสถานีเคลื่อนที ่ขึ้นเพื่อตองการ

ศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปรับคาพารามิเตอรตาง ๆ  

ซึ่งจากการทดลองสามารถสรุปไดวาการปรับคาพารามิเตอร

ตาง ๆ จะสงผลอยางมากตอคุณภาพของสัญญาณและการ

ยายขามเซลลของสถานีเคลื่อนที่ตามที่ไดกลาวไวในหัวขอที่ 

4 เชน คาร ัศมีขอบเซลลจะแปรผกผันกับคุณภาพของ

สัญญาณที่ผูใชไดรับ กลาวคือยิ่งรัศมีขอบเซลลเพ่ิมขึ้นที่ขอบ

เซลลก็จะไดรับคุณภาพของสัญญาณที่ต่ำลง จำนวนผูใชท่ี

เปนสัญญาณแทรกสอดในแตละสถานีฐานจะแปรผกผันกับ

อัตราสวนสัญญาณที ่ร ับไดตอสัญญาณแทรกสอด โดย

จำนวนผูใชงานในแตละสถานีฐานจะสงผลใหเกิดการยาย

ขามเซลลที่ตางกัน โปรแกรมจำลองที่นำเสนอในบทความนี้

สามารถใชจำลองสถานการณการยายขามเซลลของเสนทาง

ที่สนใจไดเปนอยางดีนอกจากนี้โปรแกรมจำลองดังกลาวยัง

สามารถแสดงคุณภาพของสัญญาณที่สถานีเคลื่อนที่รับไดท่ี

ตำแหนงตาง ๆ ในเสนทางรวมทั้งสามารถปรับปรุงคุณภาพ

ของสัญญาณโดยการปรับคาพารามเิตอรตาง ๆ ที่จำเปนตอ

การออกแบบระบบโทรศ ัพท เคล ื ่อนท ี ่แบบเซลล ูลาร 

เน่ืองจากเสนทางท่ีนำมาใชในโปรแกรมจำลองนี้เปนเสนทาง

จริงที่นำมาจากโปรแกรม Google Earth ดังนั้นโปรแกรม

จำลองนี้จึงเปนประโยชนมากสำหรับใชศึกษาการออกแบบ

ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่แบบเซลลูลารเบื้องตน 
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 แนวทางการพัฒนาในอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ของโปรแกรมจำลองนี้ไดแกการพัฒนาโปรแกรมใหสามารถ

ปรับคาพารามิเตอรของระบบใหเหมาะสมเพื่อใหไดสัญญาณ

มีคุณภาพสูงที ่ส ุดในแตละตำแหนงของเสนทาง พัฒนา

โปรแกรมใหสามารถสรางสถานีฐานไดมากขึ้นจากที่กำหนด

ไวเนื่องจาโปรแกรมนี้สามารถจำลองไดมากสุดแค 4 สถานี

ฐาน พัฒนาโปรแกรมใหสามารถใชงานสายอากาศชนิด

เจาะจงทิศทาง (sector antenna) ไดและพัฒนาโปรแกรม

ใหสามารถใชงานแผนท่ีจริงได 

 สำหร ับผ ู ที่สนใจทดลองใช งานโปรแกรมจำลองที่

นำเสนอในบทความนี้สามารถเขาไปดาวนโหลดโปรแกรม

จำลองและคูมือการใชงานไดจากลิงคดานลางนี้  

https://drive.google.com/drive/folders/10uZe8oUB

_XYhPInjRk54WcW-gUiqQ-3u 
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บทคัดยอ  

 บทความนี้นำเสนอการตรวจวัดและควบคุมอุณหภูมิภายในตูนึ่งฆาเชื้อกอนวัสดุเพาะเห็ดอัตโนมัติดวยการสื่อสาร 

บลูทูธ ระบบแบงเปน 2 สวน คือ สวนตรวจวัดอุณหภูมิและสวนควบคุมวาลวแกส สวนตรวจวัดทำหนาที่ตรวจสอบอุณหภูมิ 

แสดงผล และสงขอมูลออกอากาศ สวนควบคุมทำหนาที่รับขอมูลอุณหภูมิผานอากาศ วิเคราะหผลและควบคุมมอเตอรสเต็ป

เปอร ระบบใชการตรวจวัดอุณหภูมิดวยเทอรโมคัปเปล ทำงานรวมกับโมดูลแปลงสัญญาณแอนะล็อคเปนดิจิทัล 12 บิต การ

ตรวจวัดอุณหภูมิภายในตูนึ่งทำซ้ำทั้งหมด 10 ครั้ง และวิเคราะหหาคาเฉลี่ย แสดงผลอุณหภูมิบนหนาจอโอแอลอีดีพรอมสง

ขอมูลผานโมดูลบลูทูธไปยังสวนควบคุม สวนควบคุมรับขอมูลอุณหภูมิผานโมดูลบลูทูธสื่อสารและประมวลผลดวยบอรด

ไมโครคอนโทรลเลอรอาดุยโนนาโน ขอมูลการตัดสินใจในรูปแบบของสัญญาณควบคุมถูกสงไปยังบอรดขับมอเตอร เพ่ือ

ควบคุมมอเตอรสเต็ปเปอรในการหมุนวาลวแกสในชวง –100 ถึง +10 องศา ระบบไดรับการทดสอบทั้งหมด 3 ครั้ง แบง

ออกเปนการตรวจสอบและปรับวาลวแกสทุกๆ 2 นาที 4 นาทีและ 8 นาที ตามลำดับ ตลอดระยะเวลา 4 ชั่วโมง ชวงเวลาที่

เหมาะสม คือ การตรวจสอบทุกๆ 4 นาที เนื่องจากประหยัดพลังงานในการควบคุมวาลวแตยังคงรักษาระดับอุณหภูมิใหอยู

ในชวง 95 ถึง 100 องศาเซลเซียส ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงเหมาะสำหรับการนำไปประยุกตใชงานในการทำลาย

เช้ือจุลินทรียภายในตูนึ่งฆาเช้ือกอนวัสดุเพาะเห็ด 

 

คำสำคัญ: เห็ด, การนึ่งฆาเชื้อ, ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัต,ิ การควบคุมปริมาณแกส  
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Abstract 

 This article presents an automatic temperature monitoring and control system for mushrooms 

substrate pasteurization with Bluetooth communication. This system consists of 2 major parts: temperature 

measurement and gas valve control. The first part is to measure, display and then transmit data wirelessly. 

The latter part is to receive data wirelessly, analyze data and then control stepper motor. The control 

system uses thermocouple for temperature monitoring that works with a 12-bit analog-to-digital converter 

module. The temperature inside the pasteurization chamber was repeatedly measured 10 times for 

calculating average value before displaying on OLED screen and then was wirelessly transmitted via 

Bluetooth module to the receiver. The received data was proceeded with Arduino nano microcontroller 

board. The output data was control signal that sent to motor drive board to rotate gas valve in the range 

of –100 to +10 degrees. The system was tested by measuring and adjusting gas valve every 2, 4 and 8 

minutes respectively for 4 hours. The result showed that the optimum checking time was 4 minutes since 

the valve control was energy saving and the system still effectively maintained the temperature in the 95 

to 100 °C range. Thus, this system is suitable for applying to destruct the microorganisms in the mushroom 

substrate pasteurization system.  

 

Keywords: Mushroom, Mushrooms substrate pasteurization, Automatic temperature control, Gas control  

 

1. บทนำ 

 ผลผลิตเห็ดจากทั่วโลกในแตละปมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น

อยางตอเนื่อง ซึ ่งมีสาเหตุมาจากคานิยมของผู บริโภคใน

ปจจุบันที่ใหความสำคัญกับสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ ่งเห็ดมี

ค ุณค าทางโภชนาการสูงและม ีสรรพค ุณทางยา เห็ด

เศรษฐกิจที่สำคัญจำแนกออกเปน 3 กลุม ไดแก เห็ดสำหรับ

บริโภค เห็ดสำหรับผลิตยา และเห็ดปา [1] ในป 2017 มูลคา

ทางการตลาดของเห็ดทั ่วโลกมีคาสูงถึง 38.13 พันลาน

เหรียญสหรัฐ และมีอัตราการเติบโตของมูลคาทางการตลาด

เพ่ิมขึ้น 7.9% ตอป [2] ดังนั้นการเพ่ิมกำลังการผลิตเห็ดเพ่ือ

รองรับความตองการของตลาดที่เพิ่มมากขึ้นจึงเปนสิ่งสำคัญ 

การเพาะเห็ดเศรษฐกิจเพื ่อใหไดผลผลิตสูง นอกจากการ

เพาะในโรงเร ือนควบคุมสภาพแวดล อม การกำจ ัดสิ่ง

ปนเปอนในวัสดุเพาะเห็ดถือเปนสิ ่งสำคัญในกระบวนการ

ผลิต เนื ่องจากเปนปจจัยที่ทำใหดอกเห็ดเจริญเติบโตได

รวดเร็ว วัสดุที่นิยมนำมาเพาะเห็ด ไดแก ข้ีเลื่อยไมยางพารา 

ผสมกับรำ น้ำตาลทราย ยิปซัม ปูนขาว และดีเกลือเพื่อเปน

อาหารของเห็ด [3] เมื่อผสมวัสดุทั้งหมดแลวนำไปบรรจุลง

ในถุงพลาสติก จากนั้นนำไปผานการฆาเชื้อกอนนำไปหยอด

เช้ือเห็ดใหเจริญเติบโต [4] ขั้นตอนการฆาเชื้อกอนวัสดุเพาะ

เห็ดเปนขั ้นตอนที่มีความสำคัญเนื ่องจากเปนการลดการ

ปนเปอนของจุลินทรีย ศัตรูพืช และโรค [5] ซึ่งสิ่งเหลานี้

สงผลใหเช้ือเห็ดใชเวลาเจริญเติบโตในกอนวัสดุเพาะนานขึ้น 

[6] ในกรณีที่การปนเปอนสูงเชื้อเห็ดไมสามารถเจริญเตบิโต

ไดในกอนวัสดุเพาะ ทำใหกอนวัสดุเพาะที่เช้ือเห็ดไมสามารถ

เจริญเติบโตกลายเปนของเสียในกระบวนการผลิต [7] หรือ

เกิดโรคจากเชื้อแบคทีเรียในเห็ด [8] สงผลใหตนทุนการผลิต

ส ูงข ึ ้น ด ังน ั ้นกระบวนการฆ าเช ื ้อว ัสด ุ เพาะเห ็ดท ี ่มี

ประสิทธิภาพทำใหเก็บเกี่ยวผลผลิตไดเร็วและมีปริมาณสูง 

[9] รวมถึงเปนการลดตนทุนการผลิต วธิกีารฆาเช้ือกอนวัสดุ

เพาะเห็ดแบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ ตู นึ ่งความดันสูง 

(Autoclave) และตูนึ ่งความดันต่ำ ซึ ่งตูนึ ่งทั ้ง 2 แบบ ใช

หลักการฆาเชื้อในวัสดุเพาะเห็ดดวยความรอนจากไอน้ำ 

ดังนั้นจึงตองควบคุมอุณหภูมิใหอยู ในระดับที ่เหมาะสม

ตลอดระยะเวลาการนึ่งฆาเช้ือ เนื่องจากความรอนเปนปจจัย

สำคัญในการกำจัดจุลินทรีย ศัตรูพืช และโรคที่ปนเปอนใน

วัสดุเพาะเห็ด ตูนึ ่งความดันสูงสามารถฆาเชื้อจุลินทรียใน

วัสดุเพาะไดมากและใชเวลาในการฆาเช้ือนอยกวาตูนึ่งความ
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ดันต่ำ จึงทำใหเช้ือเห็ดเจริญเติบโตในวัสดุเพาะไดดี [7] ตูนึ่ง

ความดันสูงใชหลักการเพิ่มอุณหภูมิจุดเดือดของไอน้ำใหอยู

ในชวง 110 ถึง 120 องศาเซลเซียส ดวยการเพิ่มความดัน

อากาศภายในตูที ่ 20 ถึง 30 ปอนดตอตารางนิ ้ว (PSI) ที่

อุณหภูมิสูงสามารถทำใหฆาเชื้อจุลินทรียไดทั้งหมด [10] ตู

นึ่งความดันสูงสามารถควบคุมอุณหภูมิการฆาเชื้อใหคงที่ได

แบบอัตโนมตัิ แตมีราคาสูงและสิ้นเปลืองพลังงาน ดังนั้นการ

ฆาเชื้อกอนวัสดุเพาะดวยตูนึ่งความดันต่ำที่มีตนทุนในการ

ผลิตต่ำ จึงเปนทางเลือกสำหรับเกษตรกรทั่วไปและไดรับ

การนำไปใชงานอยางแพรหลาย รวมถึงผูประกอบการฟารม

เห็ดขนาดเล็ก เนื่องจากสรางงาย ไมซับซอน และตนทุนต่ำ 

ลักษณะของตูนึ่งความดันต่ำที่ใชงานโดยทั่วไปถูกออกแบบ

และสรางเพื ่อลดตนทุนในหลากหลายรูปแบบ โดยอาศัย

หลักการพื้นฐาน คือ ใชความรอนจากไอน้ำที่อุณหภูมิสูงสุด 

100 องศาเซลเซียส ไดแก เตานึ่งแบบลูกทุงซึ่งใชถังโลหะ

ขนาด 200 ลิตร ใชพลังงานจากฟนเพื ่อตมน้ำใหเดือด

กลายเปนไอ พาความรอนไปสูกอนวัสดุเพาะเห็ด ใชเวลาใน

การนึ่งมากกวา 3 ชั่วโมง โดยควบคุมอุณหภูมิใหอยูในชวง 

90-100 องศาเซลเซียส ตลอดระยะเวลาการนึ่งดวยการเติม

ฟนอยางตอเนื่อง [11] การนึ ่งดวยวิธีการนี้จำกัดปริมาณ

กอนเชื้อเห็ดที่นึ่งแตละครั้ง และตองใชความระมัดระวังใน

การควบคุมอุณหภูมิคงที่ตลอดระยะเวลาการนึ่งฆาเชื้อ จึงมี

โอกาสทำใหเกิดกอนเชื้อเห็ดท่ีฆาเช้ือไมหมดสงผลใหเช้ือเห็ด

ที่หยอดลงในวัสดุเพาะไมเจริญเติบโต นักวิจัยไดพัฒนาเตา

นึ่งแบบลูกทุงดวยพลังงานจากฟน โดยออกแบบเตานึ่งฆา

เชื้อกอนวัสดุเพาะเห็ดที่สามารถลดการใชพลังงานเชื้อเพลิง

และลดการสูญเสียพลังงานความรอน [12] ทั้งน้ีเตานึ่งที่

นำเสนอสามารถตรวจวัดอุณหภูมิได และแจงเตือนเมื่อ

อุณหภูมิไมอยู ในระดับที ่กำหนด คือ 90 ถึง 105 องศา

เซลเซียส แตยังไมสามารถควบคุมไดอยางอัตโนมัติ สำหรับ

เตานึ่งที่ใชพลังงานจากฟน การหาวัตถุดิบเพื่อใหความรอน

ทำไดยากและเกิดเขมา ตอมาจึงมีการพัฒนาตูนึ่งฆาเช้ือวัสดุ

เพาะเห็ดดวยพลังงานแกสที ่สามารถทำไดสะดวกและให

ความรอนอยางตอเนื่อง ระบบการนึ่งใชการติดตั้งตูบรรจุ

กอนวัสดุเพาะเห็ดและหมอผลิตไอน้ำแยกจากกัน สามารถ

นึ่งฆาเชื้อกอนวัสดุเพาะเห็ดไดจำนวนมากในแตละครั้ง [13] 

การควบคุมอุณหภูมิใหสม่ำเสมอตลอดการนึ่งฆาเชื ้อตอง

อาศัยประสบการณและความชำนาญของเกษตกร สำหรับ

เกษตกรที่ขาดความชำนาญจึงอาจเกิดความเสี่ยงในการนึ่ง

เพ่ือฆาเช้ือกอนวัสดุเห็ด ดังน้ันการควบคุมอุณหภูมิการนึ่งฆา

เชื้อกอนวัสดุเพาะเห็ดใหกับตูนึ ่งความดันต่ำดวยพลังงาน

แกสแบบอัตโนมัติจึงเปนสิ ่งที ่นาสนใจ เนื ่องจากสามารถ

ควบคุมอุณหภูมิใหคงที่ตลอดระยะเวลาการนึ่ง ลดปริมาณ

การสูญเสียของกอนวัสดุเพาะเห็ด เก็บเกี ่ยวผลผลิตได

รวดเร็ว มปีริมาณผลผลิตสูง และใชพลังงานในการนึ่งฆาเช้ือ

อยางคุมคา  

 ในงานนี ้จ ึงนำเสนอการควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ

สำหรับตู น ึ ่งฆาเชื ้อกอนวัสดุเพาะเห็ดความดันต่ำดวย

พลังงานแกส ใชการตรวจวัดอุณหภูมิภายตูนึ ่ง วิเคราะห

ความเหมาะสมในการปรับระดับความแรงของแกส และ

ควบคุมการหมุนวาลวเพื ่อปรับปริมาณแกสใหเหมาะสม

อัตโนมัติ โดยเสนอบทนำในสวนที่ 1 และสวนที่ 2 นำเสนอ

การประยุกตใชทฤษฎีพ้ืนฐานของสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมา

ชวยในการวิเคราะหการทำงานของระบบจากเปลี่ยนแปลง

ของอุณหภูมิในชวงการทดสอบ สวนที่ 3 นำเสนอโครงสราง

การทำงานระบบตรวจวัดและควบคุมอุณหภูมอิัตโนมัติ การ

สื่อสารขอมูล การแสดงผล และการควบคุมอุณหภูมิภายใน

ตูนึ ่ง สวนที่ 4 นำเสนอระบบตนแบบที่ไดรับพัฒนา เทอร

โมคัปเปลสำหรับตรวจวัดอุณหภูมิ หนาจอแสดงผลโอ

แอลอีดี (OLED) การสื่อสารผานโมดูลบลูทูธ การวิเคราะห

อ ุ ณ ห ภ ู ม ิ แ ล ะ ร ะ ด ั บ ก า ร ป ร ั บ ว า ล  ว แ ก  ส ข อ ง

ไมโครคอนโทรลเลอร สวนที่ 5 การทดสอบประสิทธิภาพ

การทำงานระบบตนแบบและวิเคราะหความสามารถของ

ระบบ และสวนสุดทายสรุปผลการวิจัย  

 

2. หลักการพื้นฐานของคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 สถิติสำหรับการวิจัยเพื่อใชในการวเิคราะหประสิทธิภาพ

การทำงานของระบบตรวจวัดและควบคุมอุณหภูมิภายในตู

นึ่งฆาเชื้อกอนวัสดุเพาะเห็ดอัตโนมัต ิเปนการวิเคราะหระดบั

ของอุณหภูมิตลอดชวงเวลาการนึ่งฆาเชื้อกอนวัสดุเพาะเห็ด 

ดวยการวิเคราะหเชิงสถิติ ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) เพื่อเปน

ตัวแทนของขอมูลทั ้งหมด และสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation: SD) เพ่ือใชในการแสดงการกระจาย
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ของขอมูลอุณหภูมิตลอดชวงเวลาการนึ ่งฆาเชื ้อ ส วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน สามารถหาไดจากสมการที่ (1) [14]  

 

                 

2

1

( )

. .
1

n

i
i

x x

S D
n









               

(1) 

 

โดย ix  คือ อุณหภูมิ ณ เวลาใดๆ และ x  คือ คาอุณหภูมิ

เฉลี ่ยตลอดการวัด และ n คือ จำนวนครั ้งของการวัด

อุณหภูมิ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปนการวิเคราะหทางสถิติ

ที ่ใชแสดงการกระจายของขอมูลออกจากคาเฉลี ่ย เพื่อ

ประเมินผลของขอมูล แสดงความเที ่ยงของการวัด และ

นำไปใชคำนวณหาชวงความเชื ่อมั ่น ซึ ่งส วนเบี ่ยงเบน

มาตรฐานมีคาการกระจายตัวนอยแสดงไดวาขอมูลทั้งหมดมี

คาใกลเคียงกัน ในทางกลับกันหากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมี

คาการกระจายตัวสูงแสดงถึงขอมูลทั้งหมดมีคาแตกตางกัน

มาก  

 

 

 

 

3. โครงสรางของระบบท่ีนำเสนอ  

การควบคุมอุณหภูมิภายในตูนึ่งฆาเชื้อกอนวัสดุเพาะเหด็

แบงการพัฒนาออกเปน 2 สวน คือ 1) ภาคสงเปนสวนของ

การตรวจวัดอุณหภูมิ หาคาเฉลี่ย และแสดงผล 2) ภาครับ

เปนสวนของการวิเคราะหขอมูลและตัดสินใจเพื่อควบคุม

วาลวแกส ระบบสวนที่ 1 ประกอบดวยเซนเซอรตรวจวัด

อุณหภูมิภายในตูนึ ่งฆาเชื ้อกอนวัสดุเพาะเห็ดท่ีมีสามารถ

ตรวจวัดอุณหภูมิไดในชวง -50 ถึง 150 องศาเซลเซียส (°C) 

ขอมูลอุณหภูมจิากการตรวจวัดไดรับการขยายใหชัดเจนและ

เปลี่ยนจากสัญญาณแอนะล็อคเปนสัญญาณดิจิทัล 12 บิต 

จากนั ้นขอมูลถูกสงยังบอรดไมโครคอนโทรลเลอรเพื่อ

ประมวลผล และสงขอมูลตอไปยังหนาจอโอแอลอีดี เพื่อ

แสดงผลอุณหภูมิ พรอมทั้งสงขอมูลออกไปยังโมดูลบลูทูธ 

(Master) เพื่อสงขอมูลอุณหภูมิแบบไรสายผานอากาศไปยัง

ภาครับ ระบบสวนที่ 2 ประกอบดวยโมดูลบลูทูธ (Slave) 

ทำหนาที่รับขอมูลอุณหภูมิจากภาคสงแลวสงตอไปยังบอรด

ไมโครคอนโทรลเลอรเพื่อประมวลผลขอมูล และผลของการ

ตัดสินใจถูกสงตอไปยังวงจรขับมอเตอรสเต็ปเปอรเพื่อปรับ

วาลวแกส โครงสรางของระบบที่ไดรับการนำเสนอดังแสดง

ในรูปที่ 1  

 

 

 
 

รูปที่ 1 โครงสรางระบบตรวจวัดและควบคุมอณุหภูมิภายในตูนึ่งฆาเช้ือกอนวัสดุเพาะเหด็  
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ระบบที่ไดรับการนำเสนอเพื่อใชในการตรวจวัดความ

รอนของอุณหภูมิภายในตูนึ่งฆาเชื้อกอนวัสดุเพาะเห็ดและ

ปรับอุณหภูมิใหอยูในชวง 95 ถึง 100 องศาเซลเซียส [15] 

เพ่ือทำลายเชื้อจุลินทรียที่ไมตองการ จากนั้นระบบไดรับการ

พัฒนาขึ้นเพื ่อนำไปใชงานจริง โดยแบงออกเปนภาคสงที่

ไดรับการติดตั้งอยูที ่ตูนึ่งกอนวัสดุเพาะเห็ดและภาครับที่

ไดรับการติดตั้งอยูที่วาลวของถังแกส  

 

4. การพัฒนาระบบตนแบบ  

ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติภายในตูนึ ่งฆาเชื้อกอน

วัสดุเพาะเห็ดอาศัยการตรวจวัดอุณหภูมิภายใน จากนั้น    

จึงวิเคราะหอุณหภูมิและตัดสินใจในการควบคุมวาลวแกส

เพื่อปรับอุณหภูมิใหเหมาะสม การตรวจวัดควบคุมอุณหภูมิ

แบงออกเปนภาคสงและภาครับ โดยภาคสงประกอบดวย

เทอร โมคัปเปล (Thermocouple Type K) โมด ูลแปลง

ส ัญญาณแอนะล ็ อค เป  นด ิจ ิ ท ั ล  MAX6675 บอร ด

ไมโครคอนโทรลเลอรอาดุยโนนาโน (Arduino Nano v3.0) 

ใช MCU รุน ATMEGA328P ไดรับการตั ้งคาอัตราการสง

ขอมูล (Baud rate) ที่ 38400 bayd แสดงผลดวยหนาจอ

โอแอลอีดขีนาด 0.91 นิ้ว ที่ใชการสื่อสารขอมูลแบบอนุกรม 

(Inter integrated circuit: I2C) และโมดูลบลูทูธ HC-05M 

(Master) ที่มีการตั ้งคาสำหรับการสื ่อสารดวยกำหนดคา 

NAME = BTMASTER PSWD = 1234 UART = 38400 

ROLE=1 CMODE=1  แ ล ะ ก ำ ห น ด ท ี ่ อ ย ู  ข อ ง ต ั ว รั บ 

LINK=98D3,71,F6109F ตามลำดับ ภาครับประกอบดวย

และโมดูลบลูทูธ HC-05S (Slave) ที่ตั ้งคาการสื่อสารจาก

การกำหนดคา NAME = BTSLAVE PSWD = 1234 UART 

= 38400 ROLE = 0 ตามลำดับบอรดไมโครคอนโทรลเลอร 

อาดุยโนนาโน อัตราการสงขอมูลเทากับภาคสง 38400 

bayd บอรดขับมอเตอร A4988 และมอเตอรสเต็ปเปอร 

NEMA 17 ขนาด 22 มิลลิเมตร  

การวัดอุณหภูมิภายในตูนึ ่งฆาเชื้อกอนวัสดุเพาะเห็ดได

ประยุกตใชเซนเซอรวัดอุณหภูมิแบบเทอรโมคัปเปล M6 ที่

สามารถตรวจวัดอุณหภูมิไดอยางแมนยำในชวง -50 ถึง 150 

องศาเซลเซียส และใหความละเอียดการวัดที่ 0.25 องศา

เซลเซ ียส จากน ั ้นต อขาบวกและขาลบเข าก ับโมดูล 

MAX6675 เพื ่อใหทำงานรวมกัน ไฟเลี ้ยงของโมดูล ท่ี

นำมาใชงานอยู ที ่ 5 โวลต ซึ ่งนำมาจากแหลงจายไฟของ

บอรดอาดุยโนนาโน และจากนั้นจึงไดรับขอมูลเปนเอาตพุต

จากโมดูล MAX6675 คือ ระดับอ ุณหภูม ิท ี ่แปลงเปน

สัญญาณดิจิทัลทั้งหมด 12 บิต ใหขอมูลอยูในชวง 0 ถึง 

4095 และคาที่ไดรับถูกสงตอไปยังบอรดอาดุยโนนาโนดวย

การสื่อสารแบบอนุกรม การวัดอุณหภูมิภายในตูนึ่งไดรบัการ

ควบคุมจากบอรดอาดุยโนนาโน การวัดอุณหภูมิถูกทำซ้ำ 10 

ครั้ง และนำขอมูลที่ไดมาหาคาเฉลี่ยเพื่อใหขอมูลอุณหภูมิมี

ความถูกตองมากที่สุด จากนั้นขอมูลถูกสงตอไปยังหนาจอโอ

แอลอีดเีพ่ือแสดงผล การสงขอมูลไปยังหนาจอใชการสื่อสาร

ขอมูลแบบซิงโครนัส คาอุณหภูมิเฉลี่ยภายในตูนึ่งไดรับการ

แสดงผลบนหนาจอแบบทศนิยมแบบสองตำแหนง การสง

ขอมูลออกหนาจอทำพรอมกับการสงขอมูลไปยังโมดูลบลูทูธ 

HC-05M ผานพอรตอนุกรม (Serial port: TX, RX) เพื่อให

โมดูลบลูทูธของภาคสงทำการสงเฉพาะขอมูลอุณหภูมิดวย

มาตรฐานการสื่อสารบลทููธ ผานอากาศไปยังภาครับ ระบบ

ในสวนของภาคสงแสดงดงัในรูปที่ 2  

 

 
 

รูปที่ 2 สวนตรวจวัดอุณหภูมภิายในตูนึ่งของภาคสง  

 

ภาครับที่ติดตั ้งอยูกับถังแกสหุงตม (LPG) ใชโมดูลบลูทูธ 

HC-05S ในการทำหนาที่รับขอมูลผานอากาศ จากนั้นสงตอ

ขอมูลอุณหภูมิดวยพอรตอนุกรม (TX, RX) ไปยังบอรด

ไมโครคอนโทรลเลอรอาดุยโนนาโน ขอมูลอุณหภูมิไดรับการ

ประมวลผล ผลการตัดสินใจถูกสงตอไปยังบอรดขับมอเตอร

เพื่อควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอรสเต็ปเปอรในการ

ปรับวาลวแกสตามเงื่อนไขที่กำหนด กรณีที่บลูทูธหยุดการ

เชื ่อมตอ ภาครับยังคงวนซ้ำเพื ่อรอรับคาและเมื ่อตรวจ

สัญญาณที่ม ีคาอุณหภูมิสงมา ระบบจึงเริ ่มทำงานและ
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ตัดสินใจควบคุมมอเตอร ระบบภาครับสำหรับการควบคุม

วาลวแกสแสดงดังในรูปท่ี 3  

 

 
 

รูปที่ 3 สวนควบคุมวาลวแกสของภาครับ  

 

การปรับระดับอุณหภูมิใชเงื่อนไขในการควบคุม คือ รักษา

ระดับอุณหภูมิภายในตูนึ่งฆาเชื ้อกอนวัสดุเพาะเห็ดใหอยู

ระหวาง 95 ถึง 100 องศาเซลเซียส ดวยการหมุนวาลวแกส 

1 ครั้ง โดยมีองศาในการหมุนแตกตางกันขึ้นกับอุณหภูม ิใน

กรณีท่ีอุณหภูมิภายในตูต่ำกวา 95 องศาเซลเซียส วาลวแกส

ไดร ับการปรับใหหมุนทวนเข็มนาิกาเพื ่อเพิ ่มอุณหภูมิ

ภายในตู นึ ่ง เมื ่ออุณหภูมิมากกวาหรือเทากับ 95 องศา

เซลเซียส แตนอยกวาหรือเทากับ 100 องศาเซลเซียส ระบบ

ยังคงทำงานตอไปโดยไมปรับวาลวแกส และเมื่ออุณหภูมิ

ภายในตู เกิน 100 องศาเซลเซียส วาลวแกสไดร ับการ

ควบคุมดวยการปรับใหหมุนตามเข็มนาิกาเพื่อลดอุณหภูมิ

ภายในตู นึ ่งกอนเห็ด เงื ่อนไขควบคุมองศาการหมุนแบบ

ละเอียดของมอเตอรสเต็ปเปอรในการปรับมุมของแตละ

ระดับอุณหภูมิ แสดงดังในตารางท่ี 1  
 

ตารางที่ 1 การปรับวาลวแกสเพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในตู

นึ่งกอนวัสดุเพาะ  

อุณหภูมิ (°C) รอบการหมุน (มุมองศา) 
≤55 -100° 
≤70 -70° 
≤80 -50° 
≤85 -35° 
≤90 -20° 
<95 -10° 

95-100 0° 
> 100 +10° 

การทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติภายในตูนึ่ง

ฆาเชื้อกอนวัสดุเพาะเห็ดไดรับการทดสอบ ณ กลุมวิสาหกิจ

ชุมชนเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ดบานไรเกา ต.รำพัน อ.ทาใหม 

จ.จันทบุรี ตูนึ ่งที่ทดสอบมีขนาด กวางxยาวxสูง ที่ 2x3x2 

เมตร บรรจุกอนเห็ดจำนวน 1,600 กอน การนึ่งกอนเห็ดใช

ความรอนจากไอน้ำที่ไดรับการตมจากแกสหุงตมแอลพีจี ใช

เวลาทั้งหมด 4 ชั่วโมง ตอ 1 ครั้ง เพื่อกำจัดเช้ือจุลินทรียที่

ไมตองการชนิดอื่นๆ ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติในสวน

ของภาคสงไดรับการติดตั้งอยูตรงกลางดานหนาของตูนึ่งฆา

เช้ือกอนวสัดุเพาะเห็ด ติดตั้งหัวเทอรโมคปัเปลไวดานในของ

ตูนึ่งและใชสายนำสัญญาณเชื่อมตอออกมายังสวนตรวจวัด

เพื ่อทำหนาที่ว ัดและวิเคราะหอุณหภูมิ (Temperature 

measurement) และ ในส  วนของภาคร ับท ี ่ ม ีหน  าที่

ประมวลผลและตัดสินใจเพื่อปรับวาลวในแตละระดับของ

องศาการหมุน (Gas valve control) ไดรับการติดตั้งเขากับ

วาลวแกสหุงตมทางดานบนในสวนหัวของวาลว โดยมีหนาที่

ควบคุมปริมาณแกสที่ใชในการตมน้ำในหมอตม (Boiler) 

หมอตมมีหนาทีพ่นไอน้ำที่มีความรอนเขาไปภายในตูนึ่งกอน

เห็ด แสดงดังในรูปที่ 4  

ระบบตรวจวัดและควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติท่ีไดรับการ

ติดตั้งเขากับตูนึ่งและหัวปรับแกสแอลพีจี ไดรับการทดสอบ

ตลอดระยะเวลาในการนึ่งกอนวัสดุเพาะเห็ดเปนเวลา 4 

ชั่วโมง และไดรับการทดสอบทั้งหมด 3 ครั้ง  

 

5. การทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบ  

 ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติไดรับการทดสอบ

เพื่อวิเคราะหความสามารถในการควบคุมความชื้นภายในตู

นึ่งกอนเห็ด การทดสอบทำทั้งหมด 3 ครั้ง ของวันที่ 21 22 

และ 28 พฤศจิกายน 2563 ตามลำดับ ในแตละครั้งใชเวลา

ในการทดสอบทั้งหมด 4 ชั่วโมง และทำในชวงเวลา 10:30 

น. ถึง 14:30 น. และการเปดระบบควบคุมอุณหภูมิภายในตู

นึ ่ง ในการทดสอบทำในชวงที่อุณหภูมิอยู ที่ 95 ถึง 100 

องศาเซลเซียส จากนั้นจึงตั้งคาระบบใหทำงานอัตโนมัติดวย

การตรวจวัดอุณหภูมิและควบคุมความรอนจากการปรับ

วาลวแกสที่ใหความรอนหมอตม การทดสอบในครั้งแรกทำ

ในวันที ่ 21 พ.ย. ใชระยะเวลา 4 ชั ่วโมง การตรวจวัด

อุณหภูมิ   ถูกทำทุก ๆ 2  นาที   ถาความรอนไมอยูในชวงท่ี 
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รูปที่ 4 ระบบตรวจวัดและควบคมุอุณหภูมตูินึ่งฆาเช้ือกอนวัสดุเพาะเห็ดอัตโนมัต ิ 

 

กำหนด ระบบจึงปรับจากวาลวแกสเพื่อควบคุมความรอน

ภายในตูนึ ่งใหอยูในชวง 95 ถึง 100 องศาเซลเซียส การ

ทดสอบในครั ้งที่ 2 คือ วันที่ 22 พ.ย. อุณหภูมิไดรับการ

ตรวจวัดในทุกๆ 4 นาที ตลอด 4 ชั่วโมง เมื่ออุณหภูมิอยู

นอกชวงที ่กำหนดระบบจึงหมุนวาลวแกสเพื่อปรับระดับ

ความแรงของแกสที่ใหความรอนหมอตม เพ่ือรักษาอุณหภูมิ

ในตูนึ่งใหอยูในชวงท่ีกำหนด ในครั้งที่ 3 การทดสอบถูกทำ

ในวนัที่ 28 พ.ย. ความถ่ีของระยะเวลาในการตรวจวัดระดับ

อุณหภูมิใชเพ่ิมข้ึนเปนการตรวจวัดทุกๆ 8 นาที การทดสอบ

ทำในลักษณะเดียวกับการทดสอบกอนหนา คือ เมื่ออุณหภมูิ

อยูนอกชวงท่ีกำหนดระบบทำการปรับวาลวแกสเพ่ือควบคุม

ความรอนในตูนึ่งใหอยูในชวงท่ีกำหนด การปรับเพ่ิมหรือลด

ระดับความรอนในแตละครั้งใชพลังงานอยูที่ 2.88 วตัต จาก

การทดสอบทั้ง 3 ครั้ง สังเกตไดวาการควบคุมความรอน

ภายในตูนึ่งแบบละเอียดที่ความถ่ี 2 นาที ตอการควบคุม 1 

ครั้ง ระบบสามารถรักษาอุณหภูมิใหอยูในชวงที่ตองการได

อยางมีประสิทธภิาพ ซึ่งใหคาอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงต่ำสุดอยู

ที่ 96.57 และสูงสุดที่ 99.49 องศาเซลเซียส เมื่อลดความถ่ี

ในการตรวจวัดและควบคุมมาเปน 4 นาที ตอการตรวจวัด 1 

ครั้ง การใชพลังงานลดลงเมื่อเทียบกับการตรวจวัดแบบ

ละเอียด แตยังคงควบคุมอุณหภูมิใหอยูในชวงที่กำหนดได 

คือ อุณหภูมิต่ำสุดอยูที่ 95.44 และสูงสุดอยูที่ 99.85 องศา

เซลเซียส และในการทดสอบครั้งสุดทาย คือ วันที่ 28 พ.ย. 

การตรวจวัดและควบคุมอุณหภูมิถูกทำแบบหยาบดวยการ

วัดหางกันครั้งละ 8 นาที ระบบไมสามารถควบคุมอุณหภูมิ

ภายในตูนึ่งใหอยูในชวงที่ตองไดตลอดชวงการทำงาน โดยมี

การเปลี่ยนแปลงต่ำสุดที ่ 93.61 และสูงสุดอยูที ่ 102.21 

องศาเซลเซียส ดังแสดงในรูปท่ี 5  

 

 
 

รูปที่ 5 การควบคุมอุณหภูมภิายในตูนึ่งกอนวัสดุเพาะเห็ด  

 

จากการทดสอบเพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในตูนึ ่งฆาเช้ือ

กอนวัสดุเพาะเห็ดดวยการปรับความรอนจากวาลวแกส 
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สังเกตไดวาการตรวจวัดและควบคุมอุณหภูมใินทุกๆ 4 นาที 

เปนชวงเวลาที ่เหมาะสม เนื่องจากประหยัดพลังงานของ

ระบบในการควบคุมวาลวแกส และสามารถรักษาระดับ

อุณหภูมิใหอยูในชวง 95 ถึง 100 องศาเซลเซียส ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาถึงความคงที่ของอุณหภูมิตลอด

ชวงเวลาที่ใชในการนึ่งกอนเห็ด จากคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(SD) ที่การตรวจสอบและควบคุมอุณหภูมิทุกๆ 2 นาที ให

คา SD เพียง 2.33 เมื่อขยายชวงความถี่ในการตรวจวัดเปน 

4 นาที คา SD ที่ไดอยูที่ 2.82 และสุดทายชวงความถี่ในการ

ตรวจวัด 8 นาที คา SD ที่ไดเบี่ยงเบนมากที่สุด คือ 5.02 

ตามลำดับ  

 

6. สรุปผล  

ระบบตรวจวัดและควบคุมอุณหภูมิภายในตู นึ ่งฆาเช้ือ

กอนวัสดุเพาะเห็ดอัตโนมัติ ตรวจวัดอุณหภูมิภายในตูนึ่งดวย

เทอรโมคลัปเปลรุน M6 ใหเอาตพุตเปนขอมูลแบบแอนะ

ล็อคและถูกเปลี่ยนเปนสัญญาณดิจทิัลดวยบอรด MAX6675 

ขอมูลดิจิทัลไดรับการประมวลผลดวยบอรดอาดุยโนนาโน

และแสดงผลอุณหภูมิบนหนาจอขนาด 0.91 นิ้ว พรอมทั้งสง

ขอมูลออกอากาศดวยโมดูลบลูทูธ (Master) เพ่ือสงขอมูลไป

ยังสวนควบคุมที่ไดรับการติดตั้งอยูที่วาลวแกส สวนควบคุม

วาลวรับขอมูลอุณหภูมิผานอากาศดวยโมดูลบลูทูธ (Slave) 

ขอมูลถูกสงตอไปยังบอรดอาดุยโนนาโนเพื่อวิเคราะหและ

ตัดสินใจในการควบคุมวาลวแกสในการปรับระดับอุณหภูมิ 

ระบบไดรับการทดสอบทั้งหมด 3 ครั้ง แบงตามระดับความถี่

ในการตรวจวัดและควบคุม คือ การวัดทุกๆ 2 4 และ 8 

นาที ตามลำดับ ตลอดระยะเวลาการนึ่ง 4 ชั่วโมง ความถี่ใน

การตรวจวัดที ่เหมาะสม คือ การควบคุมอุณหภูมิทุกๆ 4 

นาที เนื ่องจากประหยัดพลังงานและสามารถรักษาระดับ

อุณหภูมิภายในตูนึ ่งใหอยูในชวง 95.44 ถึง 99.85 องศา

เซลเซียส และมีความแปรปรวนของอุณหภูมิต่ำนอยเนื่องมี

คาการเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูที่ 2.82 การน่ึงฆาเช้ือกอนวัสดุ

เพาะเห็ดจึงทำไดอยางมีประสิทธิภาพ ขอเสนอแนะของ

ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ คือ เหมาะสำหรับการ

นำไปใชงานกับตูนึ่งความดันต่ำ และใชพลังงานเช้ือเพลิงจาก

แกสแอลพีจี 1 ถัง ในระยะเวลาสำหรับการนึ่ง 4 ช่ัวโมง  
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บทคัดยอ 
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย แจงเตือนขอความและภาพถายผานแอพพลิเคชั่น

ไลน สามารถสงขอความและภาพถายแจงเตือนเมื่อพบการตรวจสอบความผิดปกติของอุณหภูมิรางกาย ผานแอพพลิเคชั่นไลน 

และสามารถจัดเก็บขอมูลรวมถึงการสืบคนขอมูลการตรวจวัดอุณหภูมิรางกายยอนหลังตามวันที่ผู ใชงานตองทราบได ผาน

เครือขายอินเตอรเน็ต เพื่ออํานวยความสะดวกในการวินิจฉัยโรคและติดตามผูปวยไดรวดเร็ว สําหรับการทํางานของระบบ

ตรวจวัดอุณหภูมิรางกายนี้จะใชตัวอินฟราเรดเซนเซอรสําหรับตรวจจับความรอน และสงคาเอาตพุตท่ีไดจากเซนเซอรไปยัง

ไมโครคอนโทรลเลอร Node MCU V.2 เพือ่ทําการประมวลผลคาอุณหภูม ิสงคาทีไ่ดไปแสดงผลบนจอ OLED พรอมกับจัดเก็บ

ผลอุณหภูมิลงในฐานขอมูลสามารถเลือกดูขอมูลอุณหภูมยิอนหลัง รวมกับโมดูลกลอง ESP32-CAM ซึ่งทำหนาท่ีถายภาพและ

สงภาพพรอมขอความแจงเตือนไปยังแอพพลิเคชั่นไลนเมื่อพบความผิดปกติของอุณหภูมิรางกาย จากผลการทดสอบเครื่องวัด

อุณหภูมิรางกายแบบไมสัมผัส ดวยวิธีสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง สามารถตรวจจับอุณหภูมิได ในชวง    35 - 55 องศา

เซลเซียส ตำแหนงการวัดและระยะการตรวจจับอุณหภูมิที่เหมาะสมไดแก ตำแหนงหนาผาก ระยะหาง 3 cm  โดยมีคาความ

ผิดพลาด 0.07 0C คิดเปน 0.19 เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับเครื่องวดัอุณหภูมิแบบอินฟราเรด ยี่หอ YUWELL รุน YT-1   

   

คำสำคัญ: เครื่องวัดอุณหภูมิ, อินฟราเรดเซ็นเซอร, แอพพลิเคชั่นไลน 
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Abstract 

  The objective of this research to develop a system for measuring body temperature, notify 

messages, and photos through the LINE application. It is able to send messages and photos to alert you 

when detecting an abnormality of body temperature through the LINE application. And it can store the 

data, including querying the body temperature measurement data back by the date that users need to 

know through the Internet. This is to facilitate the diagnosis and follow up of patients quickly. For the 

function of this body temperature sensing system, an infrared sensor is used. For detecting heat and 

transmitting the output from the sensor to Node MCU V.2 microcontroller to process temperature values, 

send the results to display on the OLED screen while storing the temperature results in the database. You 

can choose to view historical temperature data in conjunction with the ESP32-CAM camera module that 

takes pictures and sends images with alert messages to the LINE application when an abnormality in body 

temperature.From the test results of this non-contact body thermometer with a specific sampling method, 

it can detect the temperature in the range of 35 - 55 degrees Celsius. Measurement position and the optimal 

temperature detection distance is forehead position, distance 3 cm, with an error of 0.07 ° C, which is 0.19% 

compared to YUWELL infrared thermometer model YT-1. 

Keywords: Thermometer, Infrared senser, LINE application. 
 

1.บทนำ  

 การว ัดอ ุณหภ ูม ิร า งกายม ีความจำ เป นต อการ 

วินิจฉัยโรค และการรักษาที ่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ 

ผูปวยผูใหญที่มีอาการเจ็บปวยเฉียบพลัน อุณหภูมิรางกาย

ปกติมีคาระหวาง 36 - 37.5 องศาเซลเซียส (°ซ.) อุณหภูมิที่

สูงมากกวา 37.5°ซ. ขึ้นไป คือ ภาวะ การมีไข[1,2] ซึ่งแพทย

จะตองคนหาสาเหตุและรักษา ใหตรงกับปญหาที ่เกิดขึ้น 

ความแมนยำ ในการวัดอุณหภูมิกายมีความสำคัญอยางยิ่ง

ตอผูปวยโดยเฉพาะ อยางยิ่งการบงชี้ถึงภาวะติดเชื้อและ

ประเมินการตอบสนองตอการรักษา 

 เครื่องวัดอุณหภูมิเปนเครื่องมือทางการแพทยอีกชนิด

หนึ่งที่มีใชงานกันอยางแพรหลายและ ทุกสถานพยาบาล    

สวนใหญจําเปนตองมีเพ่ือใชตรวจวัดไขของผูปวย โดยปกติ

ในการตรวจวัดไข ของแพทยจะใช “เทอรโมมิเตอรแบบ

ปรอท” เปนเครื่องมือวัดอุณหภูมิร างกายของผูปวย โดย

อาศัยหลักการระดับอุณหภูมิที่วัดไดสูงกวาระดับอุณหภูมิ

ปกติของรางกายคือ 37.5 องศาเซลเซียส ถือวาผูปวยมีไขซึ่ง

การใชงานเทอรโมมิเตอรแบบปรอทนั้น มีขอเสียคือในการ

วัดแตละครั้งตองใช เวลาคอนขางมากเพ่ือรอใหปรอทหยุด 

 
การเปลี่ยนแปลงกอน จึงจะสามารถอานคาอุณหภูมิไดและ 

ถาตองการความรวดเร็วในการวดัก็อาจจะไมไดคาอุณหภูมิที่

แทจริงอีกท้ังจะตองมีการทํา ความสะอาดทุกครั้งหลังจาก

การใชงาน 

 การพัฒนาเครื่องวัดอุณหภูมิทดแทนปรอทวัดไขแบบ

แทง เปนชนิดอิเล็กทรอนิกส ท้ังระบบดิจิตอลและอินฟาเรด 

ซึ่งไดนำมาใชในงานทางคลินิกเพื่อปองกันอันตรายที่อาจ

เกิดขึ้นตอรางกายผูปวย และสิ่งแวดลอม มีความสะดวกตอ

การใช งาน และมีความแมนยำ ในการประมวลผลคา

อ ุณหภูม ิร างกาย หล ักการโดยทั ่วไปยอมรับค าความ 

แตกตางของอุณหภูมิจากการวัดแตละวิธีไมเกิน 0.5 °c.[2] 

ผลการศึกษาความถูกตองแมนยำของการวัดอุณหภูม ิทางหู 

ปากและหนาผากเปรียบเทียบกับอุณหภูมิจาก หลอดเลือด

ดำ ใหญ(Pulmonary Artery = PA) ที่เปนมาตรฐานอางอิง 

(gold standard)5-7 พบวาอุณหภูมิ ทางปากถูกตองแมนยำ

ที ่ส ุด [3] จ ึงเป นที ่ยอมรับให ใช อ ุณหภูม ิทางปากเปน

มาตรฐานอางอิงในการเปรียบเทียบอุณหภูมิที ่ว ัดจาก

ชองทางอื ่น ๆ ในผู ปวยทั่วไป [4] ถึงแมการวัดอุณหภูมิ

ร างกายทางปากมีความแมนยำมากที ่สุดตามที ่กลาวมา     
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แตไมสามารถใชไดกับ ผูปวยทุกรายโดยเฉพาะผูปวยที่มีแผล

ในชองปากระดับ การรูสึกตัวลดลง ปฏิเสธการวัดอุณหภูมิ

ทางปากจำเปนตองใชการวัดอุณหภูมิชองทางอื่นทดแทน 

เชน ทางหูและหนาผาก การศ ึกษาความแมนยำ ของ 

อุณหภูมิรางกายที่วัดทางหูและหนาผากเปรียบเทียบกับทาง

ปากยังมีความขัดแยงกัน มีทั้งรายงานที ่สนับสนุนวามีความ

แมนยำและไมแมนยำ สวนหนึ่งอาจมาจากการใชเครื่องวัด

อุณหภูม ิร างกายชนิดตางๆอยาง ไม ถ ูกวิธีทำ ใหได คา

อุณหภูมิที่ไมตรงกับความเปน จริงอยางไรก็ตามเครื่องวัด

อุณหภูมิทางหูและหนาผากมีการนำมาใชในการปฏิบัติงาน

ทางคลินิกมาจนถึงปจจุบัน 

 จากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก สงผลใหเกิด

ความหวาดกลัวและวิตกกังวล โดยเฉพาะในเมืองใหญที่มี

ผูคนอาศัยอยูเปนจำนวนมาก และสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก

มารวมต ัวก ันอยางสถานที ่ราชการ อาคารสำนักงาน 

โรงเรียน หางสรรพสินคา เปนตน หลายหนวยงานจึงจัด

มาตรการคัดกรองบุคลากรเขา – ออก สถานที่เพื่อลดความ

เสี่ยงในการแพรระบาด โดยการวัดอุณหภูมิรางกาย ซึ่งการ

วัดอุณหภูมิรางกายเพื่อคัดกรองนิยมใชเทอรโมมิเตอรวัด

อุณหภูมิหนาผาก แบบอินฟราเรด โดยใชบุคลากรอยางนอย 

1 ทานยืนประจำตำแหนงและใชเครื่องมือเพื่อวัดอุณหภูมิ

โดยมีระยะหาง 2-4 เซนติเมตร ถือวาเปนหนาท่ีที่เสี่ยงตอ

การติดเชื้อไดงาย 

 ปจจุบันมีการพัฒนาอุปกรณ IOT เพื ่อแกไขระบบสิ่ง

อำนวยความสะดวกพื้นฐานที่ใชงานอยูนั้นไมสามารถตอบ

โจทยกับงานปจจุบันได เชน ระบบวัดอุณหภูมิในหองเครื่อง

แมขาย (Server) ที่มีตัวเลขดิจิตอลแสดงผลอุณหภูมิ ระบบ

ตรวจจับควัน ที่มีการแจงเตือนดวยเสียง สัญญาณไฟ ฯลฯ 

โดยระบบดังกลาวตองใชคนเดินเขาไปตรวจสอบหรือตองมี

พนักงาน/เจาหนาที่เฝาประจำ ซึ่งการพัฒนาระบบที่มีการ

แจงเตือนผานชองทางออนไลน เปนทางเลือกหนึ่งที่นิยมใน

ปจจุบัน 

 LINE เปนแอพพลิเคชั ่นแชทยอดนิยมในประเทศไทย 

ปจจุบันเราไดเห็นการใชงาน LINE ในรูปแบบตาง ๆ มากข้ึน 

ทั้งการขายสินคา การชำระเงิน การพูดคุยกันในหนวยงาน 

แอพพลิเคชั่น LINE จึงเปนสวนหนึ่งของระบบ IoT โดยใช 

ESP32 เป นแกนหล ักส วนของ API หร ือส วนสำหรับ

นักพัฒนาไดมีการเปดสวนของ LINE Notify ข้ึนมาใหใชงาน

เพื่อใหนักพัฒนาไดสงการแจงเตือน ขอความตาง ๆ ผาน 

LINE ไดงายขึ้น สำหรับตัว LINE Notify นั้น ออกแบบมา

เพื่อใชสำหรับการแจงเตือนตาง ๆ โดยเฉพาะ สามารถสง

ขอความเพ่ือแจงเตือนไปยังกลุม หรือบุคคลได การติดตอกบั 

LINE จะใชโปรโตคอล HTTPS ในการติดตอ และใชสิ่งท่ี

เรียกวา Token เปนรหัสผานเขาไปขอสงขอความเขา LINE 

ซึ่งเครื่องมือที่ใชพัฒนาระบบแจงเตือนขอความตางๆ ผาน

แอพลิเคชั้นไลน ประกอบดวย Arduino IDE, NodeMCU 

และ Code Lobster และภาษาที่ใชในการพัฒนาประกอบ

ไปดวยภาษา C ภาษา C++ ภาษา HTML และภาษา CSS 

 กบิล สุขแสง [5] สรางเครื่องวัดอุณหภูมิรางกายแบบไม

สัมผัสในการอํานวยความสะดวกชวยใหแพทยวินิจฉัยโรคได

รวดเร็วข้ึน สําหรับการทํางานของเครื่องวดั อุณหภูมิรางกาย

แบบไมสัมผัสน้ีใชเซนเซอรวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด 

(MLX90614AAA)  ทําหนาที่รับความรอนเขามาแลวสง    ค

าเอาตพุตที่ไดจากเซนเซอรไปยัง ไมโครคอนโทรลเลอร 

PIC16F876A เพื่อทําการประมวลผลคาอุณหภูมิแลวส ง     

คาท่ีไดไปแสดงผลบนจอแอลซีดี (LCD5510) และเครื่องวัด

อุณหภูมิรางกายแบบไมสัมผัสนี้มีโหมดการใชงานในที่มืด 

เปลี่ยนหนวยอุณหภูมิจากองศาเซลเซียสเปนองศาฟาเรน

ไฮตและสามารถปดเครื่องเอง ไดโดยอัตโนมัติเมื่อไมมีการใช

งานภายใน 20 วินาท ี

 สุนันทา ตั้งปนิธานดี  วิมลรัตน ทองเชื้อ และอรดี จริต

ควร [4] ศึกษาความถูกตองและแมนยำของปรอทวัดไขทาง

หูและหนาผาก เปรียบเทียบกับ ทางปากในผูปวยนอกมีไข

และอาสาสมัครไมม ีไข พบวา ผ ู ป วยนอกมีไขคาความ

แตกตางของอุณหภูมิที่วัดทางหูและหนาผากเปรียบเทียบกับ

ทางปาก มีคา - .09 ± .32 และ .09 ± .36 องศาเซลเซียส

ตามลำดับ สำ หรับอาสาสมัครไมมีไขคาความแตกตางของ

อุณหภูมิ ที่วัดทางหูและหนาผากเปรียบเทียบกับทางปาก มี

ค า .02 ± .35 และ .37 ± .38 องศาเซลเซียสตามลำดับ 

แสดงใหเห็นวาความถูกตองและแมนยำของอุณหภูมิทางหู

และ หนาผากเปรียบเทียบกับทางปาก อยู ในเกณฑที่

ผูเชี่ยวชาญยอมรับในผูปวยมีไขดังนั้นการใชปรอทวัดไขทาง
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หู และทางหนาผากอยางถูกวิธีสามารถใชวัดอุณหภูมิ

รางกายเพ่ือประเมินภาวะไขในผูปวยนอกได 

 พัสสม นอยหมื่นไวย และทัตพงศ ยุทธอาจ [6] ไดพัฒนา

ระบบแจงเตือนอุณหภูมิและความชื ้นคลังเวชภัณฑผาน

แอพพลิเคชั ่นไลน โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราช

นครินทร  ตามหลักการวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) โดย

ระบบสามารถแสดงแจงเตือนอุณหภูมิ และความชื้นคลัง

เวชภัณฑผานแอปพลิเคชันไลน เก็บขอมูลอุณหภูมิและ

ความชื้นในฐานขอมูล สามารถแจงแกปญหาเบื้องตนเมื่อมี

อุณภูมิและความชื ้นที่ ผิดปกติ และออกรายงานเพื ่อใช

สำหรับการวิเคราะหขอมูล สำหรับการประเมินความพึง

พอใจผูใชงานแบงออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานการออกแบบ

เว็บแอปพลิเคชัน ดานการใชงานเว็บแอปพลิเคชันและดาน

ประโยชนของระบบตอผู ใชงาน ผลการประเมินพบวา มี

คาเฉลี่ยและความพึงพอใจอยูในเกณฑมากที่สุด (X=5) โดย

มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวม 0.52 ซึ่งสามารถสรุปไดวา 

ระบบแจงเตือนอุณหภูมิและความชื้นคลังเวชภัณฑผานแอป

พลิเคชันไลนสามารถใช ในทางปฏิบัติไดจริงและผูใชมีความ

พึ ่งพอใจโดยรวมอยู ในระด ับมากที ่ส ุด สามารถนำไป

ประยุกตเปนตนแบบในการพัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ 

ตาง ๆ ผานอินเทอรเน็ตทุกสรรพสิ่ง (IoT) 

 ผ ู ว ิจ ัย จึงม ีแนวคิดในการพัฒนาเครื ่องวัดอุณหภูมิ

ระยะไกลดวยเซนเซอรวัดอุณหภูมิแบบแสงอินฟราเรด ที่ไม

มีการสัมผัสผูวัดอุณหภูมิสามารถอานคาอุณหภูมิรางกายได

ดวยตัวเองผานหนาจอ OLED และคาที่อานไดจะถูกสงไป

แสดงผลบนเว็บเบราเซอร ซึ่งสามารถดูขอมูลอุณหภมูิไดจาก

เครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอื่นๆ ที่เชื ่อมตอเครือขาย

อ ินเตอร เน ็ต เพ ื ่อลดความเสี ่ยงในการรับเชื ้อสำหรับ

เจาหนาที่หรือบุคลากรที่มีหนาที่คัดกรองผูปวย นอกจากน้ี 

ยังมีการประมวลผลกรณีอุณหภูมิทีสู่งเกินกำหนดหรือภาวะ

มีไขหรือภาวะเสี่ยง ใหสามารถถายภาพและสงขอความแจง

เตือนไปยังกลุมผูดูแลพื้นที่ผานแอพพลิเคชั่นไลน โดยมีการ

ออกแบบระบบและพัฒนาระบบดังรูป 

 
รูปที่ 1 การออกแบบและพัฒนาระบบตรวจวัดอุณหภูมิ

รางกายแจงเตือนขอความและภาพถายผานแอพพลิเคช่ันไลน  

 

2. ทฤษฎีและหลักการ 

2.1 การวัดอณุหภูมิรางกาย 

 อุณหภูมิรางกายเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอชีวิตมนุษย

เพราะเปนสิง่ที่บงบอกวาแตละบุคคลมี ความผิดปกติหรือมี

อาการปวยเปนไขเกิดข้ึนหรือไม [7] โดยปกติแลวในการวัด

อุณหภูมิรางกายจะกระทําอยู 4 ตําแหนงของรางกายดวย

กันคือ บริเวณใตวงแขน ชองปาก ทวารและชองหูโดยแตละ

ตําแหนงของรางกายจะใหชวงอุณหภูมิที่แตกตางกันแสดง

ดังนี ้
 

ตารางที่ 1 อุณหภูมิรางกาย ณ ตำแหนงตางๆ ของรางกาย 

ตำแหนงของรางกาย ยานอุณหภูมิ

ปกต(ิ0C) 

ใตวงแขน 34.7-37.3 

ชองปาก 35.5-37.5 

ทวารหนัก 36.6-38.0 

ชองหู 35.8-38.0 

ที่มา : (ชูศักดิ์, 2526 ) 
  

 การวัดอุณหภูมิทางการแพทยนั้นจะใชเทอรโมมิเตอร

แบบปรอทวัดอุณหภูมิของรางกาย โดยจะมีหลักในการ

พิจารณาดังน้ี ถาใชปรอทวัดอุณหภูมิจากบริเวณใตวงแขน 

โดยจะหนีบปรอทแนน นาน 3 นาทีอานอุณหภูมิเกิน 37.3 

°C ถือวามีไขถาเปนการวัดในชองปากกระทําโดยการอม

ปรอท ไวทีใ่ตลิ้น โดยจะอมไวนาน 2 นาทีถาอานอุณหภูมิได

เกิน 37.8 °C ถือวามีไขและถาเปนการวัด ทางทวารหนัก 

โดยตองสอดเขาไปในชองทวารหนักไวประมาณ 2 นาทีถา  
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อานอุณหภูมิไดเกิน 38 °C จึงจะถือวามีไข การพิจารณาวามี

ไขหรือไมนั ้นจะพิจารณาจากคาอุณหภูมิที ่ว ัดไดวาเกิน 

อุณหภูมิรางกายปกติที่ 37.5 °C หรือไม ซึ่งถาอุณหภูมิเกิน

ระดับของรางกายปกตินั้นสรุปไดวามีไข โดยอุณหภูมิท่ีวัดได

จากบริเวณชองปาก ทวารหนักและชองหูจะใหคาออกมา

ใกลเคียงกับอุณหภูมิท่ี แทจริงของรางกายมากที่สุด สวน

การวัดบริเวณใตวงแขนจะนอยวาการวัดบริเวณใตลิ ้นอยู 

0.5 °C ดังนั้นถาใชเทอรโมมิเตอรแบบปรอทวัดอุณหภูมิ

ของรางกายบริเวณใตวงแขนจะตองบวกเพิ่ม 0.5 °C เพื่อให

อุณหภูมิที ่ว ัดไดใกลเคียงกับอุณหภูมิร างกายมากที ่สุด

 สำหรับการวัดอุณหภูมิจากหนาผากจะตองใชเครื่องมือ

พิเศษ ซึ่งก็คือ เครื่องวัดอุณหภูมิรางกาย แบบไมสัมผัส ซึ่ง

หากใชเทอรโมมิเตอรแบบปรอทมาวัดไขที่ตําแหนงนี้จะ     

เปนท่ียากตอการวัดและ ไมเหมาะตอการวัดท่ีหนาผากและ

เครือ่งมือทีใ่ชวัดไขกันอยูปจจุบันคือแบบปรอท ซึ่งจะตองใช 

เวลานานในการวัดไขกวาทีจ่ะรูอุณหภมูิที่แทจริงของรางกาย 

สวนเครื่องวัดอุณหภูมิรางกายแบบไมสัมผัสนี้จะงายตอการ

วัดอุณหภูมิของรางกาย ใชเวลาที่นอยกวาในการวัดอุณหภูมิ

จากปรอทและ ปลอดภัยจากการติดเช้ือจากโรคผิวหนังได 

  

2.2 ไมโครคอนโทรลเลอร NodeMcu   

 บอรด Arduino NodeMCU V2 คือบอรดที่ใชชิป

ESP8266 ในการ ประมวลผลโปรแกรมมีขนาดเล็กสามารถ  

เขียนโปรแกรมลงในหนวยความจำ และเชื่อมตอกับไวไฟ ได

การเขียนโปรแกรมใช โปรแกรม Arduino  IDE ติดตอกับ

เครื่องคอมพิวเตอร มีการเลือกรุน Arduino ที่ตอ อยูเพื่อ 

ตรวจสอบวาขนาดของโปรแกรมที่เขียน หรือไลบรารี่ ตางๆ 

ซับพอรตกับArduinoรุนนั้นๆ  อีกทั้งยังมีโปรแกรมติดตอ

ผานซีเร ียลโดยตรงสำหรับคอมพิวเตอร นอกจากนี ้ยัง

สามารถใชงานรวมกับ   แอพพลิเคช่ันไลนที่มี ความสามารถ

ในการสนทนา เชน การสงขอความ การแชรไฟลการสราง

กลุมพูดคุย หรือการแจงเตือนผานเครือขายอินเตอรเน็ตได 

 

 
 

รูปที่ 2 NodeMCU Devkit  

(ที่มา : Pradeep,2016) 

 

 NodeMCU V.2 เป นการนำโมดูล ESP8266-12E [8] 

มาตอร วมกับชิปแปลงสัญญาณ USB เปน UART เบอร 

CP2102 ของ Slilcon Lab มีสวติชเพ่ือเขาสูโหมดโปรแกรม

เฟรมแวร มีขนาดเล็กทำหนาท่ี เชื่อมตออินเทอรเน็ตไรสาย

ผานสัญญาณไวไฟ(WiFi) มีคุณสมบัติดังน้ี 

1)โมดูล ESP8266-12E ที่ภายในมีไมโครคอนโทรลเลอร 

32 บิต หนวยความจำแบบแฟลช ความจุ 4 เมกะไบต 

2) ชิป CP2102 สำหรับแปลงสัญญาณพอรต USB เปน 

UART เพื่อเชื่อมตอคอมพิวเตอรสำหรับโปรแกรม   เฟรม

แวร 

3)  ใชไฟเลี้ยงภายนอก +5V มีวงจรควบคุมแรงดันไฟ

เลี้ยงสำหรับอุปกรณ 3.3V กระแสไฟฟาสงูสุด 800mA 

4)  มีขาพอรต SPI สำหรับติดตอกับ SD การ 

5)  มีสวิตช RESET และ Flash สำหรับโปรแกรมเฟรม

แวรใหม 

6)  อินพุตเอาตพุตดิจิตอล (ลอจิก 3.3V) รวม 16 ขา 

7)  มีอินพุตอะนาลอก 1 ชอง รับแรงดันไฟตรง 0 ถึง 

+1Vdc เขาสู วงจรแปลงสัญญาณอะนาลอกเปนดิจิตอล 

ความละเอียด 10 บิต 

 

2.3 โมดูลกลอง ESP-32 CAM 

ESP32-cam เปนโมดูลกลองพิเศษขนาดเล็ก[9] ที่มา

พรอมกับชิฟ ESP32-S สามารถสื่อสารกับสัญญาณไรสาย

แบบ wireless  โดยเปนตัวรับสัญญาณ (Station-mode) 

และตัวสงสัญญาณ (Access point-mode) ไดในตัวเดียว

ปจจุบันมีการพัฒนารุนใหมที่มีการติดตั้งกลอง ov2640 ที่มี

ความละเอียด 2 ลานพิกเซล เพื่อใชประโยชนจาก cpu ที่
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เร็ววา arduino ในการรับขอมูลจากกลองแบบไรสายหรือ

เก็บภาพไวใน microSD card ซึ่งลักษณะพอรตเชื่อมตอใช

งานโมดูล ESP32-cam เปนดังรูป 

 
รูปที่ 3 พอรตเช่ือมตอใชงานโมดลู ESP32-cam  

(ที่มา : My arduino , 2563) 

 

การใชงานโมดูล ESP32-cam เนือ่งจากบอรด ESP32-

CAM นี้ ไมมีสวน USB TTL สำหรับการอัพโหลดโปรแกรม

ลงบอรด ดังน้ันจึงตองตอกับโมดลู USB TTL เพ่ิม เพ่ือให

อัพโหลดโปรแกรมจากคอมพิวเตอร ดังรูป 

 
รูปที่ 4 ESP32-CAM เช่ือมตอโมดูล USB TTL เพื่ออัพ

โหลดโปรแกรมใชงาน 

(ที่มา : My arduino , 2563) 

 

2.4 เซนเซอรวัดอุณหภูมิแบบอนิฟาเรด 

  เซนเซอรวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด เปนตัวตรวจจับรังสี

อินฟราเรด ทำหนาที่รับรังสีอินฟราเรด (infrared) ที่แผออก

จากวัตถุเปาหมาย (target) ผ านเลนสของเครื ่องมือวัด 

(instrument) แลวแปลงรังสีอินฟราเรดเหลานี้ใหอยูในรูป

ของสัญญาณทางไฟฟา โดยรังสีอินฟาเรดที่ตัวตรวจจับรับไป

นั้นประกอบดวยรังสีที่วตัถุเปาหมายแผออกมารวมกับรังสีที่

แผจากวัตถุอื่นหรือจากสิ่งแวดลอมสะทอนออกจากผิวของ

วัตถุเปาหมาย (ตามทฤษฎีการแผรังสีความรอน:Theory 

of thermal radiation) จากนั ้นวงจรอิเล็กทรอนิกสจะทำ

หนาที่แปลงขอมูลที่รับมาจากตัวตรวจจับและนำ ไปแสดงท่ี 

ตัวแสดงผล ซึ่งอาจแสดงผลออกมาในรูปแบบของตัวเลข สี 

หรือกราฟ หรือทั้ง 3 รูปแบบ ซึ่งการแปลงรังสีอินฟราเรดท่ี

เซนเซอรตรวจจับไดใหอยูในหนวยของอุณหภูมิ อาศัยกฎ

ของแพล็ค(Planck's Law) และ กฎของสตีเฟน (Stefan-

Boltzman's Law) คาความถูกตองของอุณหภูมิที ่ว ัดได

ขึ้นอยูกับชนิดและลักษณะพ้ืนผิวของวัตถุเปาหมายหรือวัตถุ

ที่ตองการวัดอุณหภูมิ ระยะหางระหวางเครื่องมือวัดและ

วัตถุเปาหมาย รายละเอียดของปจจัยที่สงผลตอคาความ

ถูกตอง มีดังน้ี 

 2.4.1 ค  าความสามารถในการแผ ร ั งส ี ของว ัตถ ุ    

(Emissivity, E) การแปลผลพลังงานความรอนที่ไดจากการ

ตรวจจับการแผร ังสีอินฟราเรดของวัตถุเปนอุณหภูม ิที่

ถูกตอง จําเปนตองกำหนดคา E ของวัตถุที่เหมาะสมเพื่อให

คาอุณหภูมิของวัตถุที่วัดไดมี คาใกลเคียงกับคาที่แทจริง 

นอกจากนี้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดท่ีดีควร มีฟงกชัน

ใชงานที่สามารถปรับคา E ใหเหมาะสมกับชนิดและลักษณะ

พ้ืนผิวของวตัถุได 

 2.4.2 คาการสะทอนรังสี ของผิววัตถุ(Reflection,Gref)  

เน่ืองจากตัวตรวจจับรังสี อินฟราเรดท่ีติดตั้งภายในเครื่องมอื

วัดไมไดรับเฉพาะรังสีอินฟาเรดที่เกิดจากตัววัตถุเปาหมาย

เทานั้น แตยังรับรังสีที่สะทอนมาจากวัตถุอื่นดวยทําใหคา

อุณหภูมิที ่วัดไดเกิดความคลาดเคลื่อน ดังนั้น เพ่ือใหรังสีอิน

ฟาเรดท่ีเซ็นเซอรรับไปเปน รังสีท่ีเกิดจากวัตถุจริงเทานั้น จึง

ตองปอนคาอุณหภูมิของสิ่งแวดลอมหรือวัตถุอื่น ที่แผรังสี 

มากระทบกับวัตถุเปาหมายใหกับเครื่องมือวัดดวย เพื่อนํา

อุณหภูมิ ดังกลาวไปใชในการชดเชยคาการสะทอน ซึ่งคาที่

อานไดจากเครื่องมือวัดจะม ีความถูกตองมากยิง่ข้ึน 

 2.4.3 ระยะหางระหวางวัตถุกับเครื ่องมือวัดคาความ

ผิดพลาดของไพโรมิเตอรชนิดอาศัยการเปลี่ยนแปลงการแผ

รังสี ของวัตถุ อาจเกิดจากการเคลื่อนที่ของรังสีผาน ตัวกลาง 

เชน อากาศที่มี ไอ ควัน กาซหรือฝุนละอองกระจายอยูเปน

ตน 

 เซนเซอรอินฟราเรด MLX90614 [5] เปนเซ็นเซอรวัด

อุณหภูมิแบบไรสัมผัส โดยใชหลักการแปลงแสงอินฟาเรดที่

สงออกจากตัววตัถุซึ่งจะมีสีแตกตางกัน ใหเปนคาอุณหภูมิใช

ชิฟ MLX90614ESF สามารถวัดอุณหภูมิที่เปาหมายแบบไร

การสัมผัสที่ -70 ถึง 380 องศาเซลเซียส และยังสามารถวัด
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อุณหภูมิของสิ่งแวดลอมไดที่ -40 ถึง 125 องศาเซลเซียส 

ความละเอียดของอุณหภูมิที่วัดได 0.02 องศาเซลเซียส การ

เชื่อมตอเซนเซอรอินฟราเรด MLX90614 กับ ไมโครคอน

โทรเลอรนั้น ใชการติดตอ แบบ  I2C ผานขา SDA และขา 

SCL แสดงดังรูปท่ี 4 และหนาทีข่องขาจะแสดงดังตารางที่ 2 

 
รูปที่ 5 ตำแหนงขาสัญญาณตางๆ ของเซนเซอรอินฟาเรด 

MLX90614 

(ที่มา : กบิล สุขแสงและ วัชระ ภากรถิรคณุ,2553) 

 

ตารางที่ 2 หนาทีข่องขาตอใชงานเซนเซอรอินฟราเรด 

ชื่อขาสญัญาณ หนาที่การทำงาน 

SCL/VZ ส ั ญ ญ า ณ  Clock/ข า ต  อ แ ร ง ดั น

ภายนอก 8-16 โวลต 

PWM/SDA ขาเอาตพุต/ขา DATA 

VDD ขาไฟบวก 

VSS ขากราวด 

  

2.5 การสื่อสารผานแอพพลิเคชั่นไลน 

ไลน [10] หมายถึง แอปพลิเคชันสำหรับการสนทนาบน

อ ุปกรณ การส ื ่อสารร ูปแบบตางๆ เช น สมาร ทโฟน 

คอมพิวเตอร และแท็บเล็ต (Tablet) ผู ใชสามารถสื่อสาร

ดวยการพิมพ ขอความจากอุปกรณการสื่อสารเครื่องหนึ่ง

ไปสูอีกเครื่องหนึ่ง ไลนไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถ

หลากหลายเพื ่อรองรับ การใชงานของผู ใชหลายๆ ดาน 

จุดเดนที่ทำ ใหไลนแตกตางกับ แอปพลิเคชันสำหรับการ

สนทนารูปแบบอื่นๆ คือ รูปแบบของ “สติกเกอร” (Sticker) 

ที่แสดงอารมณและความรูสึกของผูใช ที่หลากหลาย เชน 

สติกเกอรแสดงความรูสึกขั้นพื้นฐาน สติกเกอรตามเทศกาล

และวันสำคัญ สติกเกอรของตราสินคา ตางๆ และสติกเกอร

การตูนที่มีชื่อเสียง เปนตน 

นอกจากไลน จะเปนแอพพลิเคชั ่นที ่ใหบริการแบบ 

Instant Messaging คือสามารถสงขอความ โตตอบหากัน

ทำนองเดียวกับแอพพลิเคชั ่น WhatsApp หรือโปรแกรม 

MSN Messenger ไดแล วยังมี บร ิการแบบ Free Voice 

Call ด วย ค ือสามารถโทรศ ัพท หาก ันผ านเคร ือข าย 

3G,EDGE,Wi-Fi ไดทุกที่ ทุกเวลาโดยไมตองเสียคาใชจ าย

ใดๆ เพิ่มเติม จนมีคนกลาววา ไลนเปนแอพพลิเคชั่นที่รวม

ความสามารถ ของ WhatsApp และ Wi-Fi เอาไวในหนึ่ง

เดียว ปจจุบันนี ้ ไลน ย ังได เพิ ่มฟเจอร Timeline ซึ่งมี

ลักษณะการใชงานคลายคลึงกับ Timeline ของ Facebook 

คือคุณสามารถแบงปนขอมูล อัพเดทสถานการณตางๆ ผาน

การโพสตรูปภาพ และการตั้ง สถานะ โดยที่เพื่อนสามารถ

เขามาคอมเมนทได นับวา ไลน เปนแอพพลิเคชั่นที่มีฟงกชั่น

การใชงานครบ ครันในหนึ่งเดียว ตอบโจทยไลฟสไตลของ

คนรุนใหมไดอยางครบถวน จึงไมนาแปลกใจเลยที่ ไลนจะ

ไดรับ ความนิยมอยางลมหลาม  

LINE Notify เปนบริการของทาง LINE เปนบริการและ

ชองทางท่ีสามารถสงขอความแจงเตือนตางๆ ไปยังบัญชีของ

ผูใชงานได ผานการใช API ซึ่งเรียกผาน HTTP POST โดย 

LINE Notify สามารถสงแจงเตือนไดเฉพาะผูที ่ขอใช หรือ

กลุมที่ผูขอใชเปนสมาชิกเทานั้น  ไมสามารถสงขอความเขา

หองสนทนาของเพื ่อนๆ ได หากตองการใหสามารถสง

ขอความหาใครก็ได ตองใช LINE Bot API แทน การใชงาน

เริ่มจากการเพิ่ม LINE Notify เปนเพื่อนกอนที่จะใชงาน API 

และสงการแจงเตือนตองเพิ่ม LINE Notify เปนเพื่อนกอน

โดยสแกน QR Code ดังรูป  

 

 
           รูปที่ 6 การเพ่ิม LINE Notify เปนเพ่ือน 

(ที่มา : www.ioxhop.com, 2560) 
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ในการใชงาน API ในทุก ๆ บริการ จะมีสิ ่งที ่เร ียกวา 

Access Token ไวสําหรับเปนรหัสที่ใชตอนจะเขาใชงาน 

API โดยรหัสนี้จะเปนขอความแทนจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

และรหัสผานของผ ู  ใช   ด ังน ั ้นหาก Access Token ถูก

เป ด เผย ใช  งานได ปกต ิด  วยการเข  า ไปท ี ่ หน  า เ ว็บ 

https://access.line.me/my/ ระบบจะใหผูใชล็อกอนิดวย

บัญชีผูใชงาน LINE โดยกรอกอีเมล และรหัสผานที่ไดตั้งไว 

เมื่อผูใชสงขอความไปแลว  ระบบจะสงขอความในรูปแบบ 

[ชื่อ Token]: [ขอความ] ดังน้ันที่กรอกขอความที่ตองการให

แสดงเมื่อสงขอความ เชน หากกรอกวา ESP8266 เมื่อใช 

API สงขอความวา “สวัสด”ี ขอความจะขึ้นวา “ESP8266 : 

สวัสดี” ในชองถัดมาจะใหเลือกวาจะสงขอความเขาไปใน

กลุมไหน หรือสงใหตัวผูใชเทานั้น 

 

3. ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน 

 ระบบตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย แจงเตือนขอความและ

ภาพถายผานแอพพลิเคชั่นไลน มีการออกแบบการทำงาน

ของระบบประกอบดวย 2 สวนดังน้ี 

3.1 การออกแบบวงจรและสรางอุปกรณวัดอุณหภูมิ

รางกาย 

การออกแบบวงจรและสรางอุปกรณว ัดอุณหภูมิ

ร างกายประกอบดวย 2 สวน ไดแก ส วนควบคุมการวัด

อุณหภูมิ จะใชโมดูลวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด GY-906 

MLX90614 ประกอบดวยชิฟ MLX90614ESF ไฟเลี้ยง 3V-

5V  เชื่อมตอแบบ I2C ใชสายเชื่อมตอ 2 เสนในการควบคุม

ผานไมโครคอนโทรลเลอร Node MCU V.2 สามารถวัด

อุณหภูมิในชวง -70 ถึง 380 องศาเซลเซียส และยังสามารถ

วัดอุณหภูมิของสิ ่งแวดลอมไดในชวง -40 ถึง 125 องศา

เซลเซียส ความละเอียดของอุณหภูมิที ่วัดได 0.02 องศา

เซลเซียส ดังรูปที่ 6 

 

 
 

รูปที่ 7 โมดูลวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด GY-906 

MLX90614 

โดยวงจรเช่ือมตอกับไมโครคอนโทรลเลอร Node MCU V.2 

และจอแสดงผล OLED กับโมดลูวดัอุณหภมูิเปนดังรูป 

 

 
 

รูปที่ 8  วงจรเช่ือมตออุปกรณวดัอุณหภูมริางกาย 

 

ในสวนท่ี 2 เปนสวนควบคุมตรวจสอบอุณหภูมิแจงเตอืน

ขอความพรอมสงภาพถายผานแอพพลิเคชั ่นไลนกรณี

ตรวจสอบความผิดปกติในการวัดอุณหภูมิรางกายดวย

ไมโครคอนโทรลเลอร ESP32-CAM ซึ่งมีการรับคาอุณหภูมิ

ผิดปกติจากไมโครคอนโทรลเลอร Node MCU ผานโมดูล 

USB UART TTL โดยมี Web Server เปนตัวกลางในการ

รับสงขอมูลอุณหภูมิรางกาย ดังรปู 

 

 
 

รูปที ่9  การเช่ือมตออุปกรณระบบตรวจวัดอุณหภมูิรางกาย 

แจงเตือนขอความและภาพถายผานแอพพลิเคช่ันไลน 

 

ในสวนการติดตั้งอุปกรณจะติดตั้งภายในกลองพลาสติก

ขนาด 6.5 x 9 x13 cm ที่สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก ซึ่ง

ตัวกลองออกแบบสำหรับจัดเก็บอุปกรณระบบตรวจวัด

อ ุณหภูมิร างกายแจงเต ือนขอความและภาพถายผาน

แอพพลิเคชั่นไลน ประกอบดวย จอOLED เพื่อแสดงผลคา
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อุณหภูมิ ชองสำหรับใสโมดูลกลองเพื ่อถายภาพและชอง

สำหรับวัดอุณหภูมิดวยโมดูล GY-906 ดังรูป 

 

     
ก.                                   ข. 

 

 
ค. 

รูปที่ 10  การออกแบบอุปกรณสำหรับวัดอุณหภมูิรางกาย 

 ก.โครงรางขนาดกลองจัดเก็บอุปกรณ 

 ข.กลองจัดเก็บอุปกรณ 

 ค,การเช่ือมตอวงจรภายในกลอง 

 

3.2 การออกแบบระบบตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย แจง

เตอืนขอความและภาพถายผานแอพพลิเคชั่นไลน 

การออกแบบพัฒนาโปรแกรมทำงานตรวจวัดอุณหภูมิ

รางกาย แจงเตือนขอความและภาพถายผานแอพพลิเคชั่น

ไลน เปนดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 11การออกแบบการทำงานของระบบวัดดัชนีมวลกาย

อัตโนมัติแสดงผลผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

 

จากร ูปที่  11 การเข ียนโปรแกรมระบบตรวจวัด

อุณหภูม ิร างกาย แจงเต ือนขอความและภาพถายผาน

แอพพลิเคชั่นไลน เริ่มจากระบบรับคาอุณหภูมิจากหนาผาก

ผูตองการวัดอุณหภูม ิดวยโมดูลวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด 

GY-906  ไม โครคอนโทรล เลอร   Node MCU ทำการ

ตรวจสอบคาอุณหภูมิรับเขาโดยแบงเปน 2 เงื่อนไข เงื่อนไข

แรกหากอุณหภูมินอยกวา 37.5 เนื่องจากอุณหภูมิรางกาย

ปกติจะอยู ในชวง 36.5 – 37.5 [1],[2] จะสงคาอุณหภูมิ

แสดงผลหนาจอ OLED  และวิเคราะหแปลผลอุณหภูมิ

แสดงคาอุณหภูมิ  

ผานจอ OLED         
ESP32-CAM รับคา

อุณหภูม ิ

 

แจงเตือนภาพถายและ   

ขอความผานแอพพลิเคชั่นไลน 

สืบคนขอมูลการวัดอุณหภูมิ

และว ิ เ คราะห  อ ุณหภ ู มิ

ยอนหลังผานเว็บเบราเซอร 

เร่ิมตน 

     รับคาอุณหภูมิ  

อุณหภูมิ > 37.5 
F 

T 

จบการทำงาน 

จัดเก็บผลอุณหภูมิใน

ฐานขอมูล 

วิเคราะหและแปลผลอุณหภูม ิ
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สถานะปกติจัดเก็บในฐานขอมูล เงื่อนไขที่สอง หากอุณหภูมิ

มากกวา 38.0 ไมโครคอนโทรลเลอร Node MCU จะสงคา

อุณหภูมิไปยังโมดูล ESP32-CAM เพื่อถายภาพและสงพรอม

ขอความแจงเตือนไปยังแอพพลิเคชั่นไลนของกลุมผูดูแล ดัง

รูป 12 

 

 
 

รูปที่ 12 การสงรูปถายและขอความแจงเตือนผาน

แอพพลิเคช่ันไลนเมื่อตรวจพบอุณหภูมิรางกาย 

มากกวา 37.5 

 

ระบบตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย แจงเตือนขอความและ

ภาพถายผานแอพพลิเคชั ่นไลน มีการวิเคราะหแปลผล

อุณหภูมิสถานะปกติ – สถานะมีไขจัดเก็บในฐานขอมูลบน 

Web Server  ซึ ่งสามารถตรวจสอบคาอุณหภูมิยอนหลัง

ผานหนาเว็บเพจแสดงดังรูปที่ 13 

 

   
 

รูปที่ 13 หนาเว็บเพจตรวจสอบขอมูลการวดัอุณหภูมิ

ยอนหลังตามวัน เดือน ป  ที่กำหนด 

 

4. ผลการทำงาน 

ผู วิจัยทำการทดสอบการใชงานของระบบตรวจวัด

อุณหภูม ิร างกาย แจงเต ือนขอความและภาพถายผาน

แอพพลิเคช่ันไลน ไดผลการทดสอบดังน้ี 
 

ตารางที ่  3 ผลการทดสอบวัดหาระยะในการตรวจวัด

อุณหภูมิรางกายที่เหมาะสมบริเวณหนาผาก เปรียบเทียบกับ

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด ยี่หอ YUWELL รุน YT-1 

ระยะ 

(cm) 
ผลการวัดอุณหภมูิ (0C) 

ระบบตรวจวัด

อุณหภูมิรางกาย 

เครื่องวัด YUWELL  

รุน YT-1 

คาคลาดเคลื่อน 

1  36.59 36.30 0.29 

2  36.59 36.30 0.29 

3  36.27 36.20 0.07 

4  36.47 36.20 0.27 

5  36.35 36.00 0.35 

6  35.61 36.00 0.61 

 

จากตารางที ่ 3  ผลการทดสอบวัดหาระยะในการ

ตรวจว ัดอุณหภูมิร างกายที ่เหมาะสมบริเวณหนาผาก 

เปรียบเทียบกับเครื ่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด ยี ่หอ 

YUWELL รุน YT-1พบวาระยะที่มีความคลาดเคลื่อนนอย

ที่สุด ไดแก ระยะ 3 cm และระยะที่มีความคลาดเคลื ่อน

มากที่สุดไดแก ระยะ 6 cm 

 

ตารางที ่  4 ผลการทดสอบการวัดอุณหภูม ิร างกาย ณ 

ตำแหนงตางๆของรางกาย ที่ระยะหางจากเครื่องวัด 3 cm  

ครั้งที่ อุณหภูมิตำแหนงตางๆ ของรางกาย (oC) 

หนาผาก ฝามือ แขน 

เครื่องวัดอณุหภูม ิYUWELL รุน YT-1 

1 36.8 36.6 36.5 

2 36.8 36.6 36.5 

3 36.8 36.6 36.5 

เฉลี่ย 36.80 36.60 36.50 

ระบบตรวจวัดอณุหภูมิรางกาย 

1 36.89 36.69 36.12 

2 36.95 36.89 36.19 

3 36.89 36.89 36.35 

เฉลี่ย 36.91 36.82 36.22 
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จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบการวัดอุณหภูมิรางกาย 

ณ ตำแหนงตางๆของรางกายเปรียบเทียบกับเครื ่องวัด

อุณหภูมิ YUWELL รุ น YT-1 พบวา อุณหภูมิที ่ตรวจวัด

ตำแหนงหนาผาก มีความคลาดเคลื่อน -0.11 oC  ตำแหนง

ฝามือ -0.22 oC และตำแหนงแขน มีความคลาดเคลื ่อน 

0.28 oC 

 

ตารางที ่  5 การทดสอบผลการแจงเตือนขอความและ

ภาพถายผานแอพพลิเคชั่นไลน 

อุณหภูมิ

ทดสอบ  

(oC) 

การแจงเตือน สถานะ

บันทึก ก า ร ส ง

ขอความ 

ก า ร ส ง

ภาพถาย 

เสียง 

buzzer 

36.71    ปกต ิ

36.67    ปกต ิ

36.63    ปกต ิ

39.81    มีไข 

52.51    มีไข 

 

จากตารางที่ 5 ทดสอบผลการแจงเตือนขอความและ

ภาพถายผานแอพพลิเคชั ่นไลน พบวา ระบบตรวจวัด

อุณหภูม ิร างกาย แจงเต ือนขอความและภาพถายผาน

แอพพลิเคชั่นไลน สามารถแจงเตือนดวยเสียงเตือนจาก

ตัวเครื ่องดวย buzzer การสงขอความและภาพถายแจง

เตือนผานแอพพลิเคชั่นไลน พรอมบันทึกสถานะอุณหภูมิใน

ฐานขอมูลไดเมื่อมีการตรวจสอบวัดอุณหภูมิไดมากกวา 

37.5 oC ตามที่ระบบไดกำหนดคาไว 

การทดสอบวัดอุณหภูมริางกายบุคคลบริเวณหนาผาก 

จากอาสาสมัคร จำนวน 30 คน เปรียบเทียบกับเครื่องวัด

อุณหภูมิ YUWELL รุน YT-1 ไดผลดังรูป 

รูปที่ 14 การทดสอบวัดอุณหภมูิรางกายบุคคลบริเวณ

หนาผาก จากอาสาสมัคร จำนวน 30 คน 

 

ผลการทดสอบวัดอุณหภูมิร างกายบุคคลบร ิเวณ

หนาผาก จากอาสาสมัคร จำนวน 30 คน โดยวิธีดวยวิธีสุม

ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง พบวา กลุมตัวอยางท้ัง 30 คนมี

อุณหภูมิ อยูในชวง 35.11 – 36.69 oC จำนวน 29 คน และ

มีอุณหภูมิเทากับ 37.12 จำนวน 1 คน เมื่อเปรียบเทียบกับ

เครื่องวัดอุณหภูมิ YUWELL รุน YT-1 พบวากลุมตัวอยาง 

30 คน มีเปอรเซ็นตความแตกตางเฉลี่ย 0.47% เปอรเซ็นต

ความแตกตางมากที่สุดเทากับ 1.34 % และเปอรเซ็นตความ

แตกตางนอยที่สุดเทากับ 0.03% 

จากผลการทดสอบการทำงานของระบบตรวจวัด

อุณหภูม ิร างกาย แจงเต ือนขอความและภาพถายผาน

แอพพลิเคชั่นไลน หากมีความผิดพลาดหรือเกิดปญหาดาน

อินเตอรเน็ต ผูใชและผูตรวจสอบหรือผูดูแลยังคงสามารถวัด

คาอุณหภูมิรางกายไดซึ่งจะมีการแสดงผลอุณหภูมิที่หนาจอ 

OLED และยังคงมีการเก็บคาอุณหภูมิตามวันและเวลาที่ทำ

การวัดโดยระบบ ไปยัง Web Server ได สามารถสืบคน

ขอมูลการตรวจวัดอุณหภูมิยอนหลังไดเมื ่ออินเตอรเน็ต

กลับมาใชงานตามปกติ สำหรับการสงขอความและภาพถาย

ผานแอพพลิเคชั่นไลนไมสามารถทำงานได เนื่องจากระบบ

ตรวจวัดอุณหภูมิรางกายที่พัฒนาขึ้นนี้ตองเช่ือมตอกับ LINE 

Notify ซึ่งเปนบริการของทาง LINE Application ซึ่งเปน

การสื่อสารผานเครือขายอินเตอรเน็ตเทานั้น 

 

5. สรุปผลและอภิปรายผล 

จากผลการทดสอบระบบตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย 

แจงเตือนขอความและภาพถายผานแอพพลิเคช่ันไลน พบวา 

ระบบสามารถตรวจวัดอุณหภูมิรางกายบุคคลในตำแหนงท่ี

เหมาะสมไดแก หนาผาก และระยะหางจากเซนเซอร

ตรวจจับที ่ดีที ่ส ุดในระยะ 3 cm  เม ื ่อเปรียบเทียบกับ

เคร ื ่ องว ัดอ ุณหภ ูม ิ  YUWELL ร ุ น  YT-1 โดยม ีความ

คลาดเคลื่อนอุณหภูมิ เทากับ 0.07 oC  

การทดสอบวัดอุณหภูมิรางกายบุคคลบริเวณหนาผาก 

จากอาสาสมัคร จำนวน 30 คน เปรียบเทียบกับเครื่องวัด

อ ุณหภ ูม ิ  YUWELL ร ุ น YT-1 พบว าระบบสามารถวัด

อุณหภูมิรางกายอาสาสมัคร โดยมีเปอรเซ็นตความแตกตาง

เฉลี่ย 0.47% เมื่อเทียบกับเครื่องวัดอุณหภูมิ YUWELL รุน 

YT-1 
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ในปจจุบันสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกนั้น 

การคัดกรองผูปวยตามสถานที่หนวยงานตางๆ เปนเพียงการ

วัดอุณหภูมิและมีเสียงแจงเตือนกรณีมีอุณหภูมิสูงอยูใน

เกณฑมีไข และใชระบบตรวจสอบการเขาออกพื้นที่ ซึ่งเปน

คนละระบบกัน จำเปนตองมีเจาหนาในการตรวจสอบอยู ณ 

จุดคัดกรอง ซึ่งระบบตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย แจงเตือน

ขอความและภาพถายผานแอพพลิเคชั ่นไลนที ่พัฒนาใน

บทความนี้ สามารถตรวจสอบความผิดปกติของอุณหภูมิ

ร างกาย แจงเตือนดวยเสียง ขอความและภาพถายผาน

แอพพลิเคชั่นไลนพรอมบันทึกอุณหภูมิและสถานะอุณหภูมิ

ในระบบฐานขอมูลเพื่อใชในการตรวจสอบและสืบคนขอมูล

ยอนหลังตามวัน เดือน ป ที่กำหนดผานเว็บเบราเซอร เพ่ือ

ลดความเสี่ยงในการรับเชื้อสำหรับเจาหนาที่หรือบุคลากรที่

มีหนาที่คัดกรองผูปวยตามสถานที่หนวยงานราชการ เอกชน 

โรงพยาบาล ฯลฯ นอกจากนี ้ ยังมีการประมวลผลกรณี

อุณหภูมิที่สูงเกินกำหนดหรือภาวะมีไขหรือภาวะเสี่ยง ให

สามารถถายภาพและสงขอความแจงเตือนไปยังกลุมผูดูแล

พ้ืนที่ผานแอพพลิเคช่ันไลน เพ่ือการสืบคน และคนหาผูปวย

ไดรวดเร็วในสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ที่เกิดข้ึนในปจจุบัน 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้เปนการศึกษาการผลิตถานอัดแทงจากไมไผ โดยวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการสรางชุดผลิตถานอัดแทงและ

วิเคราะหคุณสมบัติของถานอัดแทงท่ีไดจากชุดผลิตถานอัดแทงท่ีสรางข้ึน ประกอบดวย เตาเผาถานแบบแนวตั้ง เครื่องบดและผสมถาน 

และเครื่องอัดถานแทง ตัวอยางวัตถุดิบที่ใชในการศึกษาไดเลือกไมไผในเขตพ้ืนที่อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ จำนวน 3 ชนิดไดแก ไม

ไผพื้นเมือง ไมไผตง (Dendrocalamus asper Back) และไมไผรวก (Thyrsostachys siamensis Gamble) ที่มีอายุ 1 ปขึ้นไป โดย

ทำการตากแหงและนำไปเผา บด ผสมและอัดดวยชุดผลิตถานอัดแทงที่สรางข้ึน สัดสวนในการผลิตถานอัดแทงระหวาง ผงถาน : แปง

มันสำปะหลัง : น้ำเปนตัวประสาน แบงเปน 5 สัดสวน โดยใชผงถาน 1000 กรัม ตอปริมาณแปงมันสำปะหลังเทากับ 25, 50, 100, 

150 และ 200 กรัม ตามลำดับและผสมดวยน้ำเปลา  ถานอัดแทงที่ไดจากไมไผทั้ง 3 ชนิดจะนำไปตากแหงและทำการวิเคราะห

คุณสมบัติไดแก คาความรอน เวลาในการเผาไหม ปริมาณเถา และปริมาณความชื้น จากผลการศึกษาพบวา ถานอัดแทงที่ไดจากไมไผ

ตง มีคาความรอนสูงสุด ประมาณ 4,972 แคลอรี่ตอกรัม ในขณะที่ถานอัดแทงที่ไดจากไมไผรวกจะใชเวลาในการเผาไหมสูงที่สุด 

ประมาณ 12.63 กรัมตอนาที และถานอัดแทงที่ไดจากไมไผตงจะมีปริมาณเถานอยที่สุด ประมาณรอยละ 7.62  สำหรับปริมาณ

ความช้ืนของถานอัดแทงท่ีไดทั้ง 3 ชนิดมีคาใกลเคียงกับคามาตรฐานผลิตภัณฑถานอัดแทงชุมชนไมเกินรอยละ 8 

 

คำสำคัญ : ถานอัดแทง , พืชพลังงาน , ไมไผ 

 

Abstract 

This research studies the production of charcoal briquette from bamboo.  The objective is to study the 

production of charcoal briquette and analyze the properties of charcoal briquette derived from the production of 

charcoal briquette created. Consists of: Vertical Charcoal Kiln Charcoal Grinder & Compressor. Samples of bamboo 

materials used in the study were selected bamboo in muang district, Phetchabun Province. There are three types 

of bamboo:  Bamboo native, Bamboo tong ( Dendrocalamus asper Back)  and Bamboo Ruak ( Thyrsostachys 

siamensis Gamble)  are 1  year old and above.  It is dried and burned bamboo material, crushed, mixed and 

compressed with a batch of charcoal briquette created. The proportion of charcoal to produce a bar of charcoal : 

tapioca starch : Water binding, Divide 5 proportions of experiment, using 1000 grams of charcoal to 25, 50, 100, 150 

and 200 grams, respectively, and mixed with tapioca starch. The charcoal briquette obtained from the three types 
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of bamboo are dried and analyzed for their properties: heat. Combustion time, ash content and moisture content. 

According to the results, charcoal briquette is made from bamboo. It has a maximum heat value of approximately 

4 ,972  calories per gram.  While charcoal sticks obtained from bamboo sticks will take the most time to burn. 

Approximately 12 . 6 3  grams per minute, and the charcoal briquette obtained from bamboo tong have the least 

amount of ash. Approximately 7.62% for the moisture content of all three types of compressed charcoal is close 

to the standard value of community charcoal products of not more than 8%. 
 
Keywords: charcoal briquette, energy plants, bamboo 

 

1. บทนำ 

     สำหรับพลังงานที ่ใหความรอนที ่ใชในครัวเรือนมีหลาย

ลักษณะไดแก พลังงานความรอนที่ไดจากไฟฟา แกส น้ำมัน

หรือแมกระทั้งพลังงานความรอนจากแสงอาทิตย เปนสวนหนึ่ง

ในชีวิตของผูคน การไดมาซึ่งพลังงานดังกลาวสามารถหาได

จากการน้ำมัน กาซธรรมชาติ หรือพลังงานแสงอาทิตยจะรับ

โดยตรงหรือเปลี ่ยนรูปเปนพลังงานไฟฟาและเปลี ่ยนรูป

พลังงานกลับมาเปนพลังงานความรอนได โดยที ่พลังงาน

ดังกลาวจะตองผานกระบวนการและคาใชจายสูงอยูในระดับ

หนึ่งสังเกตไดจากราคาน้ำมันในปจจุบัน เชน แกสโซฮอล 91 

ราคาลิตรละ 25.78 บาท (ขอมูล ณ วันที่11 มีนาคม 2564) 

นอกจากที่ไดกลาวมาแลวยังมีพลังงานอีกอยางที่คนไทยไดใช

กันมาอยางยาวนานไดแกพลังงานความรอนที่ไดจาก “ถาน” 

ที ่ม ีค ุณสมบัติในการใหความรอนที ่สม่ำเสมอ ดานความ

ตองการการใชถานจะมีมากในภาคครัวเรือนและรานอาหาร

ประเภทป ง ยาง ความตอง การถานจะสูงขึ ้นตามสภาพ

เศรษฐกิจและความเปนอยูของคนไทยทั่วไป การผลิตถานของ

ชุมชนจะนิยมใชสิ่งที่มีอยูในชุมชนมาเปนเครื่องมือในการผลิต

ถาน โดยถานกอนราคาตามทองตลาดขายท่ีถุงเล็ก 20-40 บาท 

หากขายเปนกระสอบจะไดกระสอบละ 200 - 400 บาท  การ

ผลิตถานจะใชไมเปนวัสดุหลักในการเผาถาน ความตองการมี

มากขึ้นเรื่อยๆ แตปาไมเพียงอยางเดียวไมสามารถสรางขึ้นมา

ทันตอความตองการของผูบริโภคทั่วไป 

     พืชพลังงาน เปนทางออกอีกทางหนึ่งที ่ไดมีการคิดและ

ทดลองเพื่อใหไดเปนแหลงพลังงานทดแทนเพ่ิมเติม สำหรับพืช

พลังงานที่นิยมนำมาใชในการผลิตพลังงานตัวอยางเชน มัน

สำปะหลัง ออย ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตวและปาลมน้ำมัน ยังมี

อีก 1 อยางที่มีมากในเขตจังหวัดเพชรบูรณไดแก ไมไผ  ในเขต 
 

จังหวัดเพชรบูรณมีการปลูกไผ ทั่วทั้งจังหวัด ทั้งที่ปลูกแบบทายไร

ปลายนาหรือปลูกเพื่อจำหนาย  ไผเปนพืชตระกูลหญาที่มีขนาดลำตน

ใหญโตมากและจัดวาเปนพืชชีวมวลยั่งยืน [1] และไดนำไผมาผลิตถาน 

การใชถานที่ไดจากไมไผจะมีความพิเศษคือเปนถานที่ไมปะทุและมี

ควันนอยเมื่อเวลาติดไฟ คุณสมบัติอีกอยางของไผคือเปนพืชที่โตเร็ว 

ในระยะการปลูกไผ ที่สามารถนำ  ลำตนมาผลิตถานไดนั้นใชเวลา 1 ป 

ไมจะแกพอดีไมออนเกินไปทำใหเมื่อเวลาเผาและนำไปผสมกับวัสดุอ่ืน

เพ่ือทำเปนถานอัดแทง 

     กระบวนการผลิตถาน ปกติจะใชไมที่มีแกน นำมาเผาในเตาที่ได

สรางไวโดยเปนการเผาแบบอากาศเปด จนอุณหภูมิสูงถึง 320๐C [2] 

ทำใหเกิดกาซ เกิดถาน กระบวนการผลิตถานไมไผที่นำมาอัดแทงเปน

สวนหนึ่งของการนำเอาไมไผมาผานกระบวนการเผา การอัดและการ

รีดใหเปนแทงเพื่องายตอการใชงานและการขนสง กระบวนการผลิต

ถานอัดแทงมี 2 วิธหีลักๆ ไดแกการอัดรอนและการอัดเย็น   

     จากความตองการถานไมสำหรับการใชในครัวเรือนและการใชงาน

ในรานอาหารประเภทปง ยาง ที่มีความตองการสูงขึ้นและสภาพปญหา

ดานปาไมของประเทศที่ลดนอยลงและขอดีของการนำพืชพลังงาน

ไดแกไมไผ ที่มีขอดีคือโตเร็วและเมื่อนำมาผลิตถานไมไผอัดแทงแลวไม

ปะทุและมีควันนอยเมื่อติดไฟ ผูวิจัยเห็นความสำคัญของถานไมไผที่

เปนพลังงานทดแทนจากพืชพลังงานและสนใจที่จะพัฒนาชุดผลิตถาน

อัดแทงที่นำไมไผ มาเปนสวนประกอบในการผลิตถานอัดแทง สำหรับ

ใชในครัวเรือนและปอนสูทองตลาดตามความตองการของผูบริโภค

ทั่วไป 
 

2. ทฤษฎีและหลักการ 

2.1 หลักการการเผาถาน 

     การเผาถาน คือ กระบวนการเปลี่ยนใหไมกลายเปนถาน ซึ่งจำแนก

ขั้นตอนการเผาออกเปน 4 ขั้นตอน คือ 
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     การไลความชื้น (Dehydration) อุณหภูมิ 20-270๐C โดย

จะแบงออก 2 ชวง คือ 

     ชวงที่ 1 อุณหภูม ิ20-180๐C เปนชวงที่มีการใหความรอน

เพื ่อไลความชื้น ซึ่งก็คือน้ำที่อยู ภายในเนื้อไมออกมาดวย 

ลักษณะควันจะเปนสีขาวปนสีน้ำเงินออน 

     ชวงท่ี 2 อุณหภูมิ 180-270๐C เปนชวงที ่มีการสลายตัว

ของเฮมิเซลลูโลส (Hemicellulose) จะสลายตัวจนหมดที่

อุณหภูมิ 260๐C การจะทำใหความรอนใกลเคียงกันทั่วทุกจุด

ของเตา ตองพยายามรักษาอุณหภูมิใหอยูที่ 260๐C ใหไดนาน 

ควนัชวงนี้จะมีสีเหลืองจางๆ   

     การเปลี ่ยนจากไมเปนถาน (Carbonization) อุณหภูมิ 

270-400๐C โดยจะแบงออกเปน 2 ชวงคือ 

     ชวงที ่ 1 อุณหภูมิ 270-300๐C เปนชวงที่ไมตองเติมฟน

หนาเตาแลว เตาจะมีความรอนสะสมพอที่จะคลายความรอน

ได เปนการสลายตัวดวยความรอนที ่สะสมไวในตัวเองที่

อุณหภูมิ 275๐C และเซลลูโลสมีการสลายตัว ควันจะมีสีขาว

อมเหลืองกลิ่นฉุน จากนั้นควันจะเริ่มเปลี่ยนเปนสีเทาชวงนี้

จะตองมีการควบคุมอุณหภูมิใหคงที่เปนเวลานาน 

     ชวงที่ 2 อุณหภูมิ 300-400๐C ในชวงนี้สิ้นสุดที่ 400๐C 

เซลลูโลสจะมีการสลายตัวตอเนื่อง และท่ี 310๐C ลิกนนิ จะ

เริ่มสลายตัว 

     การทำถ านให บร ิส ุทธ ิ ์  (Refinement หร ือ Refining 

Technique) ถานจะสามารถใชเปนเชื้อเพลิงไดเมื่อเผาเสร็จท่ี

อุณหภูมิ 400๐C แลวแตยังมีน้ำมันดินซึ่งเปนสารกอมะเร็งอยู 

รวมทั้งคาคารบอนเสถียรยังต่ำอยู อุณหภูมิพื้นเตาประมาณ 

500๐C ควันจะมีสีเริ่มใสจะตองทำการปดชองอากาศเขา ความ

รอนจะมีการถายเทลงพ้ืน อุณหภูมิก็จะใกลเคียงกันที ่500๐C 

     การทำใหเย็น (Cooling) กอนจะนำถานไมมาใชงานตอง

ปดปลองเตา ทุกปลอง ปลอยใหถานเย็นจนอุณหภูมิต่ำกวา 50
๐C  สามารถลุกติดไฟไดเองเมื่อเจออากาศภายนอก [3] 
 

2.2 กระบวนการเผาถาน 

      กระบวนการเผาถานที่จะนำมาใชสำหรับการผลิตถาน

อัดแทง ประกอบไปดวยสวนเตาถานและวัสดุผลิตถาน ไม

หรือฟนที่ผานกระบวนการไลความชื้นในเนื้อไมออกไป ถาน

ไมแตละชนิดจะมีคุณสมบัติในการเปนเช้ือเพลิง ใหความรอน 

หรือใชงานในดานอื่นๆ แตกตางกันไปตามแตชนิดของไม 

เนื่องจากความหนาแนนและองคประกอบทางเคมีของไมมี

ความแตกตางกัน เชน ไมที่มีความหนาแนนมาก เมื่อเปนถานจะให

พลังงานความรอนที่สูงและอยูไดนานกวาถานที่มีความหนาแนนนอย 

นอกจากนี ้ถานยังสามารถนำไปใชประโยชนในดานตางๆ ไดอีก

มากมาย 

 

 
 

รูปที่ 1 เตาเผาไมไผดัดแปลงใชถังน้ำมัน 200 ลิตร 

 

2.3 ถานอัดแทง หรือ  Charcoal Briquettes  

     คำว า Charcoal หมายถึง ถ าน หร ือ คาร บอนและคำวา 

Briquette หมายถึง วัสดุท่ีสามารถใหความรอนที่มีลักษณะเปนกอน

หรือแทงหรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ถานที่นำมาขึ้นรูปเปนแทงหรือ

กอน เพื่อนำมาใชเปนแหลงพลังงานความรอน โดยมากแลวจะใช

สำหรับประกอบการทำอาหารปง ยาง นั้นเอง สวนประกอบของถาน

อัดแทงที่ใชในทางการคา มีสวนประกอบดังนี ้

     - ถานจากไมกะลา ฟางขาว แกลบ เศษไม ขี้เลื่อย ไมไผ ถานหิน 

จะเรียกวา Mineral Charcoal สวนน้ีใชสำหรับเปนเชื้อเพลิง 

     - ผงแปง (Starch) ใชเปนตัวยึดผงถานใหยึดติดกันด ี

     - โซเดียมไนเตรท (Sodium Nitrate) ใช เรงใหไฟแรง 

     - แวกซ (Wax) ใช เปนตัวยึดผงถาน เปนตัวเรงใหไฟแรงขึ้น ยัง

ชวยใหติดไฟไดงาย นอกจากนั้นอาจมีการเติม หินปูน (Limestone) 

บอแรกซ (Borax) หรือสารเคมีตัวอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือ

คุณสมบัติของถานใหดีขึ้น 

     หลักการผลติถานอัดแทงมี 2 วิธ ีคือ [4] 

     การอัดรอน เปนการอัดวัสดุโดยที่วัสดุไมจำเปนตองเปนถานมา

กอน เมื่ออัดเปนแทงเสร็จแลว คอยนำเขาเตาใหเปนถานอีกครั้งหนึ่ง 

วัสดุที่สามารถผลิตโดยวิธีการอัดรอน ขณะนี้มี 2 ชนิด คือ แกลบ
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และขี้เลื้อย เพราะวัสดุทั้ง 2 ชนิดนี้เมื่อโดนอัดดวยความรอน 

จะมีสารในเนื ้อของวัสดุยึดตัวมันเอง จึงทำใหสามารถยึด

เกาะเปนแทงได โดยที่ไมตองใชตัวประสาน โดยที่เครื่องอัด

ตองเปนเครื่องอัดชนิดอัดรอน ซึ่งราคาคอนขางสูง 

     การอัดเย็น เปนการอัดวัสดุที่เผาถานมาแลว แลวนำมา

ผสมกับแปงมันหรือวัสดุประสานอื่นๆ โดยทั่วไปจะเปนแปง

มัน ถาวัสดุใดมีขนาดใหญ เชน กะลามะพราว เมื่อผานการ

เผาแลว ตองมีเครื่องบดใหละเอียดกอน แลวคอยนำมาผสม

กับแปงมันและนำในอัตราสวนตามท่ีตองการ 

     คุณสมบัติของถานอัดแทง 

     ใหความรอนสูง เนื่องจากเปนถานที่ไดรับการเผาไหม

เต็มที่ ปลอดภัยไมมีสารตกคางและไมทำลายสุขภาพ เพราะ

ถานไดถูกเผาไหมดวยอุณหภูมิเกิน 800๐C ทนทานสามารถ

ใชงานไดนานกวาถานไมธรรมดาถึง 2.5–3 เทา 

     ประหยัดเพราะใชไดนาน ไมแตกและไมดับเมื่อติดแลว 

ทำใหไมมีการเสียเปลา เนื่องจากถานจะเผาไหมจนกวาจะ

กลายเปนขี้เถา ไมแตกประทุอยางถานไมทั่วไป ไมมีควัน 

เนื่องจากความชื้นนอยมาก ไมมีกลิ่น เพราะผลิตจากวัสดุ 

ธรรมชาติ 100% ไมผสมสารเคมีใดๆ ไมดับกลางคัน แมวา

จะใชในที่ที่อากาศถายเทนอย ทำใหไมตองเปลี่ยนถานบอย     

ใหความรอนสูงสม่ำเสมอ ไมวูบวาบเนื่องจากความหนาแนน

ของถานไมเทากันทุกสวน 

 

2.4 กระบวนการบดถานและการผสม 

     สำหรับกระบวนการบดถานและการผสมถาน สามารถ

ใชเครื่องผสมทั่วไปได หรือผสมมือก็ได โดยเครื่องบดจะมี

สวนคลายกับเครื่องบดอาหาร หรือบดน้ำแข็งและสวนเครื่อง

ผสมสามารถใชแรงงานคนในการคลุกเคลาสวนผสมหรือการ

ใชเครื ่องจักรอัตโนมัติในการผสมสวนผสมซึ ่งสวนผสม

โดยท่ัวไปจะประกอบไปดวย  

     ผงถาน 10 กิโลกรัม  

     แปงมัน 0.5 กิโลกรัม  

     น ้ำ 3 ล ิตร (ปร ิมาณน้ำสามารถปรับได  ข ึ ้นอย ู  กับ

ความช้ืนของวัสดุ) 

 

 

 

2.5 การอัดแทง 

     จากสวนผสมขางตน นำมาอัดโดยใชเครื่องอัดความดันสูง ที ่มี

ระบบใหความรอนและควบคุมอุณหภูมิใหพอเหมาะ (160  

-350๐C ) เพื่อทำใหสวนผสมเขากันทุกสวนและยึดกันไดดี ในบล็อก

แข็งรูปทรงตางๆ โดยท่ัวไปแลววัสดุธรรมชาติจะมีความช้ืน 65% สวน

ถานอัดแทงจะมีความชื ้นอยูประมาณ 12-18% และสามารถกำจัด

ความช้ืนไดต่ำสุดใหเหลือเพียง 4% (ขึ้นอยูกับกระบวนการผลิต) 
 

3. ชุดผลิตถานอดัแทงท่ีนำเสนอ 

    การพัฒนาชุดผลิตถานอัดแทงจากถานไมไผ ผูวิจัยไดเลือกไมไผใน

เขตจังหวัดเพชรบูรณ โดยเลือกในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ จำนวน 3 

ชนิดไดแก ไมไผพื้นเมือง ไมไผตงและไมไผรวกเนื่องจากไมทั้ง 3 ชนิด 

เปนไมไผที่เกษตรกรในเขตจังหวัดเพชรบูรณนิยมปลูกและสามารถหา

ไดงายในพื้นที่เขตอำเภอเมืองเพชรบูรณเพื่อนำมาเปนวัตถุดิบในการ

ผลิตถานไมไผ และไดดัดแปลงเครื่องมือสำหรับการผลิตถานอัดแทง ที่

สามารถหาไดในพื้นที่ไดแก เตาเผาไมไผสรางจากถังน้ำมัน 200 

ลิตร ชุดบดถานและผสมถานดัดแปลงจากชุดบดน้ำแข็งและชุดอัด

ถานดัดแปลงจากเครื่องบดหมู  

 

  
(ก) กอไผ 

  
(ข) ไมไผพื้นเมือง  
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(ค) ไมไผตง 

 

   
(ง) ไมไผรวก 

รูปที่ 2 ไมไผในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ 

 

     ผูวิจัยไดพัฒนาสวนเตาเผาโดยใชวัสดุที่มีในทองถิ่น

ไดแก ถังน้ำมัน 200 ลิตรสำหรับสรางเตาเผาแบบแนวตั้ง 

ชุดบดถานไดดัดแปลงจากเครื่องบดน้ำแข็งมือ    ชุดการ

ผสมและชุดอัดท่ีดัดแปลงจากเครื่องบดหมู  

(ดังรูปที่ 3) 

     ข้ันตอนวิธีดำเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดผลติถาน

อัดแทงจากถานไมไผ ผูวิจัยไดกำหนดวิธกีารดำเนินการวิจัย

ตามลำดับดังนี ้
 

 
(ก) ชุดเตาเผาไมไผดัดแปลงจากถังน้ำมัน 200 ลิตร  

   
(ข) ชุดบดถานและผสมถานดดัแปลงจากชุดบดน้ำแข็ง 

   
(ค) ชุดอัดถานดัดแปลงจากเครื่องบดหมู  

รูปที่ 3 ชุดผลิตถานอดัแทงจากถานไมไผ 
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3.1 การเตรียมไมไผทั้ง 3 ชนิด ใหตัดไมไผตามขนาดและ

ทำการตากไมไผใหแหงมากที่สุดเพื่อลดคาความชื้นในไม

ไผที่จะนำมาเผา 

3.2 การเตรียมเตาสำหรับเผาถาน ดังรูปที่ 4 และใสเชื้อ

ไฟกอนการเผาถาน  

   
(ก) การเตรียมใสเชื้อไฟเพ่ือกอไฟ 

 

     
(ข) จัดเรียงไมไผที่แหงแลวในเตาใหเต็มเตาเผา 

 

  
(ค) เริ่มตนเผาไมไผ  

รูปที่ 4 กระบวนการเผาถานจากไมไผ สำหรับทำถาน 

ใชเวลาในการเผา 6 ชั่วโมงและปดเตาเผาเพ่ือให 

ความรอนจากถานไมไผเย็นตัวลง 

3.3 ผลการเผาถานจะไดถานไมไผทั้ง 3 ชนิด ดังรูปท่ี 5  

 

     
(ก) ถานจากไมไผพ้ืนเมือง 

 

   
(ข) ถานจากไมไผตง 

 

   
(ค) ถานจากไมไผรวก 

 

รูปที่ 5 ถานไมไผที่ไดจากกระบวนการเผาไมไผ 
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3.4 นำถานไมไผทั้ง 3 ชนิด บดถานจนไดผงถาน  
 

 
 

รูปที่ 6 ผงถานไมไผท่ีผานการบดดวยเครื่องบด 
 

3.5 นำถานไมไผทั้ง 3 ชนิดไปผสมกับแปงมันสำปะหลัง 

ผูวิจัยเลือกใชแปงมันที่มีขายตามทองตลาดในเขตจังหวัด

เพชรบูรณและน้ำ โดยผสมกับอัตราสวนในตารางที่ 1-3 

3.6 นำผงถานที่ผานการผสม น้ำและแปงมัน แลวนำไป

เขาเครื่องอัดแทงและจะไดถานอัดแทงดังรูปท่ี 7 
 

    
(ก) 

 
(ข)                  (ค)                     (ง) 

รูปที่ 7 การอัดแทงถานไมไผและถานอัดแทงจากไมไผ 

(ก) การอัดแทงถานไมไผ (ข) ตัวอยางถานอัดแทง 

จากไมไผพ้ืนเมือง (ค) ตัวอยางถานอัดแทง 

จากถานไมไผตง (ง) ตัวอยางถานอัดแทงจากไมไผรวก 

 

    การวิเคราะหคุณสมบัติของเชื้อเพลิงอัดแทงจากถานไมไผ

ทั ้ง 3 ชนิดการวัดคาความรอน (Heating Value) (cal/g) 

ตามมาตรฐาน ATM D5865 เคร ื ่อง Automatic Bomb 

Calorimeter วัดคาความชื้น (Moisture) (%) ตามมาตรฐาน ASTM 

D3173 เครื่อง Drying Oven และ วัดคาปริมาณเถา (%) มาตรฐาน 

ASTM D 3174 เครื่อง Electric muffle furnace 

 

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

    ผลการวัดคาปริมาณความรอนของถานไมไผอัดแทง เวลาในการเผา

ไหม เถาและคาความชื้นที ่ไดจากถานไมไผทั ้ง 3 ชนิดไดแก ไมไผ

พ้ืนเมือง ไมไผตงและไมไผรวก โดยกำหนดปริมาณ 1000 กรัม รูปทรง

แทงกลม ความยาวถาน 10 เซนติเมตรโดยนำถานที่ไดจากการอัดแทง

แลวนำมาตัดใหมีขนาดเทากัน เพื่อใหไดผลปริมาณคาความรอน เวลา

ในการเผาไหม เถาและคาความช้ืนจากถานไมไผท้ัง 3 ชนิด ผลการวิจัย

แสดงในตารางท่ี 1-3 ดังนี ้

 

ตารางที่ 1 ผลการวดัคาปริมาณความรอน เวลาในการเผาไหม เถา

และคาความชื้นที่ไดจากถานไมไผพื้นเมือง ปริมาณ 1000 กรัมความ

ยาวถาน 10 เซนติเมตร แทงกลม 
 

ปริมาณ 

แปงมัน 

สำปะหลัง  

(กรัม) 

คาความ

รอน 

(แคลอร่ี/

กรัม) 

เวลา 

ในการเผา

ไหม 

(กรัม/

นาที) 

เถา 

(รอยละ) 

คาความชื้น 

(รอยละ) 

25 4,250 12.46 9.20 8.62 

50 4,640 12.10 9.04 8.23 

100 5,020 12.42 8.60 7.84 

150 5,160 11.90 7.60 7.90 

200 5,080 11.60 7.10 7.62 

เฉลี่ย 4,830 12.09 8.31 8.04 

 

     จากตารางที่ 1 ผลการวัดคาปริมาณความรอน เวลาในการเผาไหม 

เถาและคาความชื้นที่ไดจากถานไมไผพื้นเมือง ปริมาณ 1000 กรัม

ความยาวถาน 10 เซนติเมตร มีรูปทรงแทงกลม ผูวิจัยกำหนดปริมาณ

การผสมระหวางผงถานไมไผกับปริมาณแปงมันสำปะหลังไว 5 ระดับ

ไดแก 25  50  100  150 และ 200 กรัมตอปริมาณผงไมไผ 1,000 

กรัม ผลท่ีไดรับดังนี้  
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     คาความรอนที่ไดรับคาสูงสุดที่ปริมาณแปงมันสำปะหลัง 

150 กรัมตอผงถานไมไผ 1,000 กรัม คาความรอนที่ 5,160 

แคลอรี่/กรัม  สวนคาความรอนเฉลี่ยทั้ง 5 ระดับ คือ 4,830 

แคลอรี่/กรัม    

     เวลาในการเผาไหม(คาต่ำสุด) กำหนดปริมาณแปงมัน

สำปะหลัง 200 กรัมตอผงถานไมไผ 1,000 กรัม คาเวลาในการ

เผาไหมที่ 11.60 กรัม/นาที สวนคาเวลาเฉลี่ยในการเผาไหม

เฉลี่ยทั้ง 5 ระดับคือ 12.09 กรัม/นาที  

      ขี้เถา เกิดขึ้นหลังจากการเผา กำหนดปริมาณแปงมัน

สำปะหลัง 200 กรัมตอผงถานไมไผ 1,000 กรัม คาปริมาณเถา

หลังเผาไหมที่รอยละ 7.10 สวนคาปริมาณขี้เถาเฉลี่ยในการ

เผาไหมเฉลี่ยทั้ง 5 ระดับคือรอยละ 8.31  

     คาความชื ้นของถานอัดแทง กำหนดปริมาณแปงมัน

สำปะหลัง 200 กรัมตอผงถานไมไผ 1,000 กรัม คาปริมาณ

ความชื้นของถานที่รอยละ 7.62 สวนคาปริมาณความช้ืนเฉลี่ย

ในถานอัดแทงเฉลี่ยท้ัง 5 ระดับคือรอยละ 8.04  
 

ตารางที่  2 ผลการวดัคาปรมิาณความรอนเวลาในการเผา

ไหม เถา และคาความช้ืนที่ไดจากถานไมไผตง ปรมิาณ 

1000 กรัมความยาวถาน 10 เซนติเมตร แทงกลม 
 

ปริมาณ

แปงมัน

สำปะหลัง  

(กรัม) 

คาความ

รอน 

(แคลอรี่/

กรัม) 

เวลาในการ

เผาไหม 

(กรัม/นาที) 

เถา 

(รอยละ) 

คา

ความชื้น 

(รอยละ) 

25 4,325 12.28 8.30 8.44 

50 5,040 12.02 8.60 7.88 

100 5,110 11.64 7.50 7.64 

150 5,180 11.40 6.80 7.68 

200 5,204 11.80 6.90 7.54 

เฉลี่ย 4,972 11.83 7.62 7.84 
 

     จากตารางที่ 2 ผลการวัดคาปริมาณความรอน เวลาในการ

เผาไหม เถา และคาความชื้นที่ไดจากถานไมไผตง ปริมาณ 

1000 กรัมความยาวถาน 10 เซนติเมตร มีรูปทรงแทงกลม 

ผูวิจัยกำหนดปริมาณการผสมระหวางผงถานไมไผกับปริมาณ

แปงมันสำปะหลังไว 5 ระดับไดแก 25  50  100  150 และ 

200 กรัมตอปริมาณผงไมไผ 1,000 กรัม ผลท่ีไดรับดังน้ี  

     คาความรอนที่ไดรับคาสูงสุดท่ีปริมาณแปงมันสำปะหลัง 200 กรัม

ตอผงถานไมไผ 1,000 กรัม คาความรอนที่ 5,204 แคลอรี่/กรัม  สวน

คาความรอนเฉลี่ยทั้ง 5 ระดับ คือ  4,972 แคลอรี่/กรัม    

     เวลาในการเผาไหม คาต่ำสุดคือ ปริมาณแปงมันสำปะหลัง 150 

กรัมตอผงถานไมไผ 1,000 กรัม คาเวลาในการเผาไหมที่ 11.40 กรัม/

นาที สวนคาเวลาเฉลี่ยในการเผาไหมเฉลี่ยท้ัง 5 ระดับคือ 11.83 กรัม/

นาที  

     ขี ้เถ า เกิดขึ ้นหลังจากการเผา คาต ่ำส ุดคือ ปริมาณแปงมัน

สำปะหลัง 150 กรัมตอผงถานไมไผ 1,000 กรัม คาปริมาณเถาหลังเผา

ไหมที่รอยละ 6.80 สวนคาปริมาณขี้เถาเฉลี่ยในการเผาไหมเฉลี่ยทั้ง 5 

ระดับคือรอยละ 7.62  

     คาความชื้นของถานอัดแทง คาต่ำสุดคือ ปริมาณแปงมันสำปะหลัง 

200 กรัมตอผงถานไมไผ 1,000 กรัม คาปริมาณความชื้นของถานที่

รอยละ 7.54 สวนคาปริมาณความชื้นเฉลี่ยในถานอัดแทงเฉลี่ยทั้ง 5 

ระดับคือรอยละ 7.84  
 

ตารางที่  3  ผลการวัดคาปริมาณความรอนเวลาในการเผา ไหม เถา 

และคาความชื้นที่ไดจากถานไมไผรวก ปริมาณ 1000 กรัม ความยาว

ถาน 10 เซนติเมตร แทงกลม 
 

ปริมาณ

แปงมัน

สำปะหลัง  

(กรัม) 

คาความ

รอน 

(แคลอร่ี/

กรัม) 

เวลาในการ

เผาไหม 

(กรัม/ 

นาที) 

เถา 

(รอยละ) 

คา

ความชื้น 

(รอยละ) 

25 4,030 13.64 9.25 8.82 

50 4,250 13.25 9.12 8.54 

100 4,630 12.62 9.06 8.04 

150 4,850 12.10 8.80 7.88 

200 5,170 11.80 7.40 7.42 

เฉลี่ย 4,586 12.68 8.73 8.14 

 

     จากตารางท่ี 3 ผลการวัดคาปริมาณความรอน เวลาในการเผาไหม 

เถาและคาความชื้นที่ไดจากถานไมไผรวก ปริมาณ 1000 กรัมความ

ยาวถาน 10 เซนติเมตร มีรูปทรงแทงกลม ผูวิจัยกำหนดปริมาณการ

ผสมระหวางผงถานไมไผกับปริมาณแปงมันสำปะหลังไว 5 ระดับไดแก 

25  50  100  150 และ 200 กรัมตอปริมาณผงไมไผ 1,000 กรัม ผลท่ี

ไดรับดังนี้  
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     คาความรอนที่ไดรับคาสูงสุดที่ปริมาณแปงมันสำปะหลัง 

200 กรัมตอผงถานไมไผ 1,000 กรัม คาความรอนที่ 5,170 

แคลอรี่/กรัม  สวนคาความรอนเฉลี่ยทั้ง 5 ระดับ คือ  4,586 

แคลอรี่/กรัม    

     เวลาในการเผาไหม คาต่ำสุดคือ ปริมาณแปงมันสำปะหลัง 

200 กรัมตอผงถานไมไผ 1,000 กรัม คาเวลาในการเผาไหมที่ 

11.80 กรัม/นาที สวนคาเวลาเฉลี่ยในการเผาไหมเฉลี่ยทั้ง 5 

ระดับคือ 12.68 กรัม/นาท ี 

     ขี้เถา เกิดขึ้นหลังจากการเผา คาต่ำสุดคือ ปริมาณแปง

มันสำปะหลัง 200 กรัมตอผงถานไมไผ 1,000 กรัม คา

ปริมาณเถาหลังเผาไหมที่รอยละ 7.40 สวนคาปริมาณขี้เถา

เฉลี่ยในการเผาไหมเฉลี่ยทั้ง 5 ระดับคือรอยละ 8.73  

     คาความชื้นของถานอัดแทง คาต่ำสุดคือ ปริมาณแปงมัน

สำปะหลัง 200 กรัมตอผงถานไมไผ 1,000 กรัม คาปริมาณ

ความชื้นของถานที่รอยละ 7.42 สวนคาปริมาณความชื้น

เฉลี่ยในถานอัดแทงเฉลี่ยทั้ง 5 ระดับคือรอยละ 8.14  

     จากผลการวิเคราะหขอมูลในตารางที่ 1-3 จะพบวาสวน

โครงสรางช ุดผลิตถานอัดแทงจากถานไมไผ  ด ังกลาว

ประกอบไปดวย  1.ชุดเผาถาน  2. ชุดบดถานและ  3. ชุดอัด

แทงถานไมไผ  โดยผลการวัดคาความรอน [5] ที่ไดรับจาก

ถานไมไผพื้นเมือง มีคาความรอนคาเฉลี่ยที่ 4,830 แคลอรี่/

กรัม คาความรอนจากไมไผตงคาความรอนคาเฉลี่ย 4,972 

แคลอรี่/กรัม  และคาความรอนจากไมไผรวกคาความรอน

คาเฉลี่ย 4,586 แคลอรี่/กรัม  ผลคาความรอนที่ไดรับจากไม

ไผตงมีคามากที่สุดเนื่องจากความหนาแนนจากไมไผตงมีคา

สูงที ่ส ุด สวนเวลาในการเผาไหม [6] ที ่ไดจากถานไมไผ

พื ้นเมืองมีคาเฉลี่ย 12.09 กรัม/นาที  ไมไผตงมีคาเฉลี่ย 

11.83 กรัม/นาที และไมไผรวกมีคาเฉลี่ย 12.68 กรัม/นาที  

ผลเวลาในการเผาไหมจากไมไผตงมีคานอยที่สุดขี้เถา เกิดข้ึน

หลังจากการเผา คาต่ำสุดที่ไดรับจากผงถานไมไผพื้นเมืองมี

คาเฉลี่ยรอยละ 8.31 ขี้เถาจากถานไมไผตงคาเฉลี่ยรอยละ 

7.62 และขี ้เถาจากผงถานไมไผรวกคาเฉลี่ยรอยละ 8.73 

โดยไมไผที่ปริมาณการเผาไหมเหลือขี้เถานอยที่สุดไดแก ไผ

ตง  คาความช้ืนของถานอัดแทง [7] คาต่ำสุดของถานอัดแทง

จากไมไผพื้นเมืองมีคาเฉลี่ยรอยละ 8.04 คาความชื้นจาก

ถานไมไผตง มีคาเฉลี่ยรอยละ 7.84 และคาความช้ืนจากถาน

ไมไผรวก มีคาเฉลี่ยรอยละ 8.14  

    เมื่อนำคาความรอนที่ไดจากถานไมไผทั้ง 3 ชนิดมาเปรียบเทียบ

จะไดดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่  4  ผลการวัดคาปริมาณความรอนจากถานไมไผ 

ปริมาณแปง

มันสำปะหลัง 

ไมไผ

พื้นเมือง 

ไมไผตง ไมไผรวก 

25 4,250 4,325 4,030 

50 4,640 5,040 4,250 

100 5,020 5,110 4,630 

150 5,160 5,180 4,850 

200 5,080 5,204 5,170 

 

    ผลเปรียบเทียบผลการวัดคาความรอนที่ได แสดงผลในรูปแบบ

กราฟเสนดังรูปที่  8 
      

 
 

รูปที่ 8  ผลการวัดคาปริมาณความรอนจากถานไมไผอัดแทง 

ทั้ง 3 ชนิด 
 

      จากรูปที่ 8 แสดงใหเห็นวา คาความรอนที่ไดจากไมไผตงมีคาสูง

ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับคาความรอนจากไมไผอีก 2 ชนิด โดยคา

ความรอนที่ไดจะมีคาสูงสุดที่ 5,204 แคลอรี่/กรัม เมื่อผสมกับแปง

มันสำปะหลัง 200 กรัม 

 

5. สรุปผล 

     จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดผลิตถานอัดแทงจากถานไมไผ 

ผูวิจัยไดพัฒนาชุดผลิตถานอัดแทงจากถานไมไผ ประกอบไปดวย 1.ชุด

เผาถาน 2.ชุดบดถาน และ 3.ชุดอัดแทงถานไมไผ 

      โดยผลการผลิตถานอัดแทงท่ีเลือกวัสดุในการผลิตจากไมไผ ผูวิจัย

เลือกใชไมไผจำนวน 3 ชนิดไดแก ไมไผพื้นเมือง     ไมไผตงและไมไผ
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รวก ที่อยูในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ นำมาเผาถาน

ไมไผ  ไดนำถานที่ไดไปผสมกับแปงมันสำปะหลังจำนวน 5 

ระดับ คือ  25  50  100  150 และ 200 กรัมตอปริมาณผงไม

ไผ 1,000 กรัม และนำไปอัดแทงดวยชุดอัดถาน 

     จากการวัดคาปริมาณความรอน เวลาในการเผาไหม เถา

และคาความชื้นที่ไดจากถานไมไผ ปริมาณ 1000 กรัมความ

ยาวถาน 10 เซนติเมตร มีรูปทรงแทงกลมสรุปไดวา 

     คาความรอนที่ไดรับจากถานไมไผพื้นเมืองมีคาความรอน

เฉลี่ย 4,830 แคลอรี่/กรัม คาความรอนจากไมไผตงคาความ

รอนเฉลี่ย 4,972 แคลอรี่/กรัม  และคาความรอนจากไมไผรวก

คาความรอนเฉลี่ย 4,586 แคลอรี่/กรัม  

     เวลาในการเผาไหม คาต่ำสุดที่ไดจากถานไมไผพื้นเมืองมี

เฉลี่ย 12.09 กรัม/นาที ไมไผตงมีเฉลี่ย 11.83 กรัม/นาที และ

ไมไผรวกมีเฉลี่ย 12.68 กรัม/นาท ี

     ข้ีเถา เกิดขึ้นหลังจากการเผา คาต่ำสุดที่ไดรับจากผงถาน

ไมไผพื้นเมืองมีคาเฉลี ่ยรอยละ 8.31 ขี้เถาจากถานไมไผตง 

เฉลี่ยรอยละ 7.62 และขี้เถาจากผงถานไมไผรวกเฉลี่ยรอยละ 

8.73  

     คาความชื้นของถานอัดแทง คาต่ำสุดของถานอัดแทงจาก

ไมไผพ้ืนเมืองมีคาเฉลี่ยรอยละ 8.04  คาความชื้นจากถานไมไผ

ตง มีคาเฉลี่ยรอยละ 7.84 และคาความชื้นจากถานไมไผรวก มี

คาเฉลี่ยรอยละ 8.14  

     จากผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาชุดผลิตถานอัดแทงจาก 

ถานไมไผ นั้นประกอบไปดวยสวนของชุดการผลิตถานอัดแทง

โดยประกอบดวย 1.ชุดเผาถาน  2. ชุดบดถาน และ 3. ชุดอัด

แทงถานไมไผ ที่ไดดัดแปลงจากสิ่งที่มีอยูชุมชนและสวนการ

เลือกไมไผที่จะนำมาผลิตเปนถาน จาการทดลองไมท่ีดีที่สุดคือ

ไมไผตง ควรเลือกจากไมไผตงที่มีอายุเกิน 1 ปเปนวัตถุดิบใน

การเผาถานที่ไดความรอนสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับอีก 2 ชนิด 
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     ผู วิจัยขอขอบพระคุณอาจารยประจำสาขาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรและขอขอบคุณผูชวยศาสตราจารยปญญา เทียน

นาวา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่

ให คำปร ึกษาแนะนำและความชวยเหล ือแกผ ู ว ิจ ัยและ

ขอขอบพระคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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บทคัดยอ 

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องมวนผาผืนกึ่งอัตโนมัตโิดยใชแรงงานคนใน

การควบคุม เพื่อเปนการชวยลดตนทุนการผลิตในสถานประกอบการขนาดเล็ก โดยออกแบบเครื่องมวนผากึ่งอัตโนมัติมีขนาด

ความกวาง 190 เซนติเมตร และยาว 70 เซนติเมตร สูง 170 เซนติเมตร ผลการทดสอบพบวาเครื่องมวนผาก่ึงอัตโนมัติสามารถ

มวนผาไดเปนอยางดี โดยสามารถมวนผาขนาด 60 และ 100 หลาไดในเวลาเฉลี่ย 2.76 และ 4.38 นาที ตามลำดับ คาไฟฟา 

3,672 บาทตอป และการใชเครื่องมวนผากึ่งอัตโนมัตแิทนการจางมวนจะสามารถลดตนทุนการผลิตรอยละ 54.36 ซึ่งถือเปน

การลดตนทุนการผลิตอยางมากสำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก 

 

คำสำคัญ : เครื่องมวนผา, ตนทุนการผลิต, คาไฟฟา 

 

Abstract 

The objectives of the study were to construction and efficiency evaluation of the semi-automatic 

fabric winding machine for small business establishments with the purpose of helping reduce production 

costs. The design of the semi-automatic fabric winding machine was 190 centimeters wide, 70 centimeters 

long, and 170 centimeters high. The result of evaluation shows the Semi-automatic winding machine was 

able to roll between 60 and 100 yards of fabric in 2.76 and 4.38 minutes, respectively. The electricity cost 

was about 3,672 Baht/year. Then, it can reduce the production costs by 54.36 percent. Therefore, it is 

obvious that the semi-automatic fabric winding machine can greatly reduce the production costs for the 

small fabric distributors. 
 
Keywords: Fabric winding machine, Production costs, Electricity cost 
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1. บทนำ 

  ปจจุบันอุตสาหกรรมสิ ่งทอเปนอีกอุตสาหกรรมที ่มี

บทบาทตอภาคอุตสาหกรรมในประเทศ ซ ึ ่งม ีโครงสราง

กระบวนการผลิตในประเทศครบวงจร ตั้งแตอุตสาหหกรรมปน

ดายไปจนถึงอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสำเร็จรูปซึ่งกระจาย

อยู ท ั ่วทุกภูม ิภาคในประเทศ จากสถิติในป 2562 พบวา

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมระหวางประเทศมีมูลคา

การสงออกลดลงรอยละ 3.3 แบงเปนการสงออกกลุมสิ่งทอ 

ลดลงรอยละ 7.0 และการสงออกกลุ ม เครื ่ องนุ  งหม 

ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 3.7 ขณะที่ภาพรวมการนำเขา

ลดลงรอยละ 1.0 แบงเปน การนำเขากลุมสิ่งทอลดลง

รอยละ 3.8 และการนำเขากลุมเครื่องนุงหม ขยายตัว

เพิ ่มขึ ้นรอยละ 4.9 และสงผลใหภาพรวมดุลการคา

เกินดุล ในดานการนำเขาผลิตภัณฑในกลุมผาผืนภาพรวม

ป 2562 ยังคงมีการนำเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 2.2 จากตลาด

จีน เวียดนาม และสหรัฐฯ ที ่ร อยละ 0.5, 28.6 และ 

14.2 ตามลำดับ ขณะที่การนำเขาผลิตภัณฑเครื่องนุงหม

ภาพรวมป 2562 ขยายตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 4.9 จากตลาด

เวียดนาม และกัมพูชา ท่ีรอยละ 25.9 และ 7.0 [1] 

 จะเห็นไดวาหนึ ่งในธุรกิจที ่มีความสำคัญในโครงสราง

อุตสาหกรรมสิ ่งทอไดแก ธุรกิจการจำหนายผาผืนซึ่งสราง

รายไดจากการร ับผ าม วนขนาดใหญมาแบงขายใหก ับผู

ประกอบกิจการผลิตเสื้อผาสำเร็จรูป โดยใชเครื่องมวนผาขนาด

ใหญที่สามารถวัดความยาวผาตามความตองการ แตมีราคาทุน

เครื่องจักรคอนขางสูง ในผูประกอบการรายยอยที่ไมสามารถ

ลงทุนซื้อเครื่องจักรดังกลาว จึงตองจางมวนผาซึ่งเปนการเพิ่ม

ตนทุนการผลิต ตามที่หนวยวิเคราะหเศรษฐกิจภาคการคา 

ศูนยวิจัยธนาคารออมสิน ไดทำการวิเคราะหสถานการณ

ผูประกอบการอุตสาหกรรมผลิตสิ่งทอและเครื่องแตงกาย 

โดยผลวิเคราะหพบวาผูประกอบการที่จะสามารถเติบโตไดดี 

คือ ผูประกอบการที่นำเอาเทคโนโลยีเขามาชวย [2] ดังน้ัน

เพื ่อเปนการแกไขปญหาและลดตนทุนการผลิตของสถาน

ประกอบการรายยอยเหลานี้ คณะผูจัดทำจึงมีแนวคิดในการ

สรางเครื่องมวนผาที่มีโครงสรางและกลไกไมซับซอน และมี

ราคาเครื ่องต่ำ ซึ่งสถานประกอบการรายยอยสามารถใช

ทดแทนกระบวนการจางมวนผาเพื ่อลดตนทุนการผลิต 

นำไปสูผลกำไรที่เพิ่มมากขึ้น 

2. วิธีการดำเนินงานวิจัย 

2.1 การออกแบบเคร่ืองมวนผา  

 จากการศึกษาวิวัฒนาการของการมวนผา เริ่มจากการใช

มือมวนซึ ่งใชกับผู ประกอบการรายยอยที ่จำหนายผาใน

ปริมาณไมมากนัก ซึ่งปญหาในการมวนดวยมือคือผาเกิดรอย

ยับและใชระยะเวลานานในการมวน ในยุคเริ่มตนที่มีการ

ประดิษฐเครื่องมวนผาเปนการออกแบบใหโดยใชแรงงานคน

ควบคุมแกนหมุนโดยตรง ซึ่งสามารถแกไขปญหาผายับได 

แตย ังไมมีความรวดเร็วในการทำงาน ในประเทศไทยมี

การศึกษาและออกแบบเครื ่องมวนผาเพื ่อลดเวลาและ

แรงงานคนในการเก็บผาผืนขนาดใหญในโรงแรม [3] ซึ่ง

สามารถพัฒนาตอยอดได และยังมีงานวิจัยที่ออกแบบและ

สรางเครื่องมวนผากึ่งอัตโนมัติที่ควบคุมดวย PLC ซึ่งทำการ

ออกแบบโดยการอางอิงขนาดและตำแหนงการติดตั้งอุปกรณ

ตาง ๆ จากเครื่องมวนผาดวยมือและเครื ่องมวนผาแบบ

อัตโนมัติที่ขายตามทองตลาด โดยมีงบประมาณในการสราง 

135,000 บาท [4] หลังจากการศึกษาหลักการออกแบบและ

สำรวจความตองการและงบประมาณของผู ประกอบการ

จำหนายผาผืนรายยอย การสรางเครื่องมวนผาสำหรับสถาน

ประกอบการขนาดเล็กเริ่มตนจากการออกแบบเชิงแนวคิด 

(Conceptual Design) โดยออกแบบใหเครื่องมวนผาเปน

แบบก่ึงอัตโนมัติ ซึ่งยงัจำเปนตองใชแรงงานคนในการจัดวาง

ผา (ขึ้นผา) ใชวัสดุที่หาซื้อไดงาย เชน เหล็กฉาก เหล็กกลอง 

และเหล็กทอกลม เนนการออกแบบโดยใชชิ้นสวนทางกล

อยางงายเพ่ือใหมีกลไกการทำงานที่ไมซับซอน เพื่อใหงายตอ

การขึ ้นผาและการบำรุงรักษา และสามารถเคลื ่อนยาย

สะดวก โดยมีงบประมาณในการสรางไมเกิน 50,000 บาท 

 การออกแบบตามหลักการยศาสตร (Ergonomics) ใน

การออกแบบเครื่องมวนผากึ่งอัตโนมัติมีการอางอิงรูปราง

และตำแหนงการวางอุปกรณของเครื่องมวนผาตนแบบที่

น ิยมใช ในอ ุตสาหกรรมขนาดใหญ ด ังแสดงในร ูปที ่  1 

นอกจากนั ้นการออกแบบยังคำนึงถึงหลักการยศาสตรอีก

ดวย โดยตัวแปรที่มีผลตอการออกแบบ คือ ความสูงเฉลี่ย

ของผูใชงาน ไดแก พนักงานชายในสถานประกอบการ ซึ่งมี

ความสูงเฉลี่ย 160-170 เซนติเมตร ชวงอายุ 25-45 ป ให

สามารถทำงาน 2 คนไดอยางสะดวก ตามหลักการยศาสตร

ควรจัดวางพื ้นที ่ทำงานใหอยู ในระดับเดียวกันกับระดับ



วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ปที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุยายน 2564 

51 

สายตาหรือต่ำกวา เนื่องจากปกติคนทั่วไปจะมองในลักษณะ

มองลงเล็กนอย และไมควรใหผูปฏิบัติงานตองเอื้อมมือสูง

กวาระดับความสูงของไหลหรือต่ำกวาระดับที่มือจะหยิบได

ในขณะยืน [5] จึงออกแบบใหเครื่องมวนผาสูงไมเกิน 170 

เซนติเมตร แกนเพลารอยผาจุดที่ 2 มีความสูงต่ำกวาระดับ

สายตาเล ็กน อยประมาณ 150 เซนต ิ เมตร และพื ้นที่

ปฏิบัติงานความสูง 75 เซนติเมตร ในระยะที ่มือเอื้อมถึง 

ขนาดความกวางของเครื่องอางอิงจากขนาดของผาที่นำมา

จำหนาย ซึ่งขนาดของเครื่องมวนผากึ่งอัตโนมัติที่ออกแบบมี

ความกวาง×ยาว×สูง เทากับ 190×70×170 เซนติเมตร 

 

 
 

รูปที ่1 เครื่องมวนผาอัตโนมัตตินแบบ 

 

  การออกแบบระบบสงกำลังจะทำการทดรอบความเร็ว

ของมอเตอรสงกำลัง ผานเกียรทดแรง และสงกำลังโดย

สายพานไปที่แกนหมุนผา  

 การประกอบติดตั ้งระบบสงกำลังใชมอเตอรขนาด 1 

แรงมา แบบ 4 Pole วัดรอบการใชงานจริงไดประมาณ 

1,410 รอบตอนาที ทำการติดตั้งเฟองทดรอบและสงกำลัง

โดยสายพานติดตั้งมูเลยขนาด 9 เซนติเมตร ขับมูเลยขนาด 

6 เซนติเมตรบนเพลาลูกกลิ้ง เพื่อใหไดรอบการทำงานจริงที่ 

60 รอบตอนาที มีการติดตั้งเครื่องวัดระยะผาซึ่งวัดในหนวย

หลา และติดตั ้งลอเลื่อนเพื ่อใหสามารถเคลื่อนยายได ดัง

แสดงในรูปที่ 2 และ 3 

 

  
 

รูปที่ 2 การติดตั้งอุปกรณสงกำลังและเครื่องวัดระยะผา 

 

 

 
 

รูปที่ 3 เครื่องมวนผาก่ึงอัตโนมัต ิ

 

 

 
1. แกนเพลาจุดที ่1 2. แกนเพลาจุดที ่2 3. แกนเพลาจุดที ่3 

4. เกยีรทดแรง TB-80  5. เครือ่งวัดระยะผา 6. ลูกกลิ้งกระดาษทราย 

7. มอเตอรสงกำลัง 8. สายพาน  9. ตุกตาลกูปน 

10. กลองใสคทัเอาทและแมกนาตกิคอนแทคเตอร 
 

รูปที่ 4 สวนประกอบเครื่องมวนผาก่ึงอัตโนมัต ิ
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 รูปที่ 4 แสดงสวนประกอบของเครื่องมวนผากึ่งอัตโนมตัิ

ที่ประกอบเสร็จสมบูรณ และตารางที่ 1 แสดงคุณลักษณะ

ของเครื่องมวนผา เนื่องจากเครื่องมวนผากึ ่งอัตโนมัติใช

มอเตอรสงกำลังเพียง 1 แรงมา มีระบบไฟฟาและกลไกที่ไม

ซับซอนจึงทำใหตัวเครื่องมีน้ำหนักเพียง 250 กิโลกรัม และ

ยังสามารถเคลื่อนยายไดสะดวกโดยใชลอเลื่อน โดยมีราคา

ตนทุนเครื่องเพียง 50,000 บาทเทานั้น  

 

ตารางที่ 1 คุณลักษณะของเครื่องมวนผากึ่งอัตโนมัติ 

รายการ คุณลักษณะ 

ขนาด กวาง*ยาว*สูง (ซม.) 190*70*170 

กำลังไฟฟา (วัตต) 746 

น้ำหนัก (กก.) 250 

มอเตอร (แรงมา) 1 

ขนาดลูกกลิ้ง (มม.) 119.88 

ความกวางการทำงาน (นิ้ว) 65 

ความเร็วรอบทำงาน (รอบ/นาท)ี 60 

เครื่องวัดระยะผา ม ี

เซนเซอรจับปลายผา ไมมี 

การเคล่ือนยาย ได 

 

 คุณลักษณะของเครื่องมวนผากึ ่งอัตโนมัติยังมีขอดอย 

เนื่องจากการสรางเนนใหเครื่องมวนผามีกลไกไมซับซอนจึง

ไมมีการติดตั้งเซนเซอรจับปลายผาเหมือนเครื ่องตนแบบ 

และสามารถทำงานไดเฉพาะความเร็วรอบ 60 รอบตอนาที 

ในขณะที่เครื่องตนแบบสามารถปรับความเร็วตั้งแต 60-80 

รอบตอนาที 

 

2.2 การทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องมวนผา  

 การทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องมวนผากึ่งอัตโนมัติ

ประกอบดวย  

2.2.1 การทดสอบระยะเวลาในการมวนผา 

     ทำการทดสอบระยะเวลาในการมวนผาความยาว 60 

และ 100 หลา ซึ ่งเปนความยาวของผาที ่น ิยมมวนเพ่ือ

จำหนาย โดยทำการรอยผา ผานแกนเพลาจุดที่ 1-3 ใสแกน

กระดาษเพ่ือเปนแกนกลางของผามวนระหวางลูกกลิ้งทั้งสอง 

จากนั ้นนำผามวนเขากับแกนกระดาษ ดังแสดงในรูปที ่ 5 

และ 6 ปรับอุปกรณวัดความยาวผาเปนศูนยเพื ่อเริ่มการ

ทดสอบ โดยทำการทดสอบมวนผาแตละความยาว 3 ครั้ง

แลวหาเวลาเฉลี่ย 

 

 
 

รูปที ่5 การรอยผาผานแกนเพลาจุดท่ี 1, 2 และ 3 

 

 

 
 

รูปที ่6 ใสแกนกระดาษของมวนผา 

 

2.2.2 การคำนวณคาพลังงานไฟฟา 

 คำนวณคาไฟฟาตอเดือนโดยกำหนดชั่วโมงในการทำงาน 

4 ชั่วโมงตอวัน สมการที่ 1 คำนวนพลังงานไฟฟาที่ใชตอวัน 

(กิโลวัตตชั่วโมง) [6] 
 

           ( )
( ) ( )1000

W
kWh hr

Power
Energy Time         (1) 

 

โดย Energy  คือ พลังงานไฟฟา (หนวย, กิโลวัตตชั่วโมง) 

  Power   คือ กำลังไฟฟา (วัตต) 

  Time       คือ เวลาในการใชงาน (ช่ัวโมง) 

 

 จากนั้นนำไปคำนวณคาไฟฟาโดยอางอิงขอมูลจากการ

ไฟฟานครหลวง ซึ่งสถานประกอบการที่ทดลองใชงานเครื่อง

มวนผากึ่งอัตโนมัติจัดอยูในประเภทที่ 1 บานอยูอาศัย โดย

การคำนวณคาไฟฟาจะพิจารณาจากจำนวนหนวย (กิโลวัตต

ชั่วโมง) ซึ่งแบงออกเปนอัตราปกติปริมาณการใชพลังงาน
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ไฟฟาไมเกิน 150 หนวยตอเดือนและเกินกวา 150 หนวยตอ

เดือน ดังแสดงในตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 อัตราปกติปริมาณการใชพลังงานไฟฟาไมเกิน 

150 หนวยตอเดือนและเกินกวา 150 หนวยตอเดือน [7] 

≤150 หนวยตอเดอืน >150 หนวยตอเดอืน 

หนวยที ่ หนวยละ 

(บาท) 

หนวยที ่ หนวยละ 

(บาท) 

1 – 15 2.3488 1 – 150 3.2484 

16 – 25 2.9882 151 – 400 4.2218 

26 – 35 3.2405 หนวยที่ 401  4.4217 

36 – 100 3.6237 เปนตนไป  

101 – 150 3.7171 

151 – 400 4.2218 

หนวยที่ 401 

เปนตนไป 

4.4217 

คาบริการ 8.19 บาท/เดือน คาบริการ 38.22 บาท/เดือน 

 

2.2.3 การลดตนทุน 

 คำนวณตนทุนเมื่อใชเครื่องมวนผากึ่งอัตโนมัตซิึ่งรวมคา

ตนทุนเครื่อง คาไฟฟาและคาซอมบำรุงรายป เปรียบเทียบ

กับคาใชจายในการจางสถานประกอบการเพื ่อมวนผา ซึ่ง

ปกติจะคิดอัตราคามวนผาหลาละ 0.5 บาท 

 การคำนวณรอยละของความแตกตาง หรือเปอรเซ็นต

สวนตาง (Percentage difference) เพ่ือเปรียบเทียบคาตาง 

ๆ สามารถหาไดจากสมการที ่2 [8] 
 

      100
A B

Percentagedifference
A


         (2) 

 

โดย A  คือ ตนทุนการจางสถานประกอบการมวนผา 

  B  คือ ตนทุนของเครื่องมวนผาก่ึงอัตโนมัต ิ

 

3. ผลการทดสอบ 

3.1 ผลการทดสอบระยะเวลาในการมวนผา 

     จากตารางที่ 3 พบวาเครื่องมวนผากึ่งอัตโนมัติสามารถ

มวนผาความยาว 60 และ 100 หลา ไดโดยใชระยะเวลาใน

การมวนผามากกวาเครื่องตนแบบไมเกินรอยละ 7 ในดาน

ของความสวยงามของผามวน พบวาสามารถมวนผาได

เรียบรอยดังแสดงในรูปที่ 7 และจากการทดสอบโดยทำการ

มวนผาหลายชนิดพบวาสามารถมวนผามวนผาดิบ ผาชีฟอง 

ผาฝาย ผาลินิน และผาพิมพลาย ไดเปนอยางด ี

 

ตารางที่ 3 ระยะเวลาในการมวนผา 

ความยาวผา (หลา) เวลาในการมวนผา (นาที) 

60 2.76 

100 4.38 

 

 

 
 

รูปที ่7 มวนผาผืนที่พรอมจำหนาย 

 

3.2 ผลคำนวณคาพลังงานไฟฟา 

     จากการคำนวณพลังงานไฟฟาดวยสมการที ่ 1 พบวา

เครื่องมวนผากึ่งอัตโนมัตใิชพลังงานไฟฟาเพียง 90 หนวยตอ

เดือน ซึ่งเมื่อนำคาพลังงานไฟฟาไปคำนวณตามตารางที่ 1 

จะไดคาไฟฟาเครื่องมวนผากึ่งอัตโนมัติเทากับ 306 บาทตอ

เดือน 

 

3.3 ผลคำนวณการลดตนทุน 

     กรณีท่ีสถานประกอบการรายยอยไมมีเครื ่องมวนผา 

จะตองทำการจางมวนผาในราคาหลาละ 0.5 บาท โดยปกติ

จะมีการสั ่งซื ้อผาประมาณ 20,000 หลาตอเดือน คิดเปน

รายจายในการมวน 120,000 บาทตอป  

     การสรางเครื ่องมวนผากึ ่งอัตโนมัติเพื ่อใชในสถาน

ประกอบการซึ่งมีราคาเครื่อง 50,000 บาท คาพลังงานไฟฟา 

3,672 บาทตอป คาซอมบำรุงประมาณ 1,100 บาทตอป จะ

มีคาใชจายรวมท้ังหมด 54,772 บาท 

     จากการคำนวณเปรียบเทียบตนทุนระหวางการจาง

สถานประกอบการเพื ่อมวนผา กับการใชเครื ่องมวนผา
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กึ่งอัตโนมัติ พบวาการใชเครื่องมวนผากึ่งอัตโนมัติสามารถ

ลดตนทุนการผลิตไดร อยละ 54.36 ซึ ่งหากมีการใชงาน

เครื่องตอเนื่องหลายป การคำนวณตนทุนจะไมจำเปนตองคิด

คาราคาเครื่องแตจะคิดเฉพาะคาเสื่อมราคาเครื่องซึ่งจะทำให

ประหยัดตนทุนเพิ่มมากขึ้น และเครื่องมวนผากึ่งอัตโนมัตยิัง

ไมมีขอจำกัดในดานระยะผาที่สามารถมวนได ดังนั้นหากมี

การสั่งซื้อผาเพ่ิมมากขึ้นจะไมทำใหตนทุนเพิ่มดังเชนการจาง

มวน 

 

4. สรุปผล 

 จากการทดสอบสามารถสร ุปได ว าเคร ื ่องม วนผา

กึ่งอัตโนมัติที่สรางขึ้นสามารถชวยแกไขปญหาและลดภาระ

คาใชจายดานตนทุนของสถานประกอบการกิจการคาผาผืน

รายยอย ผูประกอบการสามารถนำไปใชทดแทนการจางมวน

ผาได ซึ่งจะทำใหประหยัดไดถึงรอยละ 54.36 ซึ่งจากการ

ทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องมวนผากึ่งอัตโนมัตพิบวา

สามารถมวนผาดิบ ผาชีฟอง ผาฝาย ผาลินิน และผาพิมพ

ลายไดเปนอยางดี ในดานระยะเวลาพบวามีประสิทธิภาพ

ใกลเคียงกับเครื่องตนแบบ ผามวนที่ไดมีความเรียบรอย และ

ยังมีความสะดวกในการขึ้นผาผืนและสะดวกในการซอม

บำรุงเนื ่องจากมีโครงสรางที ่ไมซับซอน และน้ำหนักเบา

สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก 

 ทั้งนี้ทั้งนั้นเครื่องมวนผากึ่งอัตโนมัติยังมีขอจำกัดคือไม

สามารถปรับความเร็วรอบไดหลากหลาย และในขณะท่ี

ลูกกลิ้งกำลังมวนผา จำเปนตองใชแรงงานคนในการปรับ

ตำแหนงผาเพื่อปองกันการเลื่อนตำแหนงของผา หากมีการ

พัฒนาเครื่องมวนผาในอนาคตควรมีระบบความปลอดภัย

ดานไฟฟา เพ่ือปองกันอันตรายจากไฟรั่ว 

 

5. กิตติกรรมประกาศ 

 การจัดทำงานวิจัยนี้ผู วิจัยไดรับความรวมมือจากหลาย

หนวยงาน สถานประกอบการและบุคคล ในการนี้ผูวิจัยจึง

ใครขอขอบคุณสถานประกอบการ เสนาะคาผา ที่ใหความ

อนุเคราะหดานขอมูล สภาพปญหาและความตองการของ

ผู ใชงาน ทำใหเก ิดแนวคิดในการพัฒนางานวิจ ัย และ

ขอขอบคุณ คุณสำรอง สังฆะสะ ที ่ใหการสนับสนุนดาน

งบประมาณ และบุคคลทุกฝายที่มีสวนรวมมา ณ โอกาสนี ้
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“บทความวิจัย” หมายความวา   บทความท่ีมีลักษณะเปนเอกสารที่มีรูปแบบของการวิจัยตามหลักวิชาการ  เชน  มีการ
ตั้งสมมติฐาน  หรือมีการกำหนดปญหาที่ชัดเจนสมเหตุผล  โดยจะตองระบุถึงวัตถุประสงคที่ชัดเจน
แนนอน  มีการคนควาอยางมีระบบ  มีการรวบรวมขอมูลพิจารณาวิเคราะห  ตีความ  และสรุป
ผลการวิจัยที่สามารถใหคำตอบบรรลุวัตถุประสงค  หรือหลักการบางอยางที่จะนำไปสูความกาวหนาทาง
วิชาการ  หรือการนำวิชาการนั้นมาประยุกตใช 

 

1. คำแนะนำในการสงผลงานเพื่อตีพมิพ 

 ผูเขียนตองรับรองวา บทความที่สงมานั้นเปนผลงานใหม

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 

 รูปแบบของตัวอักษร 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 และสถานที่ทำงาน 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

ควรจะมีรายละเอียดเทาท่ีจำเปนเทานั้น 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 เอกส ารอ า งอิ งท า ยบ ท ความ  แล ะห าม ใส

เอกสารอางอิงโดยปราศจากการอางอิงในเนื้อบทความ กรณีมี

รายการอางอิงเปนภาษาไทย ในเอกสารอางอิงจะตองให

ขอมูลเปนภาษาอังกฤษทุกรายการ ตามดวยวงเล็บ (in 

Thai)  

 อยางไรก็ดี  เพ่ือความนาเชื่อถือทางวิชาการและการ

นำไปใชอางอิงไดอยางถูกตอง ผูเขียนควรตรวจสอบแหลงที่มา

ของเอกสารที่นำมาอางอิงใหถี่ถวน เพราะขอคิดเห็น เนื้อหา 

รวมท้ังการใชภาษาในบทความถือเปนความรับผิดชอบของ

ผูเขียน 




