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Abstract 

The Cr(VI) effluent wastewater is a major source of environmental pollution. The 
Cr(VI) is more toxic at lower concentrations than Cr(III) due to carcinogenic and teratogenic 
effects. Agricultural waste materials have been used for treatment of wastewater. In this work, 
the potential of HCl-modified sugarcane leaves were used as an adsorbent for the hexavalent 
chromium removal in the batch adsorption process. The various experimental conditions such 
as pH (2-5), contact time (5-360 min), initial Cr(VI) concentration (10-50 mg/L), and 
temperature (20-40C) were evaluated. The experimental results showed that the Cr(VI) 
adsorption increased with contact time and initial Cr(VI) concentration. The adsorption 
attained the equilibrium at 240 min. The maximum Cr(VI) adsorption  occurred at pH 2. The 
kinetics of Cr(VI) adsorption was described using pseudo-first-order and pseudo-second-order 
kinetic models. The kinetic adsorption data were fitted well by the pseudo-second-order kinetic 
model. The equilibrium adsorption data were analyzed using the Langmuir and Freundlich 
isotherm. The equilibrium of Cr(VI) adsorption data were better fitted by the Langmuir 
isotherm, and the maximum adsorption capacity was 26.67 mg/g at 30C. Thermodynamic 
parameters such as ΔG, ΔH and ΔS for the adsorption showed that the adsorption was 
spontaneous and endothermic. This study indicated that the low-cost acid-modified adsorbent 
is an effective adsorbent for the hexavalent chromium removal in aqueous solution. 
 
Keywords: adsorption, Cr(VI), low-cost adsorbent, agricultural waste 
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1. Introduction 
 Cr(VI) is a very toxic pollutant in the 
environment due to its high solubility in 
water [1]. The industries that discharge 
wastewater containing chromium include 
fertilizer, electroplating, mining processing, 
metal processing, tanning, paints, battery 
and domestic plumbing materials [2]. Many 
methods have applied for the Cr(VI) removal 
from wastewater, such as ion exchange, 
chemical precipitation, reverse osmosis, 
membrane filtration, and adsorption. 
However, by considering the prohibitive 
cost, long operation time and possible 
production of secondary toxic compounds 
[3], adsorption is the preferred method and 
gives the best results as it can be used to 
remove various pollutants. 
 Agricultural materials comprise of 
functional groups in the structure of lignin, 
cellulose, hemicellulose, ligno-humic, 
proteins, starch and polysaccharides. The 
uses of agricultural waste products are 
preferred for the environment because they 
are abundant in nature, readily available and 
cheaper in prices [4]. 
 Many researchers have reported for the 
low cost and alternative adsorbents. For 
example, Adigun et al. (2020) [5] have used 
sugarcane leaves for the removal of Ni2+, Cr3+ 
and Co2+ ions from polluted water. 
Moreover, chemically modified plant wastes 
exhibit higher adsorption capacity than 
unmodified forms. Gupta and Rastogi (2009) 
[6] found that the biosorption capacities of 
raw and HCl-treated algae were 31 and 35.2 
mg Cr(VI) per g of dry adsorbent, 
respectively. Puszkarewicz and Kaleta 
(2019) [7] reported that HCl-modified 
activated carbon (WDHCl) was more 
effective for Cr(VI) adsorption than HNO3-
modified (WDHNO3), and unmodified (WD) 
activated carbon. However, there is no 
published paper available on the use of HCl-
modified sugarcane leaves for Cr(VI) 
removal. 
 The objective of this proposed work was 
to study the adsorption efficiency of HCl-
modified sugarcane-leaf adsorbent for the 
Cr(VI) removal. The equilibrium adsorption 

data were analyzed by the Langmuir and 
Freundlich adsorption isotherms model. The 
results obtained can be applied to a batch 
design for the Cr(VI) removal in effluent 
wastewater. 
 
2. Material and Methods 
2.1 Preparation of adsorbent 
 Sugarcane leaves were obtained in a 
sugarcane plantation from Khok Samrong 
District, Lopburi Province, Thailand. The 
sugarcane leaves were cut to 1-2 inches, 
washed with tap water and dried in a hot air 
oven. The dried adsorbent was powdered and 
sieved particle size to 150-300 m. The dried 
adsorbent was soaked in 3.0 M HCl                
with the 1:1 ratio (mg:mL) for 24 h, then 
dried in a hot air oven and stored in a 
desiccator until used  [7]. 
 
2.2 Preparation of adsorbate 
 A Cr(VI) stock solution of 1000 mg/L 
was prepared by dissolving 2.827 g of 
potassium dichromate (AR) in 1 L of 
deionized water. The pH of Cr(VI) solution 
was adjusted to 2-5 with 0.1 M HCl or 0.1 M 
NaOH. All the reagents were analytical 
grade. 
 
2.3 Characterization of adsorbent 
 FTIR spectra (500-4,000 cm1) of 
adsorbent before and after Cr(VI) adsorption.  
 
2.4 Adsorption study 
 To study the adsorption behavior of 
agricultural waste adsorbent, the effects of 
adsorption such as pH (2-5), contact time             
(5-360 min), initial Cr(VI) concentration (10-
50 mg/L), and temperature (20-40C) were 
investigated. The batch adsorption 
experiments were carried out using 0.1 g of 
adsorbent with 150 mL of Cr(VI) solution in 
250-mL Erlenmeyer flasks. The mixture was 
agitated by the orbital shaker with agitation 
speed of 200 rpm.  At the predetermined 
time,    the supernatant was collected and the 
concentration of Cr(VI) remained was             
then examined using UV-visible 
spectrophotometer (max = 540 nm) [8].       
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The percent adsorption and amount of the Cr 
(VI) adsorption were calculated as Equation 
(1) and (2), respectively. 

 

% adsorption =  o e

o

(C - C )×100

C
        (1) 

 

 tq   =   o t(C - C )V

W
          (2) 

 

where oC  (mg/L) is initial Cr(VI) 

concentration, tC  (mg/L) is the 

concentration at any time, tq  (mg/g) is the 

amount adsorbed at any time, V(L) is the 
volume of the solution, and W(g) is the mass 
of adsorbent. 
 
3. Adsorption Isotherm  
3.1 The Langmuir isotherm  
 The Langmuir isotherm in a linear form 
is represented as follows [1]:  
 

e
e

e max L m

C 1 1
= C +

q q K q
                            (3) 

 

where eC  (mg/L) is the equilibrium 

concentration, eq  (mg/g) is the amount 

adsorbed at equilibrium, LK  is the 

Langmuir constant, and maxq  (mg/g) is the 

maximum adsorption capacity.  
 The essential characteristics of the 
Langmuir isotherm can be expressed in terms 
of a dimensionless separation factor  
( LR ) which is defined by: 
 

LR    
L o

1

(1+K C )
          (4) 

 

3.2 The Freundlich isotherm 
 The Freundlich isotherm in a linear form 
is represented as follows [2]:  
 

log eq  =   log FK   +  (
1

n
 ) log eC         (5) 

where FK  (L/g) is the adsorption capacity, 

and 1

n
 is the adsorption intensity. 

 
4. Adsorption Kinetics 
4.1 The pseudofirst order kinetic  
 The pseudofirst order kinetic model in a 
linear form is written as follows [1]:  
 

log ( eq  tq ) = log eq   1k
t

2.303
        (6) 

 

where 1k  (1/min) is the rate constant of 

pseudo-first, and
 tq  (mg/g) is the amount 

adsorbed at any time (min). 
4.2 The pseudo-second order kinetic 
 The pseudo-second order kinetic model 
in a linear form is written as follows [1]:  

 

2
t e2 e

t 1 1
= + t

q qk q
                                       (7) 

 

where 2k  (g/(mg.min) is the rate constant of 

pseudo-second order kinetic adsorption. 
 
5. Thermodynamic parameter of 
adsorption  
 Thermodynamic parameters such as the 
Gibbs free energy change (G), enthalpy 
change (H) and entropy change (S) were 
determined. The Gibbs free energy change 
(G) in the adsorption process can be 
expressed as follows: 

 

ΔG = RT ln cK            (8) 
 

where cK ( cK = eq / eC ) is the equilibrium 

constant, R is the gas constant and T is the 
absolute temperature.  
 Also enthalpy (ΔH) and entropy (ΔS) 
changes can be estimated by the following 
equation: 
 

ln cK  =  
RT

ΔH

R

ΔS                       (9) 

 

where ΔH and ΔS can be determined 
respectively by the slope and intercept of the 
linear plot between ln Kc and 1/T. 
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(a) before Cr(VI) adsorption 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(b) after Cr(VI) adsorption 

 
Figure 1 FTIR of adsorbent before (a) and after (b) Cr(VI) adsorption

6. Results and discussion 
6.1 FTIR study 
 FTIR analysis results of adsorbent before 
and after Cr(VI) adsorption are observed in 
Figure 1. The broad band observed in the 
region of 3,100-3,400 cm1 related to O-H 
stretching vibrations groups because of the 
existence of lignin, cellulose, and pectin [9, 
10]. 
 The bands observed in the region of 2,850 
and 3,000 cm−1 are attributed to the C-H and 
C-O stretching vibrations [11]. The band 
observed in the region of 1,450-1,600 cm1 

and 1,630-1,680 cm1 are attributed to the 
C=C aromatic ring and C=O stretching [12]. 
The peak observed at 1736.42 cm−1 is ester 
C=O group [5].  The bands around 1,016-
1,101 cm−1 are attributed to C-O bonds 
indicating several bands in cellulose and 
xylose [13].  
 After Cr(VI) adsorption at pH 2, the 
peaks at 2,918.01, 2,850.17, 1,736.42, 
1,676.92, 1,036.23 cm1 shifted to 2,917.02, 
2,849.22, 1735.43, 1,676.55, 1,033.98 cm1 
in the chromium loaded adsorbent. 
Therefore, the hydroxyl and carboxylic 
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groups presented in the adsorbent could bind 
with Cr(VI).   
 
6.2 Effect of pH 
 The effect of the initial solution pH on the 
Cr(VI) adsorption was examined in the pH 
range of 2.0 to 5.0 at the initial Cr(VI) 
concentration of 10 mg/L, and the percentage 
of adsorption was shown in Figure 2.  

 
 
 

 
   

pH 
 
 
 
 

Figure 2 Effect of pH on Cr(VI) adsorption  
                  

The solution pH, one of the most 
important parameter, affects not only the 
surface charge of the adsorbent, the degree of 
ionization of functional groups on adsorbent 
surface, but also the solution adsorbate 
chemistry. In aqueous solution, the Cr(VI) 
coexists in five different forms of oxyanions 
in aqueous medium: Cr2O7

2, HCr2O7
, 

H2CrO4, HCrO4
-, and CrO4

2- [4]. Under acid 
medium, HCrO4

− is the major species of 
Cr(VI). In Figure 2, the Cr(VI) adsorption 
decreased with increasing pH from 2.0 to 5.0. 
The optimum removal efficiency for Cr(VI) 
reached 96.97% at pH 2.0.  
 At pH 2.0, the negatively charged of  
oxyanion as HCrO4

 ion can be adsorbed 
because of electrostatic attraction with 
positive charges on adsorbent [14]. 
Moreover, Cr(VI) ions have high redox 
potential under acidic conditions and they 
may be reduced to Cr(III) ions as the 
Equation (10), (11) and (12) [15].  

 

HCrO4
1 + 7H+ + 3e Cr3+ + 4H2O       (10) 
 

CrO4
2 + 8H+ + 3e Cr3+ + 4H2O         (11) 

 

Cr2O7
2+ 14H+ + 6e 2Cr3+ + 7H2O     (12) 

6.3 Effect of contact time and adsorption 
kinetics 
 The adsorption was examined as a 
function of contact time (5-360 min) at initial 
concentration of 10 and 30 mg/L. The results 
of adsorption were shown in Figure 3. As 
seen in Figure 3, the adsorption was rapid at 
the first 30 min and then gradually decreased 
to become constant at the equilibrium time at 
240 min. The rapid adsorption observed 
during the first stage was probably due to the 
abundant availability of active sites on 
adsorbent surface [16]. The kinetic data were 
analyzed by linear pseudo-first and pseudo-
second order (not shown) and the parameters 
were calculated as shown in Table 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Time (min) 

Figure 3 Effect of contact time on Cr(VI)  
                adsorption (pH =2, Tem =30C) 
 
 
Table 1 Kinetic parameters of Cr(VI)  
             adsorption 

 Kinetic models 
Initial concentration  

(mg/L) 
10 30 

Pseudo-first order 

eq  (exp) (mg/g) 14.57 23.71 

eq  (cal) (mg/g) 

1k  (1/min) 

2R   

 

17.49 
 

0.023 
 

0.940 

 

32.19 
 

0.022 
 

0.787 

Pseudo-second order 

eq  (cal) (mg/g) 

2k  (g/(mg.min) 

2R  

 

16.10 
 

0.001 
 

0.999 

 

26.88 
 

0.001 
 

0.988 

  

%
 a
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or

pt
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n
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 From the kinetic model analysis at initial 
Cr(VI) concentration of 10 and 30 mg/L, the 
correlation coefficients (R2) of  adsorption 
were 0.940 and 0.787 for pseudo-first order 
kinetic model and 0.999 and 0.988 for 
pseudo-second order kinetic models. 
Therefore, the adsorption was best described 
by pseudo-second order kinetic model. A 
similar result was observed in the adsorption 
of Cr(VI) onto Leucaena leucocephala Seed 
Shell Activated carbon [2]. 
 
6.4 Effect of initial Cr(VI) concentration 
 The adsorption was examined as                      
a function of initial concentration of Cr(VI) 
from 10-50 mg/L at equilibrium time. The 
results of adsorption were shown in Figure 4. 
The results revealed that the adsorption 
capacity increased (14.04-25.69 mg/g) as the 
increase of Cr(VI) concentration (10-50 
mg/L), and reached a saturation level at the 
concentration over 40 mg/L. The adsorption 
capacity increased because of the driving 
force of concentration gradient for mass 
transfer with the increase in initial adsorbate 
concentration [1]. 
 

 
 
 

 
            
 
 

          initial concentration (mg/L) 
 
 
 
Figure 4 Effect of initial Cr(VI)  
concentration on adsorption capacity 
 
6.5 Adsorption isotherm 
 The equilibrium data of Cr(VI) adsorption 
were analyzed using linear two isotherms, 
namely Langmuir and Freundlich isotherm. The 
plots of isotherms were shown in Figure 5, and 
the parameters were calculated in Table 2.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

      eC (mg/L) 

                      (a) Langmuir isotherm 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
log eC  

               (b) Freundlich isotherm 
Figure 5 Isotherms of Cr(VI) adsorption  
 
Table 2  Parameters of the isotherm models  
                for Cr(VI) adsorption 

Isotherm model Values 

Langmuir isotherm 
   

maxq (mg/g) 26.67 

   
LK  (L/g) 0.001 

   
LR  0.982-0.917 

    R2 0.997 
Freundlich isotherm 

   
FK  (L/mg) 15.14 

   1/n
 

0.159 
    R2 0.993 

 
 Based on the R2, the result showed better 
fitting of data by the Langmuir model than by 
the Freundlich isotherm, and the maximum 
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c 
adsorption capacity ( maxq ) was 26.67 mg/g 
at 30C. The adsorption isotherm data were 
well fitted by the Langmuir isotherm, 
indicating the homogeneous monolayer 
coverage of the adsorbate on the surface of 
the adsorbent. Several researchers reported 
similar results [14,15]. For the LR , the value 
of 0 < LR  < 1 indicated that the Cr(VI) 
adsorption was favorable [14].  
 For Freundlich model, the value of 1/n 
was less than 1 suggesting the favorable 
adsorption. 
6.6 Thermodynamic of adsorption 
 The Gibbs free energy change (ΔG) 
values were calculated at varying 
temperature by using equation (8). The 
enthalpy change (ΔH) and entropy change 
(ΔS) were calculated from intercept and 
slope of the linear plot shown in Figure 6. 
And, the thermodynamic parameter values 
were tabulated in Table 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/T (K) 
 

Figure 6 The plot of ln Kc versus 1/T for the  
adsorption of Cr(VI) on HCl-modified 
sugarcane leaves  
 
Table 3  Thermodynamic parameters for the  
adsorption of Cr(VI) on HCl-modified 
sugarcane leaves  
 

Tem  
(C) 

cK  ΔG 
(kJ/mol) 

ΔH 
(kJ/mol) 

ΔS 
(J/mol K) 

20 17.23 -6.93 23.00 101.99 
30 22.05 -7.79   
40 31.53 -8.98   

 

 The experiments were performed at 
equilibrium time using initial Cr(VI)  
concentration of 10 mg/L. As seen in Table 
3, the values of ΔG were -6.93, -7.79, and         
-8.98 kJ/mol at 20, 30 and 40C, respectively. 
The negative values of ΔG indicated that the 
adsorption process was spontaneous. For the 
enthalpy change (ΔH), the positive value of 
ΔH was 23 kJ/mol. Therefore, the adsorption 
was endothermic.  Moreover, if the ΔH value 
lies between 2.1 and 20.9 kJ/mol, it is 
consistent with electrostatic interaction 
between adsorption sites and adsorbing ions, 
showing the adsorption belongs to 
physisorption. If the ΔH value lies between 
20.9 and 418.4 kJ/mol, it reveals the 
adsorption involves charge sharing or 
transferring from adsorbent surfaces to 
adsorbing ions to form coordinate bonds, 
which indicates the adsorption owes to 
chemisorption [17]. The positive value of S 
suggested an increase in entropy with 
adsorption.   This occurred as a result of an 
increase in randomness at the solid-solution 
interface during the adsorption. 
 
6.6 Mechanism of Cr(VI) adsorption 
 The surface functional groups of 
agricultural by-products consist of lignin, 
cellulose, hemicellulose, ligno-humic, 
proteins, starch and polysaccharides [4]. In 
this study, the result showed that the 
adsorption capacity reached maximum at pH 
2.0. At pH 2, the functional groups on the 
adsorbent become positive charge. 
Therefore, the Cr(VI) adsorption mechanism 
(Figure 7) should be the electrostatic 
attraction (       ) between the positively 

charged surface of +
2OH  in adsorbent and 

HCrO4
 in adsorbate. Moreover, Cr(VI)  

changed to Cr(III) in acidic solution, and the 
Cr(III) ions could form complexation (     )  
with the lone pair electrons of oxygen on 
oxygen-containing groups in adsorbent. 
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2OH
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          +
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+
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Figure 7 Mechanism of Cr(VI) adsorption  
on HCl-modified sugarcane leaves  
 
7. Conclusions 

 In this study, the HCl-modified sugarcane 
leaves have been used for its application as 
the adsorbent for the Cr(VI) adsorption in the 
batch experiments under conditions of pH, 
contact time, and initial Cr(VI) 
concentration. The maximum adsorption 
occurred at pH 2 and equilibrium time at 300 
min. The equilibrium adsorption data were 
better described by the Langmuir isotherm, 
and the maximum adsorption was 26.67 
mg/g. The negative value of ΔG indicated 
that the adsorption process was spontaneous. 
The positive value of ΔH indicated that the 
adsorption process was an endothermic 
process. Therefore, the HCl-modified 
sugarcane leaves were successfully utilized 
as the effective adsorbent for the Cr(VI) 
removal from water, which could be used in 
wastewater treatment system.  
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บทคัดยอ 

 บทความนี้นำเสนอการออกแบบและสรางระบบการตรวจวัดและติดตามอาการผูปวยอัตโนมัติ ที่สามารถชวยให

แพทยหรือพยาบาลที่ดูแลผูปวย วิเคราะหและติดตามอาการผูปวยเบื้องตน โดยจะทำการตรวจวัดอาการของผูปวยอัตโนมัติ 

ดัวยเซนเซอรตรวจวัดคาสัญญาณชีพขนาดเล็ก ทำงานรวมไมโครคอนโทรลเลอร และเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไรสาย         

ในลักษณะของเครือขายอุปกรณตรวจวัดรางกาย ซึ่งจะทำการประมวลผลขอมูลคาที่วัดไดและสงขอมูลผานเครือขายไรสาย ไป

ยังเซิรฟเวอรเพื่อทำการเก็บขอมูลลงฐานขอมูลกอนจะทำการแสดงผลบนเว็บแอปพลิเคชัน แสดงรายละเอียดขอมูลผูปวยแต

ละเตียงเบ้ืองตน และสัญญาณชีพที่จำเปนตอการวิเคราะหและติดตามอาการผูปวย 
 

คำสำคัญ: ระบบติดตามอาการผูปวยอัตโนมัติ, ระบบการตรวจวัดสัญญาณชีพ, เครือขายอุปกรณตรวจวัดรางกาย 

 

Abstract 

 This article presents the design and construction of automatic patient measurement and tracking 

system. It can help doctors or nurses who take care of patients for analyzing and monitoring the patient's 

symptoms. Proposed system measures vital signs by using a small sensor which works with microcontrollers 

and wireless communication technology in the form of networks body measurement devices.  Measured 

data will be processed and sent through the wireless network to the server to store in the database. Web 

application will show patient's information and their vital signs that are necessary for health analysis and 

follow up. 

 

Keywords: Patient monitoring system, Vital sign monitoring system, Body Area Network (BAN) 
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1. บทนำ 

 ปจจุบันปญหาทางดานการแพทยและสาธารณสุขเปน

ปญหาที ่สำคัญอยางหนึ ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาการ    

ขาดแคลนบุคลากร หรืออุปกรณทางการแพทยที่ทันสมัย

และไมเพียงพอตอจำนวนผูปวยที่เพิ ่มมากขึ ้นในแตละป 

ถึงแมวาในปจจุบันจะมีการประยุกตเอาเทคโนโลยีตาง ๆ 

เขามาใชงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของแพทย และ

พยาบาล ในการตรวจ รักษา และวิเคราะหอาการของผูปวย

ไดอยางสะดวกรวดเร็ว และแมนยำยิ ่งขึ ้น แตเนื ่องจาก

อุปกรณดังกลาวมีราคาสูง ทำใหเกิดปญหาดานงบประมาณ

ในการจัดหาของโรงพยาบาล โดยเฉพาะพื้นที่ตางจังหวัด 

และสถานพยาบาลขนาดเล็ก สงผลใหเกิดปญหาขาดแคลน

อุปกรณทางการแพทยที่ทันสมัย และขาดแคลนบุคลากร

แพทย พยาบาลท่ีจะเขามาทำการดูแลรักษาผูปวย 

 จากปญหาที ่กลาวมาขางตน จึงเปนที ่มาของการนำ

เซนเซอรตรวจวัดคาสัญญาณชีพ (Vital sign) ขนาดเล็ก 

และมีตนทุนต่ำมาใชงานรวมกับไมโครคอนโทรลเลอร และ

เทคโนโลยีการสื่อสารแบบไรสาย ในลักษณะของเครือขาย

อุปกรณตรวจวัดรางกาย (Body Area Network) [1] ใน

ร ูปแบบอ ุปกรณ พกพาสำหรับสวมใส ม ีการเช ื ่อมตอ

ฐานขอมูลผานเครือขายอินเทอรเน็ต ทำใหสามารถทำการ

ติดตอสื่อสารระยะไกลได โดยระบบที่นำเสนอ มีเปาหมาย

สำหรับใชงานในหออภิบาลผูปวยในโรงพยาบาล สามารถ

ใหบริการผูปวยไดเปนจำนวนมาก โดยจะทำการตรวจวดัคา

สัญญาณชีพของผูปวยแบบอัตโนมัติ ไดแก อุณหภูมริางกาย 

การวัดอัตราการเตนของหัวใจ และคาความอิ ่มตัวของ

ออกซิเจนในฮีโมโกลบิน (SpO2) นอกจากนี ้ ยังสามารถ

เชื่อมตอเขากับเครื่องวัดความดันโลหิต โดยจะแสดงคาตาง 

ๆ ของคนไขแตละเตียงท่ีวัดไดบนหนาเว็บแอปพลิเคชัน เพ่ือ

เปนขอมูลประกอบการวินิจฉัยและการรักษา ซึ ่งระบบ

ดังกลาวจะเพิ่มความสะดวกใหแพทยและพยาบาล ในการ

ตรวจวัดสัญญาณชีพและติดตามอาการผูปวยเบื้องตน อีกท้ัง

ยังเปนการเพิ่มทางเลือกในการจัดหาอุปกรณทางการแพทย

ที่ทันสมัย แตมีตนทุนต่ำ ทำใหเปนการงายตอการจัดหามา

ใชงานไดอีกชองทางหนึ่ง 
 

 

2. ทฤษฎีและหลักการ 

 การนำเทคโนโลยีการตรวจวัดและเฝาติดตามแบบ   

สวมใสมาใชกับการดูแลสุขภาพ มีที ่มาจากการเพิ ่มขึ้น    

ของจำนวนประชากรที่มีอายุในชวงสูงวัย ซึ ่งประชาการ 

กลุมนี้สวนมากมีปญหาดานสุขภาพจากอายุที่สูงขึ้น รวมถึง

ความตองการความใสใจดูแลสุขภาพจากผู คน [2] ซึ่ง

ประกอบดวยการปองกัน หรือการตรวจจับความเสี่ยงกอน

การเกิดโรค สงผลใหเก ิดแนวคิดในการสรางเครือขาย

อ ุปกรณ ตรวจว ัดร างกาย Body Area Network (BAN)      

มีวัตถุประสงคเพื ่อใหสามารถตรวจจับคาส ัญญาณชีพ       

ไดอยางรวดเร็ว ผานการเชื่อมโยงสัญญาณจากอุปกรณวดัคา

สัญญาณชีพตาง ๆ และพัฒนาเปนเครือขายอุปกรณตรวจวดั

ส ัญญาณชีพแบบไรสาย Wireless Body Area Network 

(WBAN) โดยแนวคิดนี้ไดมีการนำเสนอครั้งแรก โดย T. G. 

Zimmerman [3] ในป  ค.ศ. 1996 เร ียกว า เคร ือข าย

สัญญาณชีพไรสายสวนบุคคล (WPAN) ซึ่งตอมาไดมีการนำ

เทคโนโลยีสื่อสารไรสาย เชน Bluetooth และ ZigBee มา

ใชงาน เพื ่อเพิ่มประสิทธิภาพการสงของมูล [4] และเกิด

แนวความคิดในการเชื ่อมโยงเครือขายอุปกรณตรวจวัด

สัญญาณชีพไรสายสวนบุคคลเขาดวยกัน เพื่อที่ผูดูแล หรือ

บุคคลากรทางการแพทยจะสามารถทราบขอมูลจากบุคคล

ตาง ๆ ไดสะดวกขึ้น จากนั้นไดมีการนำเทคโนโลยี Ethernet 

มาใช  ง าน ภายใต ช ื ่ อ  "extra-BAN communication" 

(EBAN) จนนำไปสู การจัดตั ้งมาตรฐาน IEEE 802.15.6 [5] 

หรือ “Ethernet BAN, EBAN” โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือสราง

มาตรฐานการสื่อสารที่เหมาะสมสำหรบัอุปกรณท่ีใชพลังงาน

ต่ำและมีความนาเชื่อถือสูง ในบางกรณีที่ผูปวยหรือผูสวมใส

อุปกรณตรวจจับสัญญาณชีพไมสามารถเขาถึงเครือขาย 

Ethernet ได เชน ผูปวยโรคหัวใจ ซึ่งตองวัดสัญญาณคลื่น

ห ั ว ใ จ  ( ECG) ต ล อ ด เ ว ล า  จ ึ ง ม ี ก า ร น ำ เ ค ร ื อ ข  า ย

โทรศัพทเคลื่อนที่มาใชงาน ทำใหเกิดเปนเครือขายอุปกรณ

ตรวจวัดสัญญาณชีพแบบเคลื่อนที่ (Mobile Sensor Body 

Network, MSBN) [6]  
 สำหรับระบบการตรวจวัดและติดตามอาการผู ปวย

อัตโนมัติที่มีการนำเสนอในงานวิจัยที่ผานมานั้น สามารถ

แบงออกเปน 2 สวนหลัก ประกอบดวย อุปกรณตรวจวัด

สำหรับเครือขายอุปกรณตรวจวัดสัญญาณชีพแบบไรสาย 
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(WBAN Sensor)  หมายถึง อุปกรณวัดสัญญาณชีพตาง ๆ 

เชน อุปกรณวัดอุณหภูมิรางกาย อุปกรณวัดความดันโลหิต 

อุปกรณวัดอัตราการเตนของหัวใจ อุปกรณวัดอัตรารอยละ

ของออกซิเจนในกระแสโลหิต อุปกรณวัดการเคลื ่อนไหว 

อุปกรณตรวจจับการเคลื่อนที่แบบฉับพลัน หรืออุปกรณ

ตรวจจ ับการล ม เป นต น  เคร ื ่องแม ข ายส วนบุคคล 

(personal server) ทำหนาที่เปนสวนแสดงผลการรวบรวม

ส ัญญาณที ่อ านได จากอ ุปกรณ ตรวจว ัดส ัญญาณชีพ        

ส  วนกำหนดค  าการทำงานของอ ุปกรณ   และส  วน              

การเชื ่อมโยงอุปกรณวัดสัญญาณชีพกับโครงขาย WBAN 

ตลอดจนการติดตอก ับ เคร ื ่องแมข ายทางการแพทย 

(medical server) โดยเครื่องแมขายนี้จะทำการรับขอมูล   

ที่สงมาจากเครื่องแมขายสวนบุคคล พรอมทั้งตรวจสอบและ

บูรณาการกับระเบียนประวัติการรักษา วิเคราะหรูปแบบ

ของขอมูลสำหรับภาวะเสี่ยง บันทึกประวัติที่ผูปวยเคยไดรับ

การรักษา และสงขอมูลที่แพทยสั่งกลับใหผูใชงาน  
 ระยะไมกี่ปผานมา อุปกรณวัดสัญญาณชีพไดมีการ

พัฒนาใหมีขนาดเล็ก งายตอการพกพา และใชพลังงานต่ำ 

ทำใหมีระยะเวลาในการใชงานที่ยาวนานขึ ้น จึงไดมีการ

นำมาประยุกตใชงานเปนอุปกรณตรวจวัดสัญญาณชีพแบบ

ไรสาย (WBAN sensor) เชน Najeed A.K. และคณะ [7]  

ได นำเสนอการตรวจติดตามสัญญาณชีพผานเครือขาย 

Bluetooth ซึ่งประกอบดวยอุปกรณวัดอุณหภูมิรางกาย 

และอุปกรณวัดอัตราการเตนของหัวใจ ในขณะที่ Lee Y.D 

[8] นำเสนอโครงข ายตรวจวัดสัญญาณชีพแบบไรสาย      

โดยว ัดส ัญญาณชีพ 2 ส ัญญาณ คือ ส ัญญาณการเตน      

ของหัวใจและคาความอิ่มตัวของออกซิเจนในฮีโมโกลบิน 

(SpO2) เปนตน สำหรับบทความนี้ นำเสนอการใชอุปกรณ

ตรวจวัดที่หลากหลายประกอบดวย อุปกรณวัดอุณหภูมิ

รางกาย อุปกรณวัดความดันโลหิต อุปกรณวัดอัตราการเตน

ของหัวใจ คาความอิ ่มต ัวของออกซิเจนในฮีโมโกลบิน 

(SpO2) นอกจากนี้ ยังสามารถเชื่อมเขากับเครื่องวัดความดนั

โลหิต ในรูปแบบ Smart band สำหรับผูกติดกับขอมูล

ผู ปวย ขอมูลที่ไดจาก Smart band ของผู ปวยแตละราย  

จะถูกสงไปยังฐานขอมูลที ่เชื ่อมตอกับ medical Server   

ซ ึ ่งจะทำหนาที ่บ ูรณาการขอมูลเวชระเบียน ประวัติ        

การรักษา ตารางนัดหมาย และขอมูลพื้นฐานของผูสวมใส 

สำหรับเปนขอมูลใหกับแพทยในการวินิจฉัยโรค ดังแสดงใน

รูปที่ 1

 
รูปที่ 1 บล็อคไดอะแกรมของระบบการตรวจวดัและติดตามอาการผูปวยอัตโนมติั 
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3. ระบบการตรวจวัดและติดตามอาการผู ปวย

อัตโนมัติท่ีนำเสนอ 

 ระบบการตรวจวัดและติดตามอาการผู ปวยอัตโนมัติ         

ที่นำเสนอ แบงสวนการทำงานของระบบเปน 2 สวนหลัก        

ดังรูปที ่ 1 ซึ่งประกอบไปดวยสวนแรก คือ สวนอุปกรณ

ติดตามอาการผูปวยหรือผูใชงาน (User) สวนท่ีสอง คือ สวน

แสดงผลเพื่อบริหารจัดการอุปกรณและติดตามการตรวจวัด

คาอาการของผูปวย (Monitor and management)  

 ในสวนของอุปกรณติดตามสัญญาณชีพของผูปวย คือ     

สวนที ่ต องนำเซนเซอรซึ ่งถ ูกออกแบบใหมีลักษณะเปน 

Smart Band ไปติดกับรางกายผูปวย โดยผูปวยจะสวมใส   

ที่ขอมือมีสายรัดเพ่ือใหอุปกรณตรวจวัดสัญญาณชีพแนบกับ

แขนและสัมผัสกับผิวผูปวย ซึ่งจะประกอบไปดวย เซนเซอร            

วัดอุณหภูมิรางกาย  MAX30205 ซึ่งเปนเซนเซอรสำหรับ

การวัดอุณหภูมิรางกายมนุษย ที่มี คาความแมนยำ ± 0.1°C               

ที่อุณหภูมิหอง 37°C - 39°C สามารถจัดเก็บอุณหภูมิที่วัดได 

เปนคาดิจิทัล และเซนเซอรวัดอัตราการเตนของหัวใจ 

MAX30100 ซึ่งเปนเซนเซอรท่ีสามารถตรวจวัดคาอัตราการ

เตนของหัวใจและคารอยละความอิ่มตัวของออกซิเจนใน

ฮีโมโกลบิน (SpO2) ที ่ม ีฟงกช ันในการตรวจวัดมีความ

แม นยำสูง ค า SNR (Signal to Noise Ratio) ส ูงในการ

ตรวจวัดและสงคาอยางรวดเร็ว และประหยัดพลังงาน เปน

อุปกรณหลัก (Main Device) บรรจุอยูในโครงชิ้นงานที่ซอน

ขึ้นเปนชั้น ๆ โดยชั้นบนสุดจะเปนสวนแสดงผลที่สามารถ

ควบคุมไดโดยการสัมผัส ถัดลงมาจะเปนแบตเตอรี่สำหรับ

จายพลังงานใหกับอุปกรณติดตามสัญญาณชีพผูปวย จากนัน้

จะเปนสวนควบคุมการทำงานหลักของอุปกรณ  ซึ่งใช ESP 

8266 เปนตัวประมวลผลหลัก เนื ่องจากมีขนาดเล็ก  มี

ฟงกช ันในการรองรับเทคโนโลยี Wi-Fi สามารถในการ

เชื่อมตอกับอุปกรณเซนเซอรภายนอกไดหลายอุปกรณ และ

ชั้นลางสุดคือสวนของเซนเซอรตรวจวัดสัญญาณชีพ ไดแก 

เซนเซอรวัดอุณหภูมิ และเซนเซอรวัดอัตราการเตนของ

หัวใจ ดังแสดง   ในรูปที่ 2 

       

 

 

 

 

 

     (ก)       (ข) 

รูปที่ 2 (ก) ระบบอุปกรณติดตามสัญญาณชีพของผูปวยท่ีนำเสนอ 

(ข) โครงสรางภายใน 

 

 ในสวนของการออกแบบอุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิ

รางกาย จำเปนตองคำนึงถึงคุณสมบัติของเซนเซอร และ

ความเหมาะสมของตำแหนงที ่ว ัด จึงทำการทดลองเพื่อ

ศึกษาและเปรียบเทียบอุปกรณเซนเซอรที่เหมาะสมตอการ

วัดอุณหภูมิรางกายมนุษย โดยควบคุมปจจัยท่ีมีผลตอการวดั

อุณหภูมิรางกายมนุษย ดังน้ี 

  1) ตำแหนงในการวัด 

  2) อุณหภูมิของสภาพแวดลอมภายนอก 

  3) ชวงอาย ุ

 การทดลองศึกษาเซนเซอรที ่เหมาะสมตออุณหภูมิ

รางกาย ไดทำการศึกษาจากเซนเซอร MAX 30205 เทียบ

กับอุปกรณ Omron รุน mc-245 ซึ่งเปนเครื่องมือมาตรฐาน

ในโรงพยาบาลทั ่วไป ที่มีมาตรฐาน European Standard 

EN12470-3:2000 และมีคาความแมนยำ ± 0.1°C  

 ในสวนของการออกแบบอุปกรณตรวจวัดอัตราการเตน

ของหัวใจ จำเปนตองคำนึงถึงคุณสมบัติของเซนเซอร และ

ความเหมาะสมของตำแหนงที ่ว ัด จึงทำการทดลองเพื่อ

ศึกษาและเปรียบเทียบอุปกรณเซนเซอรที ่เหมาะสมตอ    
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การวัดอัตราการเตนของหัวใจกับอุปกรณมาตรฐาน โดย

ควบคุมปจจัยท่ีมีผลตอการวัดอัตราการเตนของหัวใจ ดังนี ้

  1) ตำแหนงในการวัด 

  2) กิจกรรมที่ทำกอนการตรวจวัด 

  3) ชวงอาย ุ

  4) สภาพแวดลอม 

 ในสวนของการออกแบบอุปกรณตรวจวัดความดันเลือด 

จำเปนตองคำนึงถึงค ุณสมบัต ิของอุปกรณ และความ

เหมาะสมของตำแหนงที ่ว ัด จึงทำการทดลองและศึกษา

กระบวนการนำข  อม ู ลที่ ไ ด  จากอ ุปกรณ มา ใช  ง าน 

กระบวนการวิเคราะหและแสดงผล โดยเปรียบเทียบขอมูลท่ี

ไดกับอุปกรณมาตรฐานที่ใชงานในโรงพยาบาลท่ัวไป ซึ่งตอง

ทำการควบคุมปจจัยที่มีผลตอการตรวจวัดความดันเลือด 

ดังนี ้

  1) กิจกรรมที่ทำกอนการตรวจวัด 

  2) อาหารที่กินกอนตรวจวัด 

  3) ตำแหนงท่ีตรวจวัด 

  4) สภาพแวดลอม 

  5) อายุ 

 การออกแบบอุปกรณตรวจวัดความดันเลือด ทำการ

ทดลอง 2 ขั้นตอน ไดแก การทดลองศึกษาการอานขอมูล

ผ  านการส ื ่ อสาร I²C ของอ ุปกรณ   และการทดลอง

เปรียบเทียบกับอุปกรณมาตรฐาน 

 สำหรับการออกแบบรูปลักษณโดยรวมของอุปกรณ

ต ิดตามอาการผู ป วย ต องคำนึงถึงตำแหนงที ่เซนเซอร

สามารถวัดคาไดเที ่ยงตรง ขนาดของอุปกรณ และขนาด

แบตเตอรี่ เพื่อความเหมาะสมตอการใชงาน มีรายละเอียด

การออกแบบวงจรรวมของอุปกรณติดตามอาการผูปวยดัง

รูปที่ 3 

 ทั้งนี้ ระบบการตรวจวัดและติดตามสัญญาณชีพของ

ผู ปวยแบบอัตโนมัติที ่นำเสนอ สามารถตออุปกรณเสริม

เพิ ่มเติมผานพอรต USB เชน อุปกรณวัดความดันเลือด 

(SANSTA SBN 30) ดังแสดงในรูปที ่ 4 ซึ ่งคาสัญญาณชีพ

จากอุปกรณวัดสัญญาณ ตาง ๆ จะถูกสงไปยังฐานขอมูล 

(Database) เพ่ือทำการจัดเก็บและประมวลผล สำหรับใชใน

การติดตาม และแสดงผลตอไป 

 

 
รูปที่ 3 วงจรรวมของอุปกรณติดตามอาการผูปวย 
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รูปที่ 4 อุปกรณตรวจวัดสัญญาณชีพสำหรับระบบการตรวจวดัและติดตามอาการผูปวยอัตโนมัต ิ

 

 ในสวนแสดงผลการติดตามอาการผู ป วย และการ

บริหารจัดการอุปกรณนั ้น สามารถติดตามและบริหาร

จัดการไดผานทางเว็บแอปพลิเคชัน เพ่ือใหงายตอการใชงาน

สำหรับแพทยและพยาบาล โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ 

สวนที ่ 1. สวนกรอกประวัติผู ปวยและติดตามอาการของ

ผูปวย สวนที่ 2. สวนแสดงผลที่สามารถกำหนดชวงเวลาท่ี

ตองการ และ สวนที่ 3. สวนควบคุมอุปกรณและการบันทึก

ผล ดังแสดงในรูปที่ 5, 6 และ 7 ตามลำดับ   

 

 
 

รูปที่ 5 สวนกรอกประวัติผูปวยและติดตามอาการของผูปวย 
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รูปที่ 6 สวนแสดงผลที่สามารถกำหนดชวงเวลาที่ตองการ 

 

 
รูปที่ 7 สวนควบคุมอุปกรณและการบันทึกผล 

 

4. ผลการทดลอง 

 ในสวนของการทดลองเพื ่อทำการการทดสอบการ

ทำงานของระบบนั้น จะทำการเปรียบเทียบคาสัญญาณชีพที่

วัดไดจากระบบการตรวจวัดและติดตามสัญญาณชีพของ

ผูปวยแบบอัตโนมัติที่นำเสนอ เทียบกับอุปกรณมาตรฐาน

ทางการแพทย กลาวคือ 
 ผลการทดลองวดัคาอุณหภูมิรางกายดวย MAX 30205 

(ระบบที่นำเสนอ) เทียบกับ Omron รุน mc-245 (อุปกรณ

มาตรฐาน) ซึ่งเปนเครื่องมือมาตรฐานในโรงพยาบาลทั่วไป ท่ี

มีมาตรฐาน European Standard EN12470-3:2000 และ

มีคาความแมนยำ ± 0.1°C พบวา ระบบที่นำเสนอวัดคา

อุณหภูมิไดต่ำกวาคาอุณหภูมที่วัดไดจากอุปกรณมาตรฐานที่

ใชในการอางอิง ทำใหตองมีการปรับตั้งคา (Calibration) 

และหลังจากการปรับตั้งคา (Calibration) ผลการทดสอง

พบวา มีความแมนยำ 99.5% โดยมีคารากที่สองของคาเฉลีย่

ของค าความผ ิดพลาดกำลังสอง (Root Mean Square 

Error : RMSE) คือ 3 คิดเปนคาเฉลี่ยความผิดพลาดรอยละ

ส ัมบ ูรณ   (Mean Absolute Percent Error : MAPE) คือ 

0.5 %  ดังแสดงในรูปที่ 8 
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รูปที่ 8 ผลการทดลองอุปกรณตรวจวัดอุณหภมูิรางกาย MAX30205 เทียบกับอุปกรณอางอิง Omron mc-245 

 

 ผลการทดลองวัดอัตราการเตนหัวใจดวย MAX 30100 

(ระบบที ่นำเสนอ) เท ียบกับ Omron ร ุ น HEM-7322 

(อ ุปกรณ มาตรฐาน) ซ ึ ่ ง เป นเคร ื ่องม ือมาตรฐานใน

โรงพยาบาลทั ่วไป ที ่ม ีมาตรฐาน European Standard 

EN1060 และมีคาความถูกตอง ± 5% ผลการทดสอบพบวา 

มีความแมนยำ 95.79% โดยมีมีคารากที่สองของคาเฉลี่ย

ของคาความผิดพลาดกำลังสอง (Root Mean Square 

Error : RMSE) คือ 0.93 คิดเปนคาเฉลี่ยความผิดพลาดรอย

ละสัมบูรณ (Mean Absolute Percent Error : MAPE) คือ 

4.21 %  ดังแสดงในรูปท่ี 9 

 

 

รูปที่ 9 ผลการทดลองอุปกรณตรวจวัดอัตราการเตนหัวใจ MAX30100 เทียบกับอุปกรณอางอิง Omron HEM-7322 

 

 ผลการทดลองวัดความดันเลือดดวย SANITAS SBM 

30 (ระบบที่นำเสนอ) เทียบกับ Omron รุ น HEM-7322 

(อุปกรณมาตรฐาน) ซึ ่งเปนเครื่องมือมาตรฐานในการวัด

ความดันเล ือดที ่ใชในโรงพยาบาลทั ่วไป ที ่ม ีมาตรฐาน 

European Standard EN-1060 และม ีค  าความถ ูกต อง      

±5% ผลการทดสอบพบวา หล ังจากทำการปรับตั ้งคา 

(Calibration) ผลการว ัดค  า  ความด ัน  Systolic และ 

Diastolic ม ีความแมนยำ 99% และมีคารากที ่สองของ

คาเฉลี ่ยความผิดพลาดกำลังสอง (Root Mean Square 

Error : RMSE) ของคาความดันเลือดสวน Systolic และ 

Diastolic คือ 1.8, 2.1 ตามลำดับ คิดเปนคาเฉลี ่ยความ

ผิดพลาดรอยละสมับูรณ (Mean Absolute Percent Error: 

MAPE) คือ 0.7 และ 0.9 %  ตามลำดับในรูปที่ 10 และ 11 
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รูปที่ 10 ผลการทดลองอุปกรณตรวจวัดความดันโลหิต Systolic โดย SANITAS SBM 30  

เทียบกับอุปกรณอางอิง Omron HEM-7322 

 

 
รูปที่ 11 ผลการทดลองอุปกรณตรวจวัดความดันโลหิต Diastolic โดย SANITAS SBM30  

เทียบกับอุปกรณอางอิง Omron HEM-7322 

 

 ผลการทดลองวัดคาความอิ ่มตัวของออกซิเจนใน

ฮีโมโกลบิน (SpO2) ดวย MAX 30100 (ระบบที่นำเสนอ)

เทียบกับ Omron Pulse Oximeter รุน Md-300C (อุปกรณ

มาตรฐาน) ซึ่งเปนเครื่องมือมาตรฐานในโรงพยาบาลทั่วไป ท่ี

มีมาตรฐาน European Standard EN1060 และมีคาความ

ถูกตอง ±5% ผลการทดสอบพบวา มีความแมนยำ 98.9% 

โดยมีคารากที่สองของคาเฉลี่ยของคาความผิดพลาดกำลัง

สอง (Root Mean Square Error : RMSE) คือ 0.93 คิดเปน

คาเฉลี่ยความผิดพลาดรอยละสัมบูรณ (Mean Absolute 

Percent Error : MAPE) คือ 1.5 %  ดังแสดงในรูปที่ 12 
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รูปที่ 12 ผลการทดลองอุปกรณตรวจวัดคาความอ่ิมตัวของออกซิเจนในฮีโมโกลบิน (SpO2) โดย MAX 30100  

เทียบกับอุปกรณอางอิง Omron Md-300C 

 

5. สรุปผล 

 บทความนี้นำเสนอระบบตรวจวัดและติดตามอาการผูปวย

อัตโนมัติ มีจุดมุงหมายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของแพทย

และพยาบาลใหมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยการเพ่ิม   

ขีดความสามารถในการตรวจวัดและติดตามอาการของผูปวย 

และยังสามารถรวบรวมขอมูลเพื่อประกอบการวินิจฉัยในการ

รักษาของแพทยไดอีกดวย ทำใหสามารถรองรับผูปวยไดเปน

จำนวนมาก ซึ่งจะชวยบรรเทาปญหาจำนวนแพทยไมเพียงพอตอ

จำนวนผู ป วย ด วยการนำเทคโนโลยีเซนเซอรและอุปกรณ

ตรวจวัดที ่เหมาะสมตอการตรวจวัดคาสัญญาณชีพเบื ้องตน 

ไดแก อุณหภูมิรางกาย อัตราการเตนของหัวใจ และความดัน

เลือด ใชหนวยประมวลผล ESP 8266 และแบตเตอรี่ลเิธียมโพลิ

เมอร จัดทำเปนอุปกรณตรวจวัดและติดตามสัญญาณชีพของ

ผูปวยแบบอัตโนมัติ ที่สามารถสงขอมูลผานเทคโนโลยีเครือขาย

ไรสายไปยังฐานขอมูล ทำใหสามารถสง-รับ และเขาถึงขอมูลได

ในระยะไกล มีการแสดงผลผานทางเว็บแอปพลิเคชันเพื่อใหงาย

และสะดวกตอการใชงานของแพทยและพยาบาล ในการใชงาน

ตรวจวัดและติดตามอาการผูปวยเบื้องตน 

 ทั้งน้ีจากการศึกษาและผลการทดลอง พบวา  

 1) การวัดอุณหภูมิดวย MAX 30205 พบวา เมื่อปรับตั้งคา

แลว มีคาเฉลี่ยความผิดพลาดรอยละสัมบูรณ (Mean Absolute 

Percent Error: MAPE) คือ 0.5 %   

 2) การว ัดอ ัตราการเตนของหัวใจด วย MAX 

30100 พบวา มีคาเฉลี่ยความผิดพลาดรอยละสัมบูรณ 

(Mean Absolute Percent Error: MAPE) คือ 4.21 % 

โดยไมตองมีการปรับตั้งคา 

 3) การวัดความดันเลือดใชดวย SANITAS SBM 30 

พบวา มีคาเฉลี่ยความผิดพลาดรอยละสัมบูรณ (Mean 

Absolute Percent Error: MAPE) คือ 0.7 และ 0.9 % 

ของความด ัน เล ือดส  วน Systolic และ Diastolic 

ตามลำดับ โดยไมตองมีการปรับตั้งคา 

 4) วัดคาความอิ่มตัวของออกซิเจนในฮีโมโกลบิน 

(SpO2) ด วย MAX 30100 พบว า ม ีค าเฉลี ่ยความ

ผิดพลาดรอยละสัมบูรณ (Mean Absolute Percent 

Error: MAPE) คือ 1.5 % โดยไมตองมีการปรับตั้งคา 

 ในสวนแสดงผลเพื ่อบริหารจัดการอุปกรณและ

ติดตามอาการผูปวย สามารถติดตามผูปวยและบริหาร

จัดการอุปกรณผานทางเว็บแอปพลิเคชัน ผู ใชงาน

จะตองทำการยืนยันตัวตนกอนจะเขาใชงานระบบ โดย

ระบบจะแสดงค าส ัญญาณช ีพจากอ ุปกรณ ท ี ่ถูก

ลงทะเบียนขอมูลไวพรอมกับประวัติของผูปวยแตละ

ราย นอกจากน ี ้ย ั งประกอบไปด วยฟ งก ช ันการ

ลงทะเบียนและปรับปรุงขอมูลของผูปวย และอุปกรณ

วัดสัญญาณชีพ รวมถึงสามารถเรียกดูขอมูลประวัติคา

ส ัญญาณชีพยอนหลังของผู ป วยแตละราย เพื ่อใช
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ประกอบการวินิจฉัยและการปฏิบัติงานของแพทย และพยาบาล 

ทำใหสามารถรองรับการใหบริการและสามารถบริหารจัดการ

ผูปวยจำนวนมากไดในระยะเวลาอันสั้น อยางมีประสิทธภิาพ 
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บทคัดยอ 

การใชงานโปรโตคอลมอดบัส RTU และ TCP โดยใช ESP32 สำหรับตัวควบคุมแบบฟซซีไ่ดถูกนำเสนอในบทความ

นี้ ตัวควบคุมแบบฟซซีถู่กออกแบบมาสำหรับระบบควบคุมความเร็วของมอเตอรกระแสตรงระยะไกลที่อยูคนละตำแหนงโดย

ใชโปรโตคอลมอดบัส TCP (Modbus TCP) ตัวควบคุมแบบฟซซี่จะใชไมโครคอนโทรลเลอร Arduino MEGA2560 ทำหนาที่

เปนมอดบัส RTU (Modbus RTU) พารามิเตอรตางๆของการควบคุมแบบฟซซี่สามารถตัง้คาผานการสื่อสารแบบมอดบัส โดย

มอดบัส TCP ตัวควบคุมหลักจะสามารถกำหนดคาใหกับตัวควบคุมตัวลูกไดซึ่งตนแบบที่ทำขึ้นมาจะใชไมโครคอนโทรลเลอร 

ESP32 ผูใชงานจะสื่อสารกับตัวควบคุมหลักผานโปรโตคอลมอดบัส TCP และตัวควบคุมตัวลูกสื่อสารกับตัวควบคุมหลักผาน

การสื่อสารแบบมอดบัส ระบบควบคุมความเร็วของมอเตอรกระแสตรงระยะไกลและจากผลการทดสอบพบวาการทำงานของ

ระบบควบคุมสอดคลองตามหลักทฤษฎี 
 

คำสำคัญ : มอดบัส, มอดบัส TCP, ไมโครคอนโทรลเลอร ESP32, ระบบควบคุมความเร็วของมอเตอรกระแสตรง 

 

Abstract 

In this article, a fuzzy controller is designed for the speed control of a DC motor, and then is 

applied to a remote tracking system based on Modbus TCP protocol. The fuzzy controller is implemented 

onto an Arduino MEGA2560 microcontroller as a slave Modbus RTU. The parameters of fuzzy control can 

set via the Modbus communication. The master Modbus TCP is able to assign values to a controller, this 

master implemented onto an ESP32 microcontroller. The user communicates with the master over a TCP 

protocol and the slaves communicate with the master over a Modbus communication. The tracking system 

and results verify that the Implementation of control system is satisfactory and reliable. 
 

Keywords : Modbus, Modbus TCP, ESP32 microcontroller, speed control of a DC motor 
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1. บทนำ 

 มอดบัส (Modbus) เปนคือโปรโตคอลที่ใชการสื่อสารแบบ

อนุกรม [1] ปกต ิจะใชงานกับ PLC (Programmable Logic 

Controllers) ซึ่งเปนสวนสำคัญในระบบควบคุมและเครื่องมือ

วัดในอุตสาหกรรม ใชติดตอสื่อสารกันเปนเครื่อขายแบบมีสาย

ดวยมาตรฐาน RS232 RS422 หรือ RS485 เปนตน ซึ ่งใน

ปจจุบันการสื ่อสารผานเครื ่อขายไรสายมีการใชงานอยาง

กวางขวางมากขึ้น [2] แตระบบในอุตสาหกรรมเดิมสวนใหญยัง

เปนแบบมอดบัสแบบใชสาย มีการนำระบบควบคุมระยะไกล

ดวยอีเธอรเน็ต modbus / TCP โดยใชโปรแกรม PCAuto ซึ่ง

เปนซอฟตแวรสำหรับการกำหนดคา SCADA สงใหตัวควบคุม

พีไอดีเพื่อนำไปใชกับระบบควบคุมอุณหภูมิระยะไกล [3] ซึ่ง

งานวิจ ัยนี้จะใชมอดบัส RTU และโปรโตคอลมอดบัส TCP 

เชนกันโดยใชไมโครคอลโทรลเลอร ESP32 เชื่อมตอผานอีเธอร

เน็ต modbus / TCP และสงคาใหควบคุมแบบฟซซี ่ที่ผานมามี

การออกแบบและการจำลองระบบควบคุมอุณหภูมิดวยตัว

ควบคุมแบบฟซซี - พีไอดีในโปรแกรม MATLAB และมีการใช

โปรโตคอล Modbus-RTU เพื่อตรวจสอบและควบคุมระบบ โดย

สงคาอุณหภูมิที่ตองการไปยังตัวควบคุม [4] และมีการพัฒนาตัว

ควบคุฟซซี่บน PLC (Programmable Logic Controller) การ

เช ื ่อมต อของ PLC ก ับเซ ิร ฟ เวอร   OPC (Object Process 

Control) [5] แตไมไดมีการสงคาพารามิเตอรของตัวควบคุมไป

เพื่อทำการปรับระบบของตัวควบคุมใหมซึ่งในงานวิจัยนี้จะทำ

การสงคาพารามิเตอรของตัวควบคุมไปยังหนวยความจำที่

กำหนดเพื่อใหตัวควบคุมใชในการปรับรูปรางของเซตฟซซี่ในตัว

ควบคุม  

 ไดอะแกรมของระบบควบคุมโดยรวมสำหรับการนำไป

ประยุกตใชงานแสดงดังรูปที่ 1 ซึ่งแสดงใหเห็นวาตัวควบคุมหลัก 

(Master Modbus TCP) หนึ่งตัวสามารถสื่อสารกับตัวควบคุม

ลูก (Modbus RTU) หลาย ๆตัวได โดยระบบตนแบบจะมีตัว

ควบคุมหลักหนึ่งตัวที ่สามารถสื่อสารกับตัวควบคุมลูกใดๆที่

เชื ่อมตอในระบบไดโดยเลือกไดจากการกำหนดคาพอรตของ

โปรโตคอล TCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1 ไดอะแกรมของระบบควบคุม 

 

 ในการตั้งคาระบบจะอยูบนพื้นฐานของการสื่อสารแบบมอด

บัส TCP ทั้งนี้มีสวนประกอบหลักสองสวนคือตัวควบคุมมอดบัส

หลัก (Master Modbus) และตัวควบคุมมอดบัสลูก (Slave 

Modbus) สามารถดูไดในรูปที่ 2 โดยในชั้นแอปพลิเคชันจะเปน

โปรโตคอลมอดบัส TCP / IP และในชั้นกายภาพของโปรโตคอล 

TCP / IP จะใชการสื่อสารแบบ RS232 [6] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2 ไดอะแกรมของการควบคมุและสื่อสารแบบมอดบัส 
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2. ตัวควบคุมแบบฟซซี ่(Fuzzy Controller) 

 การควบคุมแบบฟซซี่มีหลายสวน [7]: ขอมูลกฎการควบคุม

( Rule Base) ก ล ไ ก ก า ร อน ุ ม า น ฟ  ซ ซี่ ( Fuzzy Inference 

Mechanism) การปอนขอมูลแบบฟซซี ่(Input Fuzzification)

และการหาผลลัพธ(Output Defuzzification) โครงสรางของตัว

ควบคุมแบบฟซซี่นี ้แสดงในรูปที่ 3 สำหรับการควบคุมฟซซี่ข้ัน

พ้ืนฐาน LL หมายถึงสัญญาณอินพุตเซ็นเซอรดานซาย LR แสดง

ถึงส ัญญาณอินพุตเซ ็นเซอรด านขวา PWM แทนสัญญาณ

เอาตพุตควบคุมความเร็ว โดยอินพุตและเอาตพุตมีฟซซี่เซต 3 

เซตคือ เซต L, เซต M และเซต H ทั ้งนี ้ TN จะแทนสัญญาณ

เอาตพุตควบคุมทิศทางมอเตอรมีฟซซีเ่ซต 3 เซตคือ เซต L, เซต 

S และเซต R ดังแสดงในรูปที่ 4  

  สำหรับตัวควบคุมแบบฟซซี่มีสัญญาณอินพุตทั้งหมดสองตัว

คือ LL และ LR และโดยมีฟงกชั ่นการเปนสมาชิกฟซซี่แบบ

สามเหลี่ยม สำหรับแตละอินพุตจะมีกฎในการควบคุมทั้งหมด 9 

กฎเพ่ือควบคุมความเร็วมอเตอรแตละตัว ซึ่งกฎในการควบคุมจะ

กำหนดไวในขอมูลกฎการควบคุม (Rule Base) (ตารางที ่ 1 

สำหรับมอเตอรแกน X และตารางท่ี 2 สำหรับมอเตอรแกน Y) 

ยกตัวอยางจากกฎการควบคุมในตารางที่ 1 เชน เมื่อมีสัญญาณ

อินพุตจากเซ็นเซอรดานซาย (LL) อยูในฟซซี่เซตชื่อ M และมี

สัญญาณอินพุตจากเซ็นเซอรดานขวา (LR) อยูในฟซซี่เซตชื่อ H 

จะทำใหตัวควบคุมสั่งใหมอเตอรหมุน (PWM) ดวยความเร็วของ

ฟซซี่เซตช่ือ F และหมุนในทิศทาง (TN) ของฟซซี่เซตชื่อ R  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที ่3 โครงสรางของตัวควบคุมแบบฟซซี ่

 

3. การดำเนินงาน 

 ตัวควบคุมหลักดวยโปรโตคอลมอดบัส TCP / IP ที่แสดง    

ด ั งในร ูปท ี ่  5 ซ ึ ่ งต ัวควบค ุมหล ักต นแบบน ี ้พ ัฒนาด วย

ไมโครคอนโทรลเลอร ESP32 [8] 

 พอรตของโปรโตคอลมอดบัส TCP / IP:                                                                                                            

 192.168.43.250:502  ---> COM0                                      

 192.168.43.250:503  ---> COM1                                      

 192.168.43.250:504  ---> COM2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4 ฟงกชั่นการเปนสมาชิกของการควบคุมแบบฟซซี ่แกน y 

เปนระดับการเปนสมาชิกของฟซซี่เซตจาก 0 ถึง 1 และแกน x 

เปนคาอินพุตของแตละฟซซี่เซต  

 

ตารางที่ 1 กฎการควบคุมฟซซีส่ำหรับมอเตอรแกน X  
 

 LL 
H M L 

LR H TN=S & 
PWM=Z 

TN=R & 
PWM=F 

TN=R & 
PWM=F 

M TN=L & 
PWM=F 

TN=S & 
PWM=Z 

TN=R & 
PWM=M 

L TN=L & 
PWM=F 

TN=L & 
PWM=M 

TN=S & 
PWM=Z 
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ตารางที่ 2 กฎการควบคุมฟซซีส่ำหรับมอเตอรแกน Y 
 

 LL 
H M L 

LR H TN=S & 
PWM=Z 

TN=R & 
PWM=F 

TN=R & 
PWM=F 

M TN=L & 
PWM=F 

TN=S & 
PWM=Z 

TN=R & 
PWM=M 

L TN=L & 
PWM=F 

TN=L & 
PWM=M 

TN=S & 
PWM=Z 

 
 
 

 
 

รูปที ่5 ตัวควบคุมหลักดวยโปรโตคอลมอดบสั TCP / IP 

 

 ตัวควบคุมลูกดวยโปรโตคอลมอดบัส RTU แสดงในรูปที่ 6     

ซึ่งตัวควบคุมลูกตนแบบทุกตัวนี้พัฒนาดวยไมโครคอนโทรลเลอร 

Arduino MEGA2560 

 พอรตของโปรโตคอลมอดบัส RTU:                                                                                                           

 debug    <---> COM0                                      

 modbus  ---> COM1                                      

 

 
 

รูปที ่6 ตัวควบคุมลูกดวยโปรโตคอลมอดบสั RTU 
 

3.1 ตัวควบคมุหลักดวยโปรโตคอลมอดบสั TCP / IP 

 การเชื ่อมตอ TCP/IP  จะใชการเชื ่อมตอแบบไรสายผาน

สัญญาณ WiFi เพื่อสงขอมูลไปยังรูปแบบการสื่อสารแบบอนกุรม 

(UART Bridge) ดังแสดงในรูปที่ 7 

 

 
 

รูปที ่7 การเชื่อมตอ WiFi เพ่ือสงขอมูลไปยังการสื่อสาร 

แบบอนุกรม 

 

 การทดสอบเปนการสงขอมูลผานทางเว็บเบราวเซอรไปยังตัว

ควบคุมหลัก โดยกำหนดตำแหนงท่ีอยู IP เปน 192.168.43.250 

และจะทำการเลือกพอรตที่ตองการจะสงขอมูลไปยังเครื่องลูก

ขายที่ตองการ เชน ตองการติดตอกับเครื่องลูกหมายเลข 2 ก็จะ

กำหนดพอรตในการสงขอมูลเปนหมายเลข 503 ซึ่งเครื่องลูก

หมายเลข 2 จะตอกับพอรตอนุกรมของไมโครคอนโทรลเลอร 

ESP32 ที่พอรต COM1 โดยใชสายตามมาตรฐาน RS232   

 

3.2 ตัวควบคมุลูกดวยโปรโตคอลมอดบัส 

การเชื ่อมตอมอดบัสจะใชการเชื ่อมตอการสื ่อสารแบบ

อนุกรมดวยมาตราฐาน RS-232 แสดงดังในรูปที่ 8 

 

 
 

รูปที ่8 การทดสอบการเชื่อมตอมอดบัสดวย RS-232 

 

 การทดสอบเปนการสงขอมูลผานมอดบัสโดยใชโปรแกรม

จำลองตัวควบคุมหลัก โดยไดทำการโปรแกรมใหตัวควบคมุลูกมี

ระบบการควบคุมแบบฟซซี่อยูภายในซึ่งจะอานคาจากโฮลดิ้ง 
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รีจิสเตอร(Holding Register)เพ่ือใชกำหนดคาขอมูลพารามิเตอร

เริ่มตนใหกับตัวควบคุมแบบฟซซี่กอนที่จะเริ่มลูปในการควบคุม 

โดยการทดลองจะกำหนดใหตัวควบคุมลูก RTU มีตำแหนงเปน 

1 และทดลองเขียนคาพารามิเตอรของฟซซี่ในโฮลดิ้งรีจิสเตอร

ภายในท่ีกำหนดไว  

 แลวทำการสงตางๆของการควบคุมแบบฟซซี่สามารถตั้งคา

ผานการสื ่อสารแบบมอดบัส โดยมอดบัส TCP เลือกพอรตที่

ตองการจะสงขอมูลไปยังเครื่องลูกขายที่ตองการ เชน ตองการ

ติดตอกับเครื่องลูกหมายเลข 2 ก็จะกำหนดพอรตในการสงขอมลู

เปนหมายเลข 503 ซึ่งเครื่องลูกหมายเลข 2 จะตอกับพอรต

อนุกรมของไมโครคอนโทรลเลอร ESP32 ที่พอรต COM1 โดยใช

สายตามมาตรฐาน RS232   

 

3.3 ระบบควบคุมความเร็วของมอเตอรกระแสตรง 

 ตัวควบคุมตัวลูกนอกจากจะมีโปรแกรมในสวนการติดตอ

ดวยมอดบัสแลวยังมีโปรแกรมควบคุมความเร็วของมอเตอร

กระแสตรงดวยฟซซี่ โดยมไีดอะแกรมของการควบคุมดังรูปที ่9  

 

 
 

รูปที ่9 ไดอะแกรมของระบบควบคุม 

  

จากไดอะแกรมของระบบควบคุมจะมีอินพุตจากเซนเซอร

ทั ้งหมด 2 กลุ ม ซึ่งจะมีการรับคาแบบอนาล็อกและสงคาไป

ประมวลผลท่ีตัวอควบคุมตัวลูก (Arduino MEGA2560) จาก

คาที่อานไดจะสงใหกับระบบควบคุมแบบฟซซีเ่พ่ือสรางสัญญาณ 

PWM ใหกับมอเตอรแกน X และแกน Y โดยใชบอรดขับมอเตอร 

BTS7960B สำหรับมอเตอรแตละตัว ความเร็วและทิศทางการ

หมุนของมอเตอรจะเปนไปตามระบบควบคุมแบบฟซซี ่ซึ่งผังงาน

(Flowchart)ระบบการควบคุมแสดงดังรูปที่ 10 
 

 
 

รูปที ่10 ผังงานระบบการควบคุม 

 

4. ผลการดำเนินงาน 

จากรูปที่ 11(ก) และ (ข) เปนรูปตนแบบตัวควบคุมมอดบัส

ตัวลูก RTU หมายเลข 1 ประกอบดวยบอรดควบคุม บอรดขับ

มอเตอรและมอเตอรในแนวแกน X และแกน Y โดยเมื่อไดรับ

พาราม ิ เตอรเร ิ ่มต นจากต ัวควบคุมมอดบัส TCP ต ัวหลัก         

แลวตัวลูกจะเขาสู ลูปการควบคุมดวยฟซซี ่ จากการทดลอง

เปนไปตามเปาหมายที่กำหนดไว โดยไดทดลองกับตนแบบตัว

ควบคุมมอดบัสตัวลูก RTU จำนวน 2 ชุด คือหมายเลข 1 และ

หมายเลข 2  

X-motor PWM 
Driver 

Y-motor PWM 
Driver 

Read Sensors  
Group 2 

Read Sensors  
Group 1 

End 

RTU 
MODBUS 

address 

Start 
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(ก) 

 
(ข) 

รูปที ่11 ตนแบบตัวควบคุมมอดบัสตัวลูก RTU หมายเลข 1  

(ก) ร ูปภายนอกจะเห็นเฉพาะมอเตอรในแนวแกน X สวน

มอเตอรในแนวแกน Y จะอยูภายในกลอง (ข) รูปภายในจะเห็น

บอรดควบคุมและบอรดขับมอเตอร 

 

ผลการทดลองของตัวควบคุมฟซซี่ลอจิกเมื่อมีการสงคาเซต

ฟซซี่ใหตัวควบคุมเพื่อใหติดตามตำแหนงของดวงอาทิตยในหนึ่ง

แกนแสดงดังรูปที่ 12 เมื่อกำหนดใหมีการเปลี่ยนตำแหนงของ

ดวงอาทิตยแบบสเต็ป ซึ่งระบบสามารถติดตามไดถูกตอง โดยใช

เวลาตอบสนอง 1.2 วินาที และไมมีคาความผิดพลาด 

 

 
 

รูปที ่12 ตัวควบคุมฟซซี่ลอจิกสามารถตดิตามตำหนงของดวง

อาทิตยไดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตำแหนง 

 

รูปที่ 13 แสดงผลการทดลองของตัวควบคุมฟซซี่ลอจิกเมื่อมี

การติดตามตำแหนงของดวงอาทิตยในหนึ่งแกนแบบตอเนื่อง ผล

การทดลองพบวาสามารถติดตามตำแหนงของดวงอาทิตยได

อยางถูกตองตามการเคลื่อนที่ท่ีกำหนด 

 

 
 

รูปที ่13 ตัวควบคุมฟซซี่ลอจิกสามารถตดิตามตำหนงของดวง

อาทิตยไดอยางตอเน่ือง  

 

5. สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาสามารถพัฒนาการใชงานมอดบัส 

RTU และโปรโตคอลมอดบัส TCP ขึ้นใชไดเอง โดยสามารถปรับ

โครงสรางของตัวควบคุมไดตามตองการไมใชปรับไดแคเพียงคา

เซตพอยต ทำใหมีความยืดหยุ นในการนำไปใชงาน สามารถ

ปรับตัวควบคุมใหเหมาะสมกับกระบวนการในอุตสาหกรรมได

หลากหลายเพราะการปร ับโครงสรางจะทำใหต ัวควบคุม           

มีความเร็วในการตอบสนองที่แตกตางกัน เชนการควบคุมระบบ

มอเตอรก็ตองใชโครงสรางที่ตอบสนองเร็ว เปนตน บทความนี้ 

ไดพ ัฒนาโปรแกรมบนไมโครลคอนโทรล เลอร  ESP32           

และพ ัฒนาโปรแกรมต ัวควบค ุมแบบ Fuzzy บนไมโครล 

คอนโทรลเลอร Arduino MEGA 2560 ซึ ่งจะเปนประโยชน

สำหรับภาคอุตสาหกรรมในการเปลี่ยนถายไปสูอนาคต 

 ตนแบบงานวิจัยยังเปนการประกอบวงจรและอุปกรณเพื่อ

การทดสอบเบื้องตนเทานั้น การจะนำไปใชไดจริงยังตองการการ

ออกแบบดานวงจรท่ีทนตอสภาพแวดลอมทางอุตสาหกรรม เชน 

ทนตอระบบไฟฟาในโรงงาน อุณหภูมิ ความช้ืน เปนตน 
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บทคัดยอ 
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1. เพื่อออกแบบตัวตนแบบระบบโรงเรือนอัจฉริยะโดยการประยุกตใชเทคโนโลย ี

ไอโอทีควบคุมฟารมอัจฉริยะในโรงเรือนเพาะเห็ด 2. เพื่อประเมินผลการออกแบบตัวตนแบบระบบโรงเรือนอัจฉริยะโดยการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีไอโอทีควบคุมฟารมอัจฉริยะในโรงเรือนเพาะเห็ด โดยมีกลุมตัวอยางเปนผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และเปนกลุมเกษตรกรสวนเห็ดจันทบุรี ตำบลเขาบายศรี อำเภอทาใหม จังหวัดจันทบุร ีจำนวน 30 

คน ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 1. ตัวตนแบบระบบ 2. แบบประเมินความคิดเห็นของการ

ออกแบบตัวตนแบบ 3. แบบประเมินความเหมาะสมของการพัฒนาตัวตนแบบ วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิต และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย พบวา 1) การออกแบบตัวตนแบบประกอบดวย 4 โมดูล คือ โมดูลอุณภูมิ โมดูลความชื้น โมดูลพัดลม 

โมดูลปมน้ำ โดยใช NETPIE ที่เปนแพลตฟอรมใหบริการผานเทคโนโลยีคลาวด สำหรับเชื่อมตอสื่อสารในรูปแบบอินเทอรเน็ต

เพื่อทุกสรรพสิ่ง 2) ผลการประเมินความคิดเห็นของการออกแบบตัวตนแบบพบวากลุมตัวอยางที่ตอบแบบประเมินความพึง

พอใจในการใชงานแอปพลิเคชันระบบการประยุกตใชเทคโนโลยีไอโอทีควบคุมฟารมอัจฉริยะในโรงเรือนเพาะเห็ด ดวย

เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย เปนเพศหญิง อายุระหวาง 20-30 ป ระดับการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี ผลการศึกษาความพึง

พอใจโดยรวมในระดับดีมาก ไดแก ดานความตองการตามหนาที่ โดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.44 ดานฟงกชัน

การทำงาน โดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.31 ดานการใชงาน โดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.35 ดาน

ลักษณะการออกแบบอุปกรณ โดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.25 และดานความปลอดภัย โดยรวมอยูในระดับดี

มาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.22 แสดงวาสามารถนำตัวตนแบบระบบโดยการประยุกตใชเทคโนโลยีไอโอทีควบคุมฟารมอัจฉริยะใน

โรงเรือนเพาะเห็ด ไปประยุกตใชเพ่ือสงเสริมความสะดวกสบายใหกับเกษตรกรอยางเหมาะสม 

 

คำสำคัญ: อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง, เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิ, เกษตรอัจฉริยะ 
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Abstract 

The objective of this study is to 1) design a prototype of an intelligent home system using IOT 

technology to control intelligent farms in mushroom farming. 2. To assess the design of an intelligent home 

system prototype using IOTs that controls intelligent farms in mushroom farming. Is an expert in information 

and communication technology and were a group of 30 mushroom farmers in Chanthaburi Province, Khao 

Bai Si Subdistrict, Tha Mai District, Chanthaburi Province, using specific methods. The tools used in the 

research are 1. System prototype 2. The prototype design evaluation form 3. The evaluation form for the 

prototype development the data is analyzed using arithmetic mean and standard deviation. 

The results of the research revealed that 1) The prototype design consists of 4 modules, namely 

temperature module, humidity module, fan module and water pump module using NETPIE, which is a 

service platform through cloud technology for connecting to communicate the internet of things. 2) The 

results of the prototype design evaluation found that the sample responds to the satisfaction evaluation 

of the system application using a IOT technology to control the intelligent farms in the mushrooms farming 

with solar technology are female between the ages of 20-30 years at the bachelor degree. The results of 

overall satisfaction are very good, including a functional requirement test with an average of 4.44 in 

functional test the work overall is very good, with an average of 4.31 in overall usability testing, with a very 

good average of 4.35 in terms of the overall design of the hardware testing equipment at a very good level 

of an average of 4.25 and the overall security test is very good the average is 4.22, indicating that the system 

prototype can be used using IOT technology to control intelligent farms in mushroom farming. To be used 

to convenience to farmers appropriately 

 

Keywords: Internet of Things, temperature sensor, Intelligent farms 

 

1. บทนำ 

 การพัฒนาสถาบันเกษตรกรเปนนโยบายหลักที่สำคัญ

ในการพัฒนาประเทศไทยโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ไดใหความสำคัญกับการสงเสริม

และพัฒนาองคกรเกษตรกร ใหเขมแข็ง ใหสามารถพึ่งพา

ตนเองไดเปนสถาบันที่ชวยในการดำเนินธุรกิจสินคาเกษตร

ทั้งดานการผลิตการพัฒนา คุณภาพและการแปรรูปเพื่อเพ่ิม

มูลคาสินคา เกษตรกรรมรวมถึงการพัฒนาดานการตลาด ซึ่ง

จะมีสวนชวยให เกษตรกรสมาชิกมีความสามารถในการผลิต

และการตลาด กาวสู ผ ู จ ัดการฟารมที ่เปนมืออาชีพหรือ

สมารทฟารมเมอร (Smart Farmer) และยกฐานะความ

เปนอยูใหดีขึ ้น การประยุกตใชเทคโนโลยีไอโอทีควบคุม

ฟารมอัจฉริยะในโรงเรือนเพาะเห็ด ดวยเทคโนโลยีพลังงาน

แสงอาทิตย กรณีศึกษาสวนเห็ดจันทบุรี ตำบลเขาบายศรี 

อำเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี จึงมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา

ฟา ร  ม เ ห ็ ด โ ดย ใช  ร ะบบ เ ซ ็ น เ ซ อ ร  ใ นก าร ควบคุ ม

สภาพแวดลอม และดำเนินงานที ่มีสวนชวยสนับสนุนให

ธุรกิจสมาชิกพัฒนาสูสมารทฟารมเมอร โดยผลการศึกษา

ปจจัย ที่ทำใหเทคโนโลยีฟารมอัจฉริยะ (Smart Farming 

Technology) สามารถดำเนินธุรกิจสินคาเกษตรไดอยาง

สำเร ็จ  และส งเสร ิมการจ ัดการและส งผ านความรู  

( Knowledge Management and Transfer) โ ด ย น ำ

เทคโนโลยีสารสนเทศจากการวิจัยไปประยุกตสูการพัฒนา

ในทางปฏิบัติและใหความสำค ัญตอการใช เทคโนโลยี

สารสนเทศของเกษตรกร ในการเพิ่มคุณภาพมาตรฐานการ

ผลิตและ มาตรฐานสินคานั้น  

 แนวคิด “สมารทฟารม” ครอบคลุมตั้งแตกระบวนการ

ผลิตโดยเนนการประยุกตใชระบบอัตโนมัติ (Automatic / 
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Robotic System) และการพัฒนาองคความรูทางการผลิต

โดยระบบการติดตามและเตือนภัยลวงหนา (Monitoring / 

Warning System) ในด านการจ ัดการผลผล ิตแนวคิด 

สมารทฟารม ใหความสำคัญ กับระบบควบคุมผลผลิตใหมี

ความสม่ำเสมอทั้งปริมาณและคุณภาพ อาทิการวัดความช้ืน

และอุณหภูมิรวมทั้งการ ตรวจสอบยอนกลับ (Traceability) 

ซึ่งเปนหลักการในการดูแลความปลอดภัยของสินคาใหกับ

ผูบริโภค ที่ตองใชขอมูลจากศูนยขอมูลกลาง (Center of 

Information) ที่มีความเชื่อมโยงทั้งหวงโซคุณคาของสินคา 

(Value Chain) เปนตน ทั้งน้ีการนำเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช

กับภาคการเกษตรถือวา เปนเรื่องใหมสำหรับประเทศไทย 

เกษตรกรตองใชเวลาในการเรียนรูศึกษาวิธีการใชและสราง

ความยอมรับอ ีกทั ้งเทคโนโลยีท ี ่นำมาใช ย ังม ีราคาสูง 

เกษตรกรรายยอยยังไมสามารถหาซื ้อเองได ยกเวนผูที ่มี

เงินทุนมากพอที่จะลงทุน และผลผลิตมีมูลคาที่คุมกับการ

ลงทุนในเทคโนโลยีนั้น [1] ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษา

เฉพาะการประยุกตใชเทคโนโลย ีไอโอทีควบคุมฟารม

อัจฉริยะในโรงเรือนเพาะเห็ด ด วยเทคโนโลยีพลังงาน

แสงอาทิตย กรณีศึกษาสวนเห็ดจันทบุรี ตำบลเขาบายศรี 

อำเภอทาใหม จังหวัดจันทบุร ี

 

2. ทฤษฎีและหลักการ 

2.1 ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับโรงเรือนเพาะปลูก 

 รูปแบบโรงเรือนที่เหมาะสมกับประเทศไทย มีงานวิจัย

เร ื ่องร ูปแบบโรงเร ือนที ่เหมาะสมกับประเทศไทย เปน

งานวิจัย เรื ่อง การศึกษาการผลิตผักคุณภาพในโรงเรือน 

การผลิตผักคุณภาพเพื่อการคา และ สถานภาพโรงเรือน

สำหรับผลิตพืชในสภาพควบคุมสิ่งแวดลอม ซึ่งสวนใหญจะ

เปนการปลูกพืชในโรงเรือนเปนหลัก โดยเนนที่รูปแบบของ

โรงเรือนที่มีในประเทศไทย เพื่อนำไปสูขอสรุปถึงรูปแบบ

ของโรงเรือนที่นาจะเหมาะสมกับการปลูกพืชในประเทศไทย 

มีรายละเอียดเกี่ยวกับขอเสนอแนะในการปรับปรุงและ

พัฒนาโรงเร ือนที ่ใช ผล ิตพ ืชสวนในประเทศไทยดวย

การศึกษาลักษณะโรงเรือนที่ใชผลิตพืชสวนในหลากหลาย

สวน และหลากหลายภูมิประเทศ ใน 3 ภูมิภาคของประเทศ

ไทย นำไปสูการพัฒนาโรงเรือนใหเหมาะสมตอการผลิตพืช

สวนในประเทศไทยไดโดยเฉพาะอยางยิ่งการประยุกตใหเขา

กับภูม ิประเทศ ภูม ิอากาศ ความสูงจากระดับน้ำทะเล 

รวมถึงชนิดพืชและงบประมาณของเกษตรกร ที่สำคัญการ

ประยุกตแบบของโรงเรือน และการใชวัสดุโรงเรือนใน

ทองถ่ิน ซึ่งมีประเด็นสำคัญที่ไดเสนอแนะ มีดังนี ้

 ลักษณะของโรงเรือนที่เหมาะสมตอเกษตรกรรายยอย 

 1. โครงสรางโรงเรือนในพื้นที ่สูงกวาระดับน้ำทะเล 

1,000 เมตรขึ้นไป ควรมีเชือกรัดกากบาทระหวางชวงขางที่

สูง 3 เมตรขึ้นไป (รูปแบบทรงหลังคาเปนครึ่งวงกลม) เสา

กลางอาจเปนไมไผหรือทอน้ำประปาขนาด 4 หุน และ

แนวแกนโครงหลังคาเปนไมผาซีกตอกันแบบรอดรูเสาขาง

เปนทอพีวีซีกลาง ทำเปนฐานสอดโครงไมไผผาซกี หรือเหล็ก

ทอน้ำประปาดัดโคง สำหรับพลาสติกหลังคาควรมวนขึ้นลง

ได หรือถอดเก็บได ผนังขางติดพื้นลึกประมาณ 0.3 เมตร 

ควรมีตาขายเพื่อปองกันแมลงเขาทำลายภายในโรงเรือน 

การติดตั้งควรพิจารณาทิศทางลมเปนสำคัญ ตองไมขวางลม 

ถาลมแรงควรลดความสูงลง และเพิ่มพื้นที่ดานขาง เพื่อให

ระบายลมไดดีขึ้น หากมีหลายหลังติดตอกัน ตองทำรางน้ำ

ใหไหลตามลาดเอียง และตองใหน้ำไหลเร็ว หรือน้ำควรไหล

ลงสองดานความกวางของรางน้ำขึ้นอยูกับพื้นที่รับน้ำ (ความ

กวางและความยาวของหลังคาโรงเรือน) 

 2. โครงสรางของโรงเรือนในพ้ืนที่ท่ีมีระดับความสูงจาก

น้ำทะเล 1,000 เมตรลงมาประเด็นสำคัญตองลดอุณหภูมิ

ภายในโรงเรือนโดยวิธีทางธรรมชาติ ดังนั้นชองระบายลมจึง

มีความจำเปนมาก ชองระบายลมดานบนจั่วควรมีขนาด 

0.50-1.0 ม. โดยมีตาขายสีขาวปดกันแมลงพลาสติกคลุม

หลังคาพาดยาวกันฝนดานบน ขณะที่ผนังดานขางปดดวยตา

ขายถี่ (ขนาด 2 มิลลิเมตร) สีขาว ตาขายดานขางควรฝงดิน

ลึก 0.3 เมตร เพื่อปองกันแมลงในดินเคลื่อนเขาทำลายหาก

มีหลายหลังคาติดกัน ตองทำรางน้ำใหใหญ ความลาดเอียง

ตองพอเหมาะที ่ใหน้ำไหลเร็ว ขนาดของรางน้ำขึ้นอยู กับ

ขนาดพ้ืนที่รับน้ำฝน (ความกวางและความยาวของโรงเรือน) 

ความสูงของโรงเรือนไมควรต่ำกวา 2.50 เมตร (จากระดับ

ดินถึงคานคอเสา) สวนหนาจั่วที่ระบายอากาศอาจสูงตงัแต 

2-3 เมตร อยางไรก็ตาม ความสูงทงัหมดไมควรเกิน 6 เมตร 

ทังนีเพื่อจะไดลดแรงปะทะจากลม โดยภาพรวมแลวโครง

ทั้งหมดตั้งแตเสาจนถึงหนาจั่วตองแข็งแรง รับน้ำหนักวัสดุ

ทั้งหมด (ทั้งระบบโรงเรือน ระบบน้ำ สายไฟและที่ยึดพืช   



วารสารวิชาการเทพสตร ีI-TECH                                     ปที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 

 

105 

 

กับคาน) รวมทั้งรับแรงกดทับของลมที่ปะทะในพื้นท่ีนั้น ๆ 

ดวยโรงเร ือนทั ้งหมด หากถอดประกอบได จะชวยให

เกษตรกรมีทางเลือกมากขึ้นในการปรับโรงเรือนใหเหมาะตอ

สภาพภูมิประเทศและตอพืชมากขึ้น 

 โรงเรือนเพาะเห็ด 

 การสรางโรงเรือนเพาะเห็ด ฟารมเห็ดจะทำโรงเรือน

ขนาด 4x9 เมตร เสากลางสูง 2.50 เมตร เสาดานขาง 1.60 

เมตร ลาดเอียง 45 องศา วัสดุอุปกรณที่ใช จะเนนใชวัสดุท่ีมี

ในทองถิ่น เชนไมไผ ไมยูคา และไมอื่น ๆ ที่พอหาไดและ

ทนทาน เพื่อความประหยัดและมีในทองถ่ิน และโรงเรือนจะ

มีอยู 2 ชนิด คือ โรงบมกอนเชื้อ กับ โรงเพาะเห็ด (เก็บดอก

เห็ด) โรงเรือน เมื่อสรางเสร็จจะทำการฆาเชื้อโดย การโรย

ปูนขาวกอน ถาจะใหดีและความคงทนของไมใหพนยากัน

แมลงกอนจะเปนการด ี

 โรงบมกอนเชื้อที่ดีไมควรผานการเปนโรงเพาะเห็ดมา

กอน ถาโรงเรือนเดิมยังอยูในสภาพที่ยังใชงานไดดี ควรทำ

การฆาเชื้อโดยการเปดหลังคาโรงเรือนเพื่อใหแสงแดดสอง

และทำการโรยดวยปูนขาว ทิ ้งไวประมาณ 7 วัน หรือ

มากกวานั้นก็ได [2] 

 การมุงหลังคา ซึ่งโดยท่ัวไปจะ มี 2 แบบ คือ 

 1. โรงเรือนเห็ดที่ชอบอากาศรอนชื้น 

 2. โรงเรือนเห็ดที ่ชอบอากาศเย็นชื ้น เปนโรงเรือนที่

เหมาะกับ เห็ดนางฟา ภูฐาน ฮังกาลี หูหนู, ยานางิ โคนญี่ปุน 

และ เปาฮือ เปนตน 

 วัสดุที่ใชสรางโรงเพาะเห็ด 

 การสรางโรงเรือนจะขึ ้นอยู ก ับชนิดของเห็ด ที ่จะ

กลาวถึง จะมี 2 แบบ 

 1. โรงเรือนสำหรับเห็ดที่ชอบอากาศรอนชื้น เหมาะกับ 

เห็ดขอนดำ เห็ดบด (เห็ดลม) เพราะเห็ดสองชนิดนี้จะชอบ

อากาศรอนชื้นการคลุมหลังคาจะคลุมหลังคาสามชั้น ชั้น

แรกเปนแสลน ขนาด 60% หรือ 70% ชั ้นที ่สอง คลุม

พลาสติกใสจะแบบบางหรือจะแบบบางหรือแบบหนาก็ได 

ชั ้นที ่สาม แสลน สรุปแลวเปนสามชั ้น สวนรอบ ๆ จะใช

พลาสติกดำ เพราะเห็ดสองชนิดนี้จะชอบอากาศรอนชื้น 

 2. โรงเรือนสำหรับเห็ดที่ชอบอากาศเย็นชื้นและเหมาะ

กับ เห็ดนางฟา (ภูฐาน) นางรม (ฮังกาลี) หูหนู ยานางิ  

(โคนญี่ปุน) เปาฮือ คลุมหลังคาดวยใบจาก หรือ หญาคา 

สวนรอบจะใช พลาสติกดำ ใบจาก หญาคา กระสอบหรือ 

แสลน 70%, 80% 

 การจัดวางกอนเห็ดเขาโรงเรือน 

 โรงเรือนขนาด 4x9 เมตร จะจุกอนเชื้อเห็ดไดประมาณ 

4,600 กอน จะวางกอนเห็ดในแนวนอน เพื่อใหเชื้อเห็ดเดิน

ไดดี และเปนการประหยัดพื ้นที ่ หรืออาจจะพักเชื้อจาก

โรงพักเชื้อโดยวิธีการตั้งก็ได สวนแผงวางกอนเห็ด ดานขาง

ทั้งสองขางจะวางเฉียงประมาณ 45 องศา ตรงกลางวางแผง

ใหเปนรูปตัว A ขาทั้งสองขางหางกันประมาณ 30- 40 ซม. 

ชองวางระหวางทางเดิน เวนใหสามารถเดินเขาออกได

สะดวก การสรางโรงเร ือนดวยไมไผอาจจะไมแข็งแรง

ทนทานเทากับการสรางดวยเหลก็ เพราะการเพาะเห็ดตองมี

การรดน้ำเห็ดทุกวัน การใชไมไผ จะมีการผุกรอนไดงาย การ

เลือกใชวสัดุก็ขึ้นอยูกับเงินลงทุนและวัสดุที่มีในทองถ่ินดวย 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1 รูปแบบโครงสรางเรอืนเพาะเห็ดทดลอง 
 

2.2  ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรงเรือนอัจฉริยะ  

 เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm หรือ Intelligent Farm) 

เปนการทำเกษตรสมัยใหมในยุคโลกาภิวัตน ดวยการใช

เทคโนโลยีหรือหุนยนต เครื่องจักร ฯลฯ ที่มีความแมนยำสูง

เขามาชวยในการทำงาน โดยใหความสำคัญกับสิ่งแวดลอม 

ปลอดภัยตอผู บริโภค และใชทรัพยากรใหคุ มคาที ่สุดมี

เปาหมายเพื่อผลผลิตจำนวนมากที่ไดคุณภาพพรอมเสิรฟ

เปนอาหาร หรือใชในดานอื่น ๆ เชนเปนวัตถุดิบสำหรับผลิต

น้ำมัน เปนตน ในสถานการณแรงงานในประเทศที่พัฒนา

แลว ที่แรงงานในภาคการเกษตรลดลง คนมีอายุมากขึ้น    

แตยังอยูในภาคเกษตร คนรุนใหมสนใจการทำเกษตรนอยลง 

แตมนุษยยังจำเปนในการบริโภคสินคาเกษตรเพื่อการยังชีพ

และมีชีวิตตอไป ทำใหภาคเกษตรเริ่มมีการปรับตัวเองโดย

การนำเอาเทคโนโลย ี เข  ามาปร ับปร ุ งการผล ิต ให มี
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ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผูนำไดแกญี่ปุน สหรัฐอเมริกา 

ฝรั่งเศส เยอรมนี ออสเตรเลีย เปนตน  

 แนวคิดการทำเกษตรอัจฉริยะ คือ การเกษตรแมนยำ

สูง (Precision Agriculture หรือ Precision Farming) โดย

เปนการทำเกษตรที่เขากับสภาพพื้นที่โดยเนนพื้นที่ที่ไมใช

พื้นที่เกษตรขนาดใหญ เนนประสิทธิภาพในการเพาะปลูก 

ตั้งแตการคัดเลือกเมล็ดพันธุจนถึงกระบวนการปลูกที่นำเอา

เทคโนโลยีเขามาชวยในการตรวจวัดทั้งเรื่องของสภาพดิน 

ความช้ืนในดิน แรธาตุในดิน ความเปนกรดดาง (หรือที่เรียก

กันวา ดินเค็ม/ดินเปรี้ยว) สภาพปริมาณแสงธรรมชาติ 

รวมถึงเร ื ่องศัตร ูพ ืชตาง ๆ บางประเทศมีการควบคุม

สิ่งแวดลอมผานการปลูกในโรงเรือน เพ่ือปองกันศัตรูพืชและ

สามารถควบคุมปจจัยตาง ๆ ไดเขมงวดและมีประสิทธิภาพ

มากขึน้ 

 องคประกอบที่สำคัญในการทำฟารมอัจฉริยะจะตองมี 

3 ดาน [3] ดวยกัน จึงจะทำใหฟารมอัจฉริยะมปีระสิทธิภาพ

นั่นคือ 

 1. การระบุตำแหนงพ้ืนที่เพาะปลูก 

 2. การแปรวิเคราะหขอมูลที่ตรงกับระยะเวลาของการ

เพาะปลูกพืช 

 3. การบริหารจัดการพ้ืนที่โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ไมสิ้นเปลืองทรัพยากรและตองเขากับการเพาะปลูกพืชใน

ชนิดนั้น ๆ 

 การทำฟารมอัจฉริยะเปนเรื่องของความแมนยำเพ่ือ

นำไปสูการเพาะปลูกพืชที่เขากับพื้นที่บริเวณนั้น ผานการ

ตัดสินใจบนขอมูลที่ถูกตอง โดยชวยลดตนทุนกระบวนการ

ผลิต เพิ่มผลผลิตตอพื้นที่ สรางมาตรฐานการผลิต ควบคุม

คุณภาพผลผลิตไดตามที่ลูกคาตองการ ผลผลิตจึงไดราคาสูง

กวาฟารมทั่วไป 

 ปจจุบันความรู ทางดานการเกษตรอัจฉริยะมีมากขึ้นใน

อินเทอร เน ็ต เพราะเปนแนวโนมท่ีสำคัญของการทำ

การเกษตรในศตวรรษที่ 21 หลายฟารมเริ่มมีการนำเอา

เทคโนโลย ีPrecision Farming เพ่ือควบคมุความแมนยำทั้ง

การใหน้ำที่ถูกตองทั้งปริมาณ ระยะเวลา ผานจากสมารท

โฟน และคอมพิวเตอรของฟารมเอง มีการนำเอาระบบ

เซนเซอรมาควบคุมเพ่ือวัดอุณหภูมิรวมกับการปลอยน้ำ เพื่อ

รักษาอุณหภูมิ รวมไปถึงการใหปุยผานการพนน้ำ [4] 

2.3  เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง 

 Internet of Things (IoT) หรือสรรพสิ ่งออนไลน คือ

การที่ทุกสรรพสิ่งจะสามารถเชื่อมโยงขอมูลระหวางกันได 

เปนการเชื่อมโยงการโดยเน็ตเวิรคอินเตอรเน็ต โดยสิ่งของ

และอุปกรณตาง ๆสามารถเชื่อมโยงระหวางกันได ไมวาจะ

เปน อุปกรณตาง ๆ รถยนต บานเรือน หรือสิ่งอื่น ๆ โดยมี

การฝงอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในสรรพสิ่งเหลานั้น แลวมกีาร

ทำงานของซอฟตแวรอีกทั้งเซ็นเซอรทำใหสามารถเชื่อมตอ

กันและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันได IoT จะทำใหวัตถุ

ตาง ๆ สามารถรับรูและสามารถควบคุมระยะไกลไดผาน

เครือขายพื้นฐาน เปนการสรางโอกาสใหมในการผสมผสาน

ของสิ่งตาง ๆ ใหมาอยูในระบบคอมพิวเตอรเพื่อนำไปสูการ

เพิ่มประสิทธิภาพและความแมนยำอันจะเปนผลดีทางดาน

เศรษฐกิจ เมื่อ IoT เปนเสมือนตัวควบคุมระยะไกลและเปน

สิ่งกระตุ นใหเทคโนโลยีมีความสมบูรณแบบและทรงพลัง

มากกวาการเปนแคระบบไซเบอรทางกายภาพทั่ว ๆ ไป ซึ่งก็

จะมีสวนประกอบและครอบคลุมไปดวยเทคโนโลยีตาง ๆ 

เชน ระบบกริดอัจฉริยะ (Smart grids) ระบบบานอัจฉริยะ 

( Smart Homes) ร ะ บ บ ม ั น ส ม อ งข อ งก า รคมนาคม 

( Intelligent Transportation) และระบบเมืองอ ัจฉริยะ 

(Smart City) ซ ึ ่ งแต ละอย างม ีความเปนเอกเทศและ

เอกลักษณของตัวเองในดานอุปกรณฝงขางในและระบบ

คอมพิวเตอร แตก ็สามารถที ่จะทำงานรวมก ันภายใต

โครงสรางพื้นฐานทางดานอินเทอรเน็ต ผูเชี่ยวชาญไดมีการ

คาดการณวา IoT จะเปนสวนหนึ่งของชีวิตคนราว 50 ลาน

คนไดในป 2020 นี ้ สรรพสิ่งในความหมายของ IoT นั้น

สามารถบอกวาสิ่งเหลานั้นเปน IoT หรือไมไดนั้นจากความ

มากมายหลากหลายของอุปกรณ เชนเครื่องเฝาระวังหัวใจ

เทียม ดาวเทียมดานการเกษตรอุปกรณตรวจจับชายฝง 

รถยนตที่ฝงอุปกรณเซ็นเซอร เครื่องวิเคราะห DNA อุปกรณ

ชวยนักดับเพลิง ซึ ่งนักวิชาการทแนะนำวาอันไหนที่ควร

เรียกวาเปน สรรพสิ่งหรือ IoT นั้นใหดูวามีสิ่งเหลานี้หรือไม

คือ มีอุปกรณฮารดแวร มีซอฟตแวร มีขอมูลและมีการ

บริการ ถามีครบตามนี้ก ็เร ียกวาสรรพสิ ่งหร ือ IoT ได 

อุปกรณตาง ๆ เหลานั้นจะมีการเก็บรวบรวมขอมูลที ่เปน

ประโยชนแลวสามารถสงขอมูลใหแกกันระหวางอุปกรณได

อัตโนมัติ ปจจุบันมีตัวอยางของอุปกรณในตลาดเชน ระบบ
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เครื่องวัดอุณภูมิอัจฉริยะในระบบซักอบแหงที่มีการใชระบบ

ไวไฟเพ่ือการควบคุมระยะไกล ระบบบานอัจฉริยะ เปนตน 

2.4 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย 

 พลังงานแสงอาทิตย เปนพลังงานทดแทนประเภท

หมุนเวยีนที่ใชแลวเกิดขึ้นใหมไดตามธรรมชาติ เปนพลังงาน

ที่สะอาด ปราศจากมลพิษ และเปนพลังงานที่มีศักยภาพสูง 

ในการใชพลังงานแสงอาทิตยสามารถจําแนกออกเปน 3 

รูปแบบคือ การใชพลังงานแสงอาทิตยเพื่อผลิตกระแสไฟฟา 

และการใช พล ั งงานแสงอาท ิตย  เพ ื ่อผล ิตความร อน 

เทคโนโลยีระบบทำความเย็นดวยพลังงานแสงอาทิตย       

ซึ่งเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยผลิตกระแสไฟฟา สามารถ

จําแนกเปน 2 แบบ คือ 1 เทคโนโลยีผลิตไฟฟาดวยเซลล

แสงอาทิตย  และเทคโนโลย ีผลิตไฟฟาด วยระบบรวม

แสงอาทิตย คือเทคโนโลยีผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย 

(Solar Cell) แบงออกเปน 3 แบบ คือ ระบบผลิตไฟฟาดวย

เซลลแสงอาทิตยแบบอิสระ (PV Standalone system) 

ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบตอกับระบบ

จําหนาย (PV Grid connected system) ระบบผลิตไฟฟา

ดวยเซลลแสงอาทิตยแบบผสมผสาน (PV Hybrid system) 

และ 2 เทคโนโลยีผลิตไฟฟาดวยระบบรวมแสงอาทิตย 

(Concentrating Solar Power) แบงออกเปน 3 แบบ คือ

แ บ บParabolic Troughs แ บ บCentral Receivers แ ละ

แบบParabolic Dishesเทคโนโลยีทั้ง 3 แบบนี ้จะทำการ

รวมแสงไวที่วัตถุรับแสงโดยใชกระจกหรือวัสดุสะทอนแสง

และหมุนตามดวงอาทิตยเพื่อสะทอนแสงและสงไปยังตัวรับ

แสงซึ่งจะทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนพลังงานที่มีอุณหภูมิ

สูง 

2.5  แผงโซลาเซลล 

 โซลาเซลลเปนสิ่งประดิษฐ ที่สรางขึ้นเพื่อเปนอุปกรณ

สำหรับการเปลี่ยนรูปพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตยให

เปนพลังงานไฟฟากระแสตรง (DC) ที่สามารถนำมาใชงานได

ทันทีเมื่อมีแสงอาทิตยมาตกกระทบบนหนาแผงโซลาเซลล 

โดยคาแรงดันและกระแสที่ไดจะมากหรือนอยจะขึ้นอยูกับ

ความเขมของแสงอาทิตยท่ีมาตกกระทบ รวมไปถึงคุณสมบัติ

ทางไฟฟาของแผงโซลาเซลล จากโรงงานของผูผลิต 

 หลักการทำงานทั ่วไปของโซลาเซลล [5-6] เม ื ่อมี

แสงอาทิตยตกกระทบเซลลแสงอาทิตย จะเกิดการสราง

พาหะนําไฟฟาประจุลบและบวกขึ้น ไดแก อิเล็กตรอนและ 

โฮล โครงสรางรอยตอพีเอ็นจะทำหนาที่สรางสนามไฟฟา

ภายในเซลล เพื่อแยกพาหะนําไฟฟาชนิดอิเล็กตรอนไปที่ข้ัว

ลบ และพาหะนำไฟฟาชนิดโฮลไปที่ขั้วบวก (ปกติที่ฐานจะ

ใชสารกึ่งตัวนำชนิดพี ขั้วไฟฟาดานหลังจึงเปนขั้วบวก สวน

ดานรับแสงใชสารกึ ่งตัวนำชนิดเอ็น ขั้วไฟฟาจึงเปนขั้วลบ) 

ทำใหเกิดแรงดันไฟฟาแบบกระแสตรงที่ขั้วไฟฟาทั้งสองเมื่อ

ตอใหครบวงจรไฟฟาจะเกิดกระแสไฟฟาไหลขึ้น 

 

3. วงจรการออกแบบและพัฒนาระบบการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีไอโอทีควบคุมฟารมอัจฉริยะ

ในโรงเร ือนเพาะเห็ด ดวยเทคโนโลยีพลังงาน

แสงอาทิตยที่นำเสนอ 

 ในการคนควาวิจัยผู ศึกษาวิจัยกำหนดขอบเขตของ

เนื้อหาเฉพาะสวนกระบวนความชื้น อุณหภูมิ ตั้งคาระบบ

ควบคุมการเปดปด ระบบน้ำ ทั ้งระบบอัตโนมัติ โดยการ

พัฒนาการออกแบบชุดควบคุมในโรงเรือนเห็ด โดยสามารถ

ตรวจวัดความชื้น อุณหภูมิ ตั้งคาระบบควบคุมการเปดปด 

ระบบน้ำ ทั้งระบบอัตโนมัติ โดยการออกแบบการเชื่อมตอ

อุปกรณ ดังรูปที ่2 

 
รูปที ่2 ผังการเช่ือมตอระหวางบอรดตาง ๆ 
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3.1 พัฒนาโครงสรางแอพพลิเคชั่น 

 ในขั้นตอนนี้ผูศึกษาไดนำขอมูลที่รวบรวมไดมาจัดระบบ

การประยุกตใชเทคโนโลยีไอโอทีควบคุมฟารมอัจฉริยะใน

โรงเรือนเพาะเห็ด ดวยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย การ

พัฒนาโปรแกรมควบคุมผานสมารทโฟน โดยสามารถ

รายงานดูรายรายงานความชื้น อุณหภูมิ ตั้งคาระบบควบคุม

การเปดปด ระบบน้ำ ทั้งระบบอัตโนมัติ ดังรูปที ่3 

 

 
รูปที ่3 การเชื่อมตอระหวางชุดควบคุมกับโปรแกรมสั่งการ

ผานสมารทโฟน 

 

 
รูปที่ 4 สวนของรายงานความชื้นและการตั้งคา 

 

 จากภาพที่ 3 ผูวิจัยไดทำการออกแบบวงจรที่ใชในการ

ควบคุมการทำงานของระบบซึ ่งจะประกอบไปดวยชุด

เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิและเซ็นเซอรวัดความชื้นในอากาศโดย

จะใชคอลโทลเลอร Node MCU เบอร MCP3008 เปนตัว

ควบคุมการทำงานและประมวลผลคาที ่ ได ร ับมาจาก

เซ็นเซอร เพื่อไปควบคุมการทำงานของชุดรีเลยที่ทำหนาที่

เปนสวิชทปด-เปด ป มน้ำ และพัดลมระบายอากาศ ให

ทำงานการติดตั้งอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ จะใสในกลอง

กันน้ำ ติดตั ้งหนาโรงเรือนเห็ด เพื ่อความสะดวกในการ

ตรวจสอบคาความชื้นโดยสามารถดูไดจากหนาจอของกลอง

อุปกรณหรอืดูผานมือถือหรืออุปกรณพกพา และปมน้ำแบบ

สปริงเกอรแบบหมอก จะติดตั้งไวดานหลังของโรงเรือนเปด

ดอกเห็ดนางฟา ซึ่งหลักการทำงานของโปรแกรมดังรูปที่ 4 

 

3.2 ออกแบบและพัฒนาสวนติตอผูใช 

 ออกแบบและพัฒนาสวนติตอผูใชเพื่อการการบริหาร

จัดการฟารมเห็ด ดวยการประยุกตใชเทคโนโลยีไอโอทีควบคุม

ฟารมอัจฉริยะในโรงเรือนเพาะเห็ด ดวยเทคโนโลยีพลังงาน

แสงอาทิตย น้ีจะมีขนาดความกวาง 1,024 พิกเซล เพ่ือ

รองรับหนาจอที่มีแนวโนมวาจะกวางขึ้นในอนาคต โดยปรับ

ใหความสูงของแอพพลิเคชั่นมี ความยืดหยุน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ

เนื้อหาในแอพพลิเคชั่น โดยออกแบบหนาแอพพลิเคชั่นเปน

สองรูปแบบใหญๆคือ หนาหลัก โดยจะแสดงผลแลวผู ใช

สามารถไลดดูขอมูลไดเปนสวนๆ  

 1. สวนของรายงานความชื้นและการตั้งคา 
 

 
รูปที ่5 สวนของรายงานความชื้นและการตั้งคา 

 

  

 

 

 

 

ชุดควบคุม

โรงเรือน 
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 2. สวนของรายงานความอุณหภูมิ และการตั้งคา 
 

 
รูปที ่6 สวนของรายงานความอุณหภูมิ และการตั้งคา 

 

 3. ส วนของการตั ้งค าการทำงานของชุดควบคุมใน

โรงเรือน 

 
รูปที ่7 สวนของสวนของการตั้งคาการทำงาน 

ของชุดควบคุมในโรงเรือน 

 

 4. ส วนของการรายงานสถานะการทำงานของชุด

ควบคุมในโรงเรือน 

 
รูปที ่8 สวนของการรายงานสถานการณทำงาน 

ของชุดควบคุมในโรงเรือน 

 

 5. สวนของควบคุมการทำงานของชุดควบคุมในโรงเรือน

แบบเปดปดดวยมือ 

 
รูปที ่9 สวนของการรายงานสถานการณทำงาน 

ของชุดควบคุมในโรงเรือน 

 

4. ผลการจำลองการทำงาน 

 ในการทดสอบการทำงานของการประย ุกต  ใ ช

เทคโนโลยีไอโอทีควบคุมฟารมอัจฉริยะในโรงเรือนเพาะเห็ด 

ดวยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย ใชการทดสอบแบบ 

Blackbox Testing หรือการทดสอบแบบกลองดำ ก็คือ การ

ทดสอบที่ไมคำนึงถึงคำสั่งภายในซอฟตแวร (เปรียบเหมือน

กลองดำที ่มองไมเห็นอะไรขางใน) เปนการทดสอบการ

ทำงานของซอฟตแวรตามความตองการ (Requirements) 

ที ่มี โดยดูคาผลลัพธที ่แสดงออกมา (Output) จากขอมูล

นำเขา (Input) ที่ใหกับซอฟตแวรวามีความสอดคลองกัน

หรือไม ซึ ่งถาโปรแกรมทำงานถูกตองก็คือ Output ตอง

สอดคลองกันกับ Input นั่นเอง นำกลองชุดควบคุมโรงเรือน

ที่จัดทำขึ้นเพื่อการการบริหารจัดการประยุกตใชเทคโนโลยี

ไอโอทีควบคุมฟารมอัจฉริยะในโรงเรือนเพาะเห็ด ดวย

เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย ติดตั้งระบบในโรงเรือนใน

สวนเห็ดจันทบุร ี
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ตารางที่ 1 แสดงการทำงานของระบบควบคุมอุปกรณ 

อุณหภูม ิ ความชื้น 
ฮีต

เตอร 

ปม

น้ำ 

พัดลม

ระบาย

อากาศ 

<15 <80 on off off 

<15 80-85 on off off 

<15 >85 on off on 

15-35 <80 off on off 

15-35 80-85 off off off 

15-35 >85 off off on 

>35 <80 off on on 

>35 80-85 off off on 

>35 >85 off off on 

 จากตารางที ่ 1 ผู ว ิจัยไดทำการควบคุมเซนเซอรให

ทำงานเพื ่อใหอุณหภูมิและความชื ้นที ่เหมาะสมภายใน

โรงเรือนเพ่ือใหเห็ดนางฟามีผลการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น 

 

5. สรุปผล 

 จากการทำวิจัยเรื่องการประยุกตใชเทคโนโลยีไอโอที

ควบคุมฟารมอัจฉริยะในโรงเรือนเพาะเห็ด ดวยเทคโนโลยี

พลังงานแสงอาทิตย กรณีศึกษาสวนเห็ดจันทบุรี ตำบลเขา

บายศรี อำเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี กลุมตัวอยางที่ตอบ

แบบประเมินความพึงพอใจในการใชงานการประยุกตใช

เทคโนโลยีไอโอทีควบคุมฟารมอัจฉริยะในโรงเรือนเพาะเห็ด 

ดวยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยจำนวน 30 คน ที ่เปน

เพศชาย มีจำนวน 14 คน คิดเปนรอยละ 46.67 และเพศ

หญิง มีจำนวน 16 คน คิดเปนรอยละ 53.33 มีอายุต่ำกวา 

20 ป มีจำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.67 อายุ 20-30 ป มี

จำนวน 15 คน คิดเปนรอยละ 50.00 อายุ 31-40 ป มี

จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 16.67 อายุ 41-50 ป มีจำนวน 

5 คน คิดเปนรอยละ 16.67 และอายุมากกวา 50 ป มี

จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 10.00 มีระดับการศึกษาต่ำ

กวาปริญญาตรี มีจำนวน 14 คน คิดเปนรอยละ 46.67 

ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีจำนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 

30.00 และระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีจำนวน 7 

คน คิดเปนรอยละ 23.33 ไดผลการศึกษาความพึงพอใจ

โดยรวมในระดับดีมาก ถาพิจารณาเปนรายดานจะพบวา 

ดาน Functional Requirement Test โดยรวมอยูในระดับ

ดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.44 ดาน Functional Test โดยรวม

อยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.31 ดาน Usability Test 

โดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.35 ดานลักษณะ

การออกแบบอุปกรณ Hardware Test โดยรวมอยูในระดับ

ดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.25 และดาน Security Test โดยรวม

อยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.22 

 จากการทำการประยุกตใชเทคโนโลยีไอโอทีควบคุม

ฟารมอัจฉริยะในโรงเรือนเพาะเห็ด ดวยเทคโนโลยีพลังงาน

แสงอาทิตย ไดผลการศึกษาความพึงพอใจโดยรวมอยูใน

ระดับดีมากในทุก ๆ ดาน โดยระบบสามารถตอบสนองความ

ตองการของผูใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความถูกตอง

แมนยำ สะดวกและงายตอการใชงาน ระบบมีความรวดเร็ว

ในการทำงาน รวมทั ้งมีการรักษาความปลอดภัยในการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีไอโอทีควบคุมฟารมอัจฉริยะใน

โรงเรือนเพาะเห็ด ดวยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยใน

โรงเรือน รูปแบบของโปรแกรมที่มีคุณสมบัติเดนในการสื่อ

ความหมาย และใชงานงายเหมาะสำหรับผูใชงานทุกระดับ 

ซึ่งผูพัฒนาไดวิเคราะหและนำมาประยุกตใชใหตรงกับความ

ตองการของผูใชงาน เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงงานที่

ไดตั ้งไว สามารถรองรับความตองการ และการใชงานของ

ผูใชงานไดหลากหลาย 

 โดยการออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและ

ความชื้นที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของเห็ดในโรงเรือน

เพราะเห็ดภาพรวมของระบบการใหน้ำซึ่งมีความสัมพันธกับ

อุณหภูมิและความช้ืนที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของเห็ด

จากกรณีศึกษาพบวาปญหาของผลผลิตบางกอนอาจเกิดจาก

เชื ้อเห็ดภายในกอนเห็ดที ่เจริญเติบโตไมทั่วถึงเชื ้อราใน 

โรงเพาะเห็ดและระบบการใหน้ำตลอดจนไมมีการควบคุม

อุณหภูมิและความชื้นของอากาศภายในโรงเพาะเห็ดเปน

สาเหตุที่ทำใหปริมาณผลผลิตเห็ดแตละชนิดไมไดผลผลิต  

ซึ ่งปจจัยที ่มีผลตอการเจริญเติบโตของเห็ดผลจากการ

ออกแบบและพัฒนาเครื ่องควบคุมอุณหภูมิความชื ้นใน 

โรงเพาะเห็ดที่ไดจัดทำขึ ้นนี้สามารถควบคุมอุณหภูมิและ

ความชื ้นโดยทาการปรับตั ้งคาทั้งสองจากชุดควบคุมซึ่ง

สามารถปรับตั้งคาไดตามการใชงานจริงเพ่ือใหตรงตามความ

ตองการของเห็ดแตละชนิดทำใหผลผลผลิตเห็ดที่ไดออก

อยางสม่ำเสมอสามารถประหยัดเวลาในการใหน ้ำใน 

โรงเพาะเห็ดและทำงานสัมพันธรวมกับพัดลมระบายอากาศ
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ที่ติดตั้งภายในโรงเพาะเห็ดทำใหอากาศในโรงเพาะเห็ดเกิด

การถายเทอุณหภูมิโดยรอบไดอยางรวดเร็วโดยอาศัยการ

ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นจากอุปกรณที่ติดตั้งไวภายใน

โรงเพาะเห็ดสามารถนำไปประยุกตใชกับโรงเรือนอื่น ๆ ได 
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บทคัดยอ 

 ทุนสงสัญญาณขอความชวยเหลือทางทะเลนั้น แบงการทำงานเปน 2 สวน ดังนี้ สวนแรกเปนภาคผลิตกระแสไฟฟา    

จะใชตัวขดลวดของมอเตอรแมเหล็กไฟฟามาเปนตัวกำเนิดกระแสไฟฟา โดยตัวทุนจะมีตัวถวงน้ำหนักผูกติดกับกลไกการ           

ชักรอกใหเปนตัวหมุนแกนแมเหล็ก เมื ่อทุนตัวถวงน้ำหนักถูกคลื ่นในทะเลพัดตัวชักรอกก็จะทำใหแกนแมเหล็กหมุน                   

จึงเกิดกระแสไฟฟาขึ้น ตัวกำเนิดไฟฟาจะหมุนเมื่อคลื่นมีความสูงตั้งแต 0.3 - 2 เมตร สามารถผลิตกระแสไฟฟาได 185 วัตต

ชั ่วโมงตอวัน ที่แรงดันเฉลี่ย 13-16 โวลต ขณะไมมีโหลด ตัวกำเนิดกระแสไฟฟาจะผลิตไฟฟากระแสสลับแบบ 3 เฟส                       

จากนั ้นจะนำไปผานวงจรเรียงกระแสเพื ่อแปลงใหเปนไฟฟากระแสตรงเพื ่อชารจลงไปยังแบตเตอรี ่สำรอง.และยังไป                      

เปนไฟเลี้ยงสวนตางๆของทุนสงสัญญาณ เชน ไฟไซเรน โมดูลจีพีเอส และบอรดไมโครคอนโทรลเลอร อีกสวน คือภาคสง

สัญญาณจะมีบอรดไมโครคอนโทรลเลอรเปนตัวประมวลผลในการระบุพิกัดจีพีเอสของทุนสงสัญญาณ เมื่อมีผูประสบเหตุ                  

มากดปุมขอความชวยเหลือ สัญญาณขอความชวยเหลือและขอมูลพิกัดจีพีเอสจะถูกสงสัญญาณไปยังชายฝง โดยที่ชายฝง                   

จะมีแอปพลิเคชนัมือถือ หรือ เว็บเบราวเซอรที่จะแสดงไฟแจงเตือนสถานะขอความชวยเหลือ 

 

คำสำคัญ : ทุนสงสัญญาณขอความชวยเหลือ, ภาคผลิตกระแสไฟฟา, ภาคสงสัญญาณ 

 

Abstract 

 The maritime signal-emitting life-buoys divided the work into two parts. The first part was the 

electricity generation section with the coil of electrical magnetic motor as the power source. The buoy had 

the weight loader connected to the hoisting mechanism as the turner for the magnetic axle. When the 

weight loader was blown by the sea waves, the hoist would make the magnetic axle turn, generating the 

AC electricity. The generator will spin when the waves are 0.3 to 2 meters high and produce 185 watt-hours 

of electricity per day. At an average voltage of 13-16 volts, with no load, the generator produces 3-phase 

AC power. Then it would be brought through the rectifier to convert to DC current, for charging it to the 

spare battery and being the electricity of the buoy parts –Siren Light, Module GPS and Board Microcontroller. 

The second part was the signal-emitting section with Board Microcontroller as the processor in specifying 
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the GPS position of the maritime life-buoy.  When the sufferer pressed the button for help, the signal and 

the GPS position data would be sent to the shore.  The people there would have the mobile application 

or web browser to show warning light for the help condition. 
 

Keywords:  Maritime Signal Emitting Life-Buoys, Electricity Generation Section, Signal Emitting Section 

 

1. บทนำ 

 ปจจุบันอุบัติเหตุทางทะเลเกิดข้ึนบอย ทำใหมีผูสูญหาย

และผูเสียชีวิตในทะเลเปนจำนวนมาก โดยบอยครั ้งเมื่อ

ประสบเหตุแลว การคนหาหรือการขอความชวยเหลือเปนไป

ไดยาก เนื ่องจากผูประสบเหตุอาจจะถูกกระแสน้ำพัดให

ลอยตัวจากจุดที่เกิดเหตุไปไกล ทำใหในบางครั้งไมสามารถ

คนหาหรือชวยชีวิตผูประสบเหตุไดทันเวลา.จนทำใหเกิดการ

สูญเสียชีวิตของผูประสบเหตุไดคณะผูจัดทำจึงไดมีความคิด

สราง “ทุนสงสัญญาณขอความชวยเหลือทางทะเล” โดยทุน

สามารถสงสัญญาณขอความชวยเหลือพรอมระบุพิกัด

ตำแหนงของทุ นนั้น จากผูประสบเหตุไปยังเจาหนาที่บน

ชายฝงได เพื่อใหเจาหนาที่เขาไปชวยเหลือไดทันเวลากอนที่

จะมีการสูญเสียมากจนถึงแกชีวิตได โดยตัวทุนสามารถผลิต

กระแสไฟฟาไดเองจากคลื่นในทะเล ทำใหไมตองกังวลเรื่อง

ไมมีกระแสไฟฟาในการไปเลี้ยงวงจรควบคุมภายในตัวทุน 

 

2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 กฤษฎา พรหมแกว และ สมภพ ปญญาสมพรรค [1]            

ไดศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาการผลิตพลังงานไฟฟาจากคลื่น

ชายฝงทะเล.ผลการวิจัยพบวา.การผลิตพลังงานไฟฟาจาก

คลื่นชายฝงทะเล โดยมีขนาดของเครื่องผลิตกระแสไฟฟา 

ความกว  าง  1.5 เมตร .ความยาว 1.4 เมตร  ความสู ง                      

1.5.เมตร และมีชุดกลไกขับอัลเทอรเนเตอร ประกอบดวย 

ช ุดโซ  และเฟองปรับความเร ็วรอบ เพื ่อผลิตไฟฟาใน

หองปฏิบัติการและดำเนินการปรับปรุงแกไขกอนที่จะนำ

เครื่องผลิตไฟฟาจากพลังงานคลื่นทะเลไปทดลองในสถานที่

จริง ณ อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ 

จังหวัดเพชรบุรี และบานอาวมะนาว อำเภอเมือง จังหวัด

นราธิวาส โดยตอโหลดขนาด 50 วัตต และ 100 วัตต เพื่อ

วัดเปนกำลังไฟฟาที่ผลิตได จากการวิจัยพบวาตัวกำเนิด

ไฟฟาจะเริ่มทำงานเมื่อคลื่นมีความสูงตั้งแต 0.1.เมตร ถึง.             

6 เมตร โดยที ่คลื ่นในอาวไทยมีความสูงเฉลี ่ยประมาณ                   

0.4 เมตร เครื่องผลิตไฟฟาจากพลังงานคลื่นทะเลที่สรางขึ้น

มีประสิทธิภาพ เมื่อคาบเวลาของคลื่นเทากับ 4 วินาทีตอลูก 

ซึ่งสามารถผลิตไฟฟาสูงสุดที่ไดจากหองทดลองและในการ

ทดลองเครื่องผลิตไฟฟาจากพลังงานคลื่นทะเลในสถานท่ี

ทดลองจริงอยู ท ี ่ 217.56 วัตต ขณะไมม ีโหลด และได

กำลังไฟฟาสูงสุด 32.5 วัตต 

 กาญจนา หนูจีนเสงและจอมภพ แววศักดิ์ [2] ไดวิจัย

เรื่องการประเมินศักยภาพของพลังงานคลื่นในทะเลบริเวณ

พื้นที่อาวไทยโดยประยุกตระบบจำลอง SWAN ผลการวิจัย

พบวาแบบจำลองคลื่นที่ถูกพัฒนาโดย Delft University of 

Technology ของประเทศเนเธอรแลนดโดยอาวไทยมีสถานี

วัดระดับน้ำจำนวน 7 สถานี ไดแก สถานีเพชรบุรี สถานี

ประจวบคีรีขันธ สถานีชุมพร สถานีสุราษฎรธานี สถานี

นครศรีธรรมราช สถานีสงขลา และสถานีนราธิวาส จากผล

การศึกษาศักยภาพพลังงานของคลื ่นโดยใชแบบจำลอง 

SWAN และจัดเรียงศักยภาพของคลื่นในทะเลบริเวณตาง 

 ในงานวิจัย [3-6] กลาวถึงทุน COBIA เปนทุนลอยน้ำที่

ออกแบบมาเปนแพลตฟอรมทุนที ่มีรายละเอียดแบบแยก

สวนและปรับแตงไดอยางสมบูรณโดยใชเทคโนโลยีการ

เดินเรือที ่ล้ำสมัย ทุ น COBIA ไดรับการออกแบบมาเพ่ือ

รองรับน้ำหนักบรรทุกไดในหลายๆแบบ สามารถสนับสนุน

การวัดข อมูลตางๆ ในมหาสมุทร เช น เส ียงอะคูสติก 

อุตุนิยมวิทยา และชีวภาพ ไปจนถึงการตรวจจับและเฝา

ระวังอันตรายทางทะเล รวมถึงการรั ่วไหลของน้ำมันหรือ

สารเคมีอีกดวย โปรโตคอลและเทคโนโลยีการสื ่อสารท่ี

หลากหลายและโมดูลาร ของทุนสามารถทำหนาที ่เปน

เครือขายเกตเวยรีเลยระหวางอากาศพ้ืนผิวและใตพ้ืนผิว  

 W. C. Risley [7] ปฏิบัติการคนหาและชวยเหลือทาง

ทะเลมักเก่ียวของกับการคนหาวัตถุที่ลอยอยูอยางกวางขวาง

โดยทั่วไปคือชูชีพหรือบุคคล ปฏิบัติการคนหาจะถูกกำหนด

โดยใชการคาดการณของวิถีการลอยดวยคอมพิวเตอร การ
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คาดการณเหลานี้ขึ ้นอยูกับการประมาณการของสภาพลม

และคลื่นในพ้ืนที ่บอยครั้งภายในเวลาไมก่ีชั่วโมงพื้นท่ีคนหา

อาจใหญเกินกวาที่เครื ่องบินจะสามารถคนหาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ งานวิจัยนี้อธิบายถึงการพัฒนาเครื่องมือใหม

สำหรับกิจกรรมการคนหาและชวยเหลือทางทะเล ที่เรียกวา 

ทุนลอยระบุตำแหนงดวยตนเอง ประกอบดวยทุนลอยน้ำที่

ขับเคลื่อนโดยลมและกระแสผิวน้ำเปนหลัก มีตัวรับสัญญาณ 

GPS และเครื่องสงสัญญาณดาวเทียมเพื่อใหสามารถสงตอ

ขอมูลตำแหนงแบบเรียลไทมไปยังศูนยประสานงานการ

ชวยเหลือตอไป 

 

3. วิธีการดำเนินงาน 

 โครงสรางของทุนสงสัญญาณขอความชวยเหลือทาง

ทะเลแบงเปน 3 สวน คือถังน้ำ 200 ลิตร ชุดสลิงฉุดมอเตอร

และตัวพยุงทุนดังรูปที่ 1 โดยสวนแรกเปนถังน้ำ 200 ลิตร 

นำมาทาสีสมสะทอนแสงเพื่อใหเห็นไดในระยะไกลบนผิว

ทะเล ภายในถังบรรจุตัวกำเนิดพลังงานไฟฟา แบตเตอรี่ 

และชุดวงจรควบคุมทั้งหมดเอาไว สวนที่สองคือตัวพยุงทุน 

ที่ทำมาจากสแตนเลสที่มีคุณสมบัติทนทานตอการกัดกรอน

ของน้ำทะเล โดยตัวพยุงทุนจะทำใหทุนลอยตัวบนผิวน้ำได         

โดยไมทำใหทุนพลิกคว่ำนั้น จำเปนตองทำใหถังน้ำมีความ

สมดุล โดยการติดตั้งตัวพยุงทุนไวดานขาง จะมีโฟมใสไวใน

โครงสรางของตัวพยุงทั ้ง 2 ขาง และมีการติดตั ้งตัวปรับ

ระดับตัวพยุงทุน เมื่อตัวทุนมีน้ำหนักมากขึ้นอัตราการจมน้ำ

ของทุนก็จะสูงขึ้นทำใหทุนอาจจะจมได จึงตองมีการปรับ

ระดับตัวพยุงเพื ่อชวยใหทุ นไม จม โดยอัตราการจมน้ำ            

ของทุนควรอยูในระดับ 30% - 50% ของความสูงของทุน                      

สวนสุดทายคือชุดสลิงฉุดขดลวดแมเหล็กของเครื่องกำเนิด

กระแสไฟฟาจะทำหนาที่ดึงกลไกการชักรอกของตัวกำเนิด

กระไฟฟาใหหมุน เมื่อทุนถูกคลื่นซัด ตัวทุนลอยจะลอยขึ้น

จากระดับน้ำทะเล แตจะมีตัวถวงน้ำหนักผูกติดกับกลไกการ

ชักรอก เพื่อใหเปนตัวหมุนแกนแมเหล็ก เมื ่อทุนตัวถวง

น้ำหนักถูกคลื่นในทะเลพัดตัวชักรอกก็จะทำใหแกนแมเหล็ก

หมุนจึงเกิดกระแสไฟฟาขึ ้น ตัวกำเนิดกระไฟฟาจะใชตัว

ขดลวดของมอเตอรไดเร็คไดวฟเปนตัวกำเนิดกระแสไฟฟา 
 จากรูปที ่ 2 เปนโครงสรางของมอเตอรไดเร็คไดวฟ             

ที่นำมาทำเจนเนอเรเตอรโดยทำหนาทีเ่ปนตัวแปลงพลังงาน

กลเปนพลังงานไฟฟา โดยอาศัยหลักการของสนามแมเหล็ก

เคลื ่อนท่ีตัดผานขดลวด หรือขดลวดเคลื ่อนที่ที่ต ัดผาน

สนามแมเหล็กเพื่อใหเกิดเปนพลังงานไฟฟา เจนเนอเรเตอร

จะประกอบดวยสวนที ่สำคัญสองสวนค ือ สวนที่สร าง

สนามแมเหล็กเรียกกวา ฟลด (Field) และสวนที่สราง

แรงดันไฟฟาเรียกวาอาเมเจอร (Amateur) ซึ่งเราสามารถ

นำเอามอเตอรไดเรคไดรวฟมาดัดแปลงใหเปนเจนเนอ              

เรเตอรได โดยที่จะใหแรงดันเอาทพุตเปนไฟฟากระแสสลับ

แบบ 3 เฟสท่ีระดับแรงดัน 0.608V/RPM 
 กระแสไฟฟาที่ไดจะเปนไฟฟากระแสสลับ จากนั้นนำไป

ผานวงจรเรียงกระแส (Rectifier) เพื ่อแปลงใหเปนไฟฟา

กระแสตรงแตกระแสและแรงดันที่ไดจะไมมีความสม่ำเสมอ 

ดังนั้นจึงตองนำไปเก็บไวในซุปเปอรคาปาซิสเตอร (Super 

Capacitor) กอน เพ่ือปรับระดับแรงดันใหคงท่ี เพ่ือชารจลง

ไปยังแบตเตอรี่สำรอง 

 
รูปที่ 1  โครงสรางทุนสงสัญญาณขอความชวยเหลือ 

ทางทะเลท่ีออกแบบเสร็จสมบูรณ 
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รูปที่ 2  โครงสรางของมอเตอรไดเร็คไดวฟ 

  

 จากรูปที ่ 3 การทำงานของระบบประกอบดวยตัว

กำเนิดกระแสไฟฟา (หมายเลข 1) โดยประยุกตใชมอเตอร

ไดเร็คไดวฟ เพื ่อผลิตกระแสไฟฟาแปลงพลังงานกลเปน

พลังงานไฟฟาแรงดันไฟฟาที ่ผลิตไดเฉลี ่ย 16.2 โวลตท่ี

ความเร็ว 30 รอบตอนาท ีจากนั้นกระแสไฟฟาที่ไดจะนำเขา

สูวงจรเรียงกระแส (หมายเลข 2) คือวงจรที่ใชในการแปลง

ไฟฟากระแสสลับใหเปนไฟฟากระแสตรง จากนั้นจะใชวงจร     

คอนเวอรเตอร (หมายเลข 3) เพื ่อรักษาและลดระดับ

แรงดันไฟฟาใหต่ำลง เพื่อทำการชารจแบตเตอรี่ (หมายเลข 

4) และเปนไฟเลี้ยงจายใหกับบอรดไมโครคอนโทรลเลอร 

และสวนตางๆของวงจร ซึ ่งวงจรคอนเวอรเตอรจะรักษา

ระดับแรงดันไมใหเกิน 13.5 โวลต เพื่อการชารจที่เหมาะสม

กับแบตเตอรี ่

 .บอรดไมโครคอนโทรลเลอร (หมายเลข5) จะทำหนาที่

เปนตัวประมวลผลทั้งหมดของทุ นสงสัญญาณ พรอมกับ

โมดูลรับ-สงสัญญาณระบบ.GNSS.รองรับดาวเทียม.GPS.

และ GLONASS โดยภาคสงสัญญาณที่ควบคุมดวยบอรด 

UC-20.สามารถสงสัญญาณระบุพิกัดผานไปยังเบราวเซอร

แบบตามเวลาจริง และเชื่อมตออินเทอรเน็ตไดแมจะอยูหาง

จากชายฝ งไดปกติ โดยไมมีความลาชาหรือขาดหายของ

สัญญาณ และมีบอรดรีเลยตอกับหลอดไฟ (หมายเลข6)   

เพ่ือเปนตัวแสดงสถานะของทุน 

 

4. ผลการดำเนินงาน 

 โครงสรางทุนสงสัญญาณขอความชวยเหลือทางทะเล              

มีขนาดความสูง 122 เซนติเมตร และ ความกวาง 77 

เซนติเมตร และหนัก 18.3 กิโลกรัม ตัวทุนสามารถปองกัน

น้ำทะเลซึมหรือรั่วเขามาได โดยมีตัวพยุงอยูดานขางของตัว

ทุน โดยสามารถปรับความสูงใหเขากับน้ำหนักของตัวทุน 

โดยอัตราการจมน้ำของทุนควรอยู ในระดับ 30% - 50% 

ของความสูงของทุนเพ่ือปองกันไมใหทุนจมหรือพลิกคว่ำ

 

รูปที ่3 วงจรท้ังหมดของทุนสงสัญญาณขอความชวยเหลือทางทะเล 
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 จากรูปที ่ 4 แสดงใหเห็นโครงสรางภายในที ่จะ

ประกอบไปดวยชุดสลิง ชุดเฟองทด ซึ่งเปนชุดกลไกอัล

เทอรเนเตอรจะเปนตัวหมุนตัวกำเนิดกระแสไฟฟา อีกทั้ง

ภายในทุนยังมีกลองเก็บวงจรควบคุมตางๆ และจากรูปที่ 

5 หลังจากการโครงสรางภายในนำเขาไปไวในถังน้ำ 200 

ลิตรแลว นำมาสวมเขากับตัวพยุงที ่ออกแบบไว เพื่อให

สามารถรักษาการพยุงตัวบนน้ำ โดยติดตั้งตัวยึดสมอไวใต

โครงของตัวพย ุงเพ ื ่อปองก ันการหลุดลอยออกจาก

ตำแหนงที่ติดตั้งทุนไว ตามรูปที่ 6 และติดตั้งไฟไซเรนไว

บนสุดเพื่อใหสามารถมองเห็นไดในเวลากลางคืนงายขึ้น 

ทางดานขางจะมีร ูเพื่อสอดสลิงออกมาภายนอกการเจาะ

รูสลิงดานขางนั้นจำเปนจะตองเจาะใหต่ำกวาชุดสลิงฉุด

ตัวกำเนิดกระแสไฟฟา มิฉะนั้นสลิงท่ียึดติดไวกับตัวถวงจะ

ไมสามารถฉุดตัวกำเนิดกระแสไฟฟา   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

รูปที่ 4 โครงสรางภายในและอุปกรณ 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5  ทุนสงสัญญาณขอความชวยเหลือทางทะเล 

 การทดสอบการลอยตัวของทุนขอความชวยเหลือ         

ทางทะเลไดทำการทดสอบ ณ บริเวณชุมชนสะพานปลา     

อางศิลา จังหวัดชลบุรี ดังรูปท่ี 7 เพ่ือใหทราบถึงระยะของ

อัตราการจมน้ำของทุน โดยการปรับระดับความสูงของตัว

พยุง ใหสามารถลอยตัวไดโดยไมพลิกคว่ำหรือมีน้ำเขาไป

ในตัวทุน พบวาทุนมีอัตราการจมน้ำที่ประมาณ 29% - 

33% ของความสูงทุนที่ 122 เซนติเมตร ณ น้ำหนักทุน 

18.3 กิโลกรัม  การปรับตัวพยุงควรปรับไมเกินความสูง

เกินครึ่งหนึ่งของตัวทุนเพราะจะสงผลทำใหการลอยตัว

ของทุนไมยืดหยุน และอาจจะทำใหน้ำทะเลเขาไปดานใน

ตัวทุนได 
 

 
 

รูปที่ 6 แบบจำลองการทดสอบการลอยตัวของทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7 การทดสอบการลอยตัวและทรงตัวของทุน 
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 จากการทดสอบพบวากลไกตัวสลิงฉุดตัวกำเนิดไฟฟา

จะหมุนเมื่อคลื่นมีความสูงตั้งแต 0.3 - 2 เมตร โดยที่คลื่น           

ในอาวไทยมีความสูงเฉลี ่ยประมาณ 0.4 เมตร[2] ตัว

กำเนิดกระแสไฟฟาจากพลังงานคลื่นที่สรางขึ้นสามารถ

ผลิตกระแสไฟฟาที่ไดจากหองทดลอง แรงดันไฟฟาที่ผลิต

ไดเฉลี่ย 16.2 โวลตที่ความเร็ว 30 รอบตอนาที และใน

การทดลองในสถานท ี ่ ทดลองจร ิ ง  สามารถผลิต

กระแสไฟฟาได 185 วัตตชั่วโมงตอวัน ขณะไมมีโหลด 

ทั้งนี้ความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟาขึ้นอยูกับคาบ

คลื่น และความสูงของคลื่นในทะเล ณ ชวงเวลาที่ทำการ

ทดสอบ 

 การทดสอบการสงสัญญาณและพิกัดตามเวลาจริง              

จะมีการใชบอรดไมโครคอนโทรลเลอรที่เชื ่อมตอเขากับ       

บอรด UC-20 เพื่อใหสามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตและ

สามารถรับสงสัญญาณดวยสัญญาณ 3G ซึ ่งใชงานได

เชนเดียวกัน  อีกทั้งบอรด UC-20 ยังมีโมดูลจีพีเอสในตัว

จึงไมตองตอรวมกับโมดูลอื่นอีก โดยเมื่อกดปุมสงสัญญาณ

ขอความชวยเหลือ ไมโครคอนโทรลเลอรก็จะสงสัญญาณ

และพิกัดจีพีเอสจากจุดที่ทุนนั้นลอยอยูมายังชายฝง ซึ่ง

ระยะการสงสัญญาณของระบบ 3G นั้นสามารถสงไดไกล

ถึง 5-10 กิโลเมตร ทั้งนี้ขึ ้นอยูกับสภาพแวดลอม แตทั้งน้ี

การพัฒนาทุ นสงสัญญาณในอนาคต อาจจะเปนการใช

เครือขายของ Zigbee หรือ IoT ที่สามารถสรางโครงขาย

เช่ือมโยงทุนหลายๆตัว และสงสัญญาณตอๆกันในลักษณะ 

Ac-hoc Network ได 

 จากรูปที่ 8 เปนหนาตางเว็บเบราวเซอรบนมือถือที่

ใชในการแจงเตือน เมื่อมีผูประสบภัยมากดปุมขอความ

ชวยเหลือที่ตัวทุนสงสัญญาณ ไมโครคอนโทรลเลอรจะ

ประมวลผลและทำการสงสัญญาณขอความชวยเหลือ

พร อมด วยพิก ัดจ ีพ ี เอสท ี ่ท ุ นถ ูกต ิดต ั ้งไวไปบนเว็บ

เบราวเซอร จากรูปหนาเว็บเบราวเซอรจะเห็นไดวา จะมี

ไฟแสดงสถานะฉุกเฉิน และมีตำแหนงละติจูด ลองจิจูด 

ระบุตำแหนงของทุนสงสัญญาณขอความชวยเหลือทาง

ทะเล แตหากไมมีการกดปุมที่ตัวทุนไมโครคอนโทรลเลอร

จะยังคงสงตำแหนงละติจูดและลองจิจูดทุกๆ 15 นาทีเพื่อ

เปนการยืนยันตัวทุนวายังทำงานไดเปนปกต ิ

 
รูปที่ 8 หนาตางเว็บเบราวเซอรบนมือถือ 

แสดงสถานะทุนและการแจงเตือน 

 

5.  สรุปผล 

 ทุนสงสัญญาณขอความชวยเหลือทางทะเลมีขนาด          

ความสูง 122 เซนติเมตร และ ความกวาง 77 เซนติเมตร 

และหนัก 18.3 กิโลกรัม ทุนสงสัญญาณขอความชวยเหลอื

ทางทะเลนั้นแบงการทำงานเปน 2 สวน ดังนี้ สวนที่หนึ่ง

จะเปนสวนของการผลิตกระแสไฟฟา จำเปนตองอาศัย

การพัดของคลื่นทะเล เพื่อที่จะทำใหตัวถวงน้ำหนักที่ผูก

ติดกับสลิงน้ันถูกดึงเมื่อทุนลอยตัวข้ึนลงตามรอบคลืน่ สลิง

จะถูกดึงทำใหชุดกลไกอัลเทอรเนเตอรหมุน ตัวกำเนิด

กระแสไฟฟากห็มุนตาม ตัวกำเนิดไฟฟาจะหมุนเมื่อคลื่นมี

ความสูงตั้งแต 0.3 - 2 เมตร สามารถผลิตกระแสไฟฟาได 

185 วัตตชั่วโมงตอวัน ที่แรงดันเฉลี่ย 13-16 โวลต ขณะ

ไมมีโหลด ตัวกำเนิดกระแสไฟฟาจะผลิตไฟฟากระแสสลับ

แบบ 3 เฟส ออกมาจึงตองผานวงจรเรียงกระแสกอนและ

กระแสไฟฟาที ่ออกจากวงจรเรียงกระแสนั ้นจะถูกลด

ระดับแรงดันไฟฟาดวยวงจรปรับระดับแรงดันใหคาสูงสุด

อยูแค 13.6-13.8 โวลตเพื่อใหเหมาะสมกับการชารจลง

แบตเตอรี่ อีกทั้งจะแบงไปจายเปนไฟเลี้ยงไฟไซเรน และ

บอรดไมโครคอนโทรลเลอร อีกสวนคือภาคสงสัญญาณจะ

มีบอรดไมโครคอนโทรลเลอรเปนตัวประมวลผลหลักโดย

เชื ่อมตอเขากับบอรด UC-20 เพื ่อใหสามารถเชื ่อมตอ

อินเทอรเน็ต และสามารถรับสงสัญญาณดวยสัญญาณ 3G 

ได เมื่อมีผูประสบภัยมากดปุมขอความชวยเหลือที่ตัวทุน

ลองจิจูด 

ละติจดู 

สถานะฉุกเฉิน 
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สงส ัญญาณขอความชวยเหลือ ระบบประมวลผลจะ

ประมวล คาลอจิก ไฟบอกสถานะพรอมใชงานจะดับ 

ไฟสัญญาณฉุกเฉินจะติดแทน เพื่อบอกถึงผูประสบภัยวา

ส ั ญ ญ า ณ น ั ้ น ถ ู ก ส  ง เ ร ี ย บ ร  อ ย แ ล  ว  จ า ก นั้ น

ไมโครคอนโทรลเลอรจะประมวลผลสงสัญญาณขอความ

ชวยเหลือพรอมดวยพิกัดจีพีเอสไปบนเว็บเบราวเซอร

เพื ่อใหผ ู ด ูแลที ่ชายฝ งร ับทราบถึงส ัญญาณขอความ

ชวยเหลือ เมื่อผูดูแลที่ชายฝงรับทราบ และออกใหความ

ชวยเหลือผูประสบภัย โดยสถานะขอความชวยเหลือจะ

สามารถปดสัญญาณไดหากภาระกิจลุลวงไฟฉุกเฉินก็จะ

แสดงสถานะกลับมาเปนพรอมใชงาน  
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือออกแบบพัฒนาเครื่องตีแปงขนมจีนขนาดเล็กและหาประสิทธิภาพของเครื่องสำหรับวิสาหกิจ

ชุมชนครัวเรือน การดำเนินงานเริ่มจากการศึกษาโดยสรุปปญหาของเครื่องตนแบบกอนการออกแบบและสราง การหา

ประสิทธิภาพของเครื่องแลวทำการสรุปผลการวิจัย โดยเปรียบเทียบระหวางเครื่องตีแปงขนมจีนขนาดเล็กที่พัฒนาขึ้นกับ

เครื่องตีแปงขนมจีนตนแบบที่มีขนาดมาตรฐาน ทำการศึกษาวิเคราะหคาความหนืดของแปงกอนนำไปผลิตเปนเสนขนมจีนโดย

แปงท่ีมีความหนืดสูงสามารถโรยงายกวาและลักษณะของเสนดีกวา ไดทำการหาประสิทธิภาพดวยวธิกีารเปรียบเทียบใชแปงใน

การตี 30 กิโลกรัม ดวยเครื่องตีแปงขนมจีนขนาดเล็กสามารถบรรจุไดครัง้ละ 15 กิโลกรัม จึงทำการทดลอง 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ใช

เวลาในการตี 50 นาที ครั้งที่ 2 ใชเวลาตีแปง 55 นาที ใชเวลารวมในการตีแปง 105 นาที สวนเครื่องตีแปงขนมจีนขนาด

มาตรฐานตีแปง 30 กิโลกรัมใชเวลาในการตีแปง 165 นาที จากนั้นนำแปงที่ไดมาทำการวัดหาคาความหนืดของแปงโดย

เปรียบเทียบกับเครื่องตนแบบกับเครื่องตีแปงขนาดเล็ก คาความหนืดของเครื่องตนแบบ  52.90 เซนติพอยส ในเวลา 165 

นาที และคาความหนืดเครื่องตีแปงขนาดเล็ก  56.55 เซนติพอยส ในเวลา 105 นาที สรุปผลการวิจัยไดวาประสิทธิภาพของ

เครื่องตีแปงขนาดเล็กใชเวลาในการตีแปงที่มีประสิทธิภาพดีกวาและมีคาความหนืดที่มากกวา โดยมี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

70.93 เปอรเซ็นต  

 

คำสำคัญ : การออกแบบ, พัฒนา, เครื่องตีแปงขนมจีนขนาดเล็ก 

 

Abstract 

 This research aims to the design, develop, and build a small Kanom-Jeen dough hitting machine for 

finding the efficiency of the machine for household community enterprises. This research began with a 

study of the problem and prototype before the design and build, performance and conclusion of the 

research by comparison between a small Kanom-Jeen dough hitting machine of the development machine 

and standard size prototype machine. The research analyzes the flour viscosity that uses to produce Kanom-

Jeen noodles. The higher viscosity of flour uses in Kanom-Jeen production for ease of sprinkle and better 

characteristics of the noodle line. This study used 30 kilograms of flour on a small Kanom-Jeen dough 
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hitting machine to find the efficiency by comparison methods.  Since the small-size machine can hold flour 

only 15 kilograms at a time, the research split the experiment 2 times. The first round takes 50 minutes to 

hitting, while the second round takes 55 minutes, the total dough hitting time is 105 minutes. On the 

standard size Khanom-Jeen dough hitting machine, to hitting the same 30 kilograms of hitting takes 165 

minutes.  Finally, the flour viscosity results are studied by comparing the standard-size and the small-size 

machine. The viscosity of the standard-size machine is 52.90 centipoise in 165 minutes whereas the viscosity 

of the small-size machine is 56.55 centipoises in 105 minutes. The research concludes that the efficiency 

of the small Kanom-Jeen dough hitting machine has better efficiency and higher viscosity with an increase 

in efficiency of 70.93 percent. 

 

Keywords : Design, development, Small Kanom-Jeen dough hitting machine 

 

1. บทนำ 

 ปจจุบันการผลิตเสนขนมจีนในประเทศไทยเปน

ทางเลือกหนึ่งในอุตสาหกรรมขนาดยอมที่เหมาะสมในชวง

เศรษฐก ิจท ี ่ม ีป ญหาให สามารถประกอบอาชีพได   

กระบวนการผลิตเสนขนมจีนนั้นเปนผลิตภัณฑอาหารที่

แปรรูปจากแปงขาวเจาธรรมชาติชนิดหนึ่งซึ่งเปนอาหารที่

นิยมสำหรับคนไทยที่รับประทานกันอยางแพรหลายใน

รูปลักษณะของขนมจีนเปนเสนแปงสุขสีขาวขนาดเล็กมี

ความนุมลื่นกลมยาวพันทบกันหรือที่เรียกวา “จับ” ใน

กระบวนการแปรรูปขนมจีนถือเปนภูมิปญญาในการแปร

รูปแปงของคนไทยมาตั้งแตสมัยอยุธยา โดยสมัยกอนนิยม

ใชเปนอาหารตอนรับแขกในงานบุญตาง ๆ จนถึงปจจุบัน

ยังใชเปนอาหารอยางสำหรับทุกเทศกาล รวมถึงกลายเปน

อาหารที่นิยมรับประทานแทนขาวได ขั้นตอนหลักๆ ใน

การผลิตมีอยู 4 ขั้นตอน คือ การน่ึงแปง การนวดแปง การ

อัดเสน และการตมเสน ขั้นตอนที่ยากที่สุดคอืขั้นตอนการ

ตีนวดแปงขนมจีน สมัยกอนจะใชมือในกระบวนวิธีการนำ

ครกไมมาทำการตำและตีนวดแปงใหไดแปงที่เหมาะสม

กอนการนำไปโรยเปนเสนดวยการบีบอัดดันกอนแปงจึง

จะออกมาเปนเสนขนมจีนทีส่ามารถรับประทานได โดยใน

ขั้นตอนกระบวนการดังกลาวจะตองใชกำลังคน 2-3 คน

ขึ ้นไปในการทำงานผลิตเสนขนมจีนนั้นขึ ้นอยูกับขนาด

ระบบของเครื่อง 

 Yuichi Okazaki [4] และคณะไดนำเสนอแนวคิดใหม 

"microfactory" และการพัฒนาที่เกี ่ยวของ ชิ ้นสวนที่มี

ขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ ดังนั้นเครื่องจักรการผลิตที่มีขนาด

เดิมและใหญไมเหมาะสมสำหรับผลิต โดยหลักในการ

ออกแบบใหเหมาะสมกับขนาดของชิ้นสวนตาง ๆ นำไปสู 

การประหยัดพื้นที ่พลังงาน ลดตนทุนการลงทุน มีน้ำหนัก

เบาและคลองตัวในการทำงาน ซึ ่งปรับใหเหมาะสมกับ

ความตองการ ของการผลิตในปจจุบันที่มีการแขงขันใน

ศตวรรษที่ 21 นำไปสูการเปลี่ยนแบบหลายมิติ 

 ศ ุภกิตติ์  คำลือ และคณะ [1] ได นำเสนอวิธีการ

พัฒนาผลิตภัณฑเสนขนมจีนจากแปงขาวกลองทดแทน

แปงขาวเจาที่รอยละ 90 ของน้ำหนัก โดยผูบริโภคใหการ

ยอมรับมากที่สุด ที่ (p>0.05) ในรูปแบบ สี กลิ่น รสชาติ 

และลักษณะเนื้อสัมผัส นอกจากนี้ยังพบวาผลิตภัณฑเสน

ขนมจีนจากแปงขาวกลองสินเหล็ก รอยละ 90 ใน 100 

กรัม ใหคาพลังงาน 108.1 กิโลแคลอรี่ โปรตีนรอยละ 

2.93 คารโบไฮเดรต รอยละ 20.81 ไขมันรอยละ 0.73 

เถารอยละ 0.30 ความชื้นรอยละ 77.02 ใยอาหาร 1.37 

กรมั และฤทธิใ์นการตานอนุมูลอสิระรอยละ 22.84 

 พงศกร สุรินทร และคณะ [2] ไดประเมินปจจัยเสี่ยง

ทาทางการทำงานในกระบวนการผลิตเสนขนมจีนตาม

หลักทางการยศาสตรทั้งหมด 2 วิธี 1. Abnormal Index 

แ ล ะ  2. Rapid Upper Limb Assessment พ บ ว า 
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Abnormal Index มีคา 4.08 ซึ่งหมายถึง รับไมไดแกไข

ทันที และ Rapid Upper Limb Assessment คาเฉลี่ย = 

7 ซึ ่งหมายถึง งานนั ้นมีปญหาดานการยศาสตรที ่ตอง

ปรับปรุงโดยทันที 

 รุ งเรือง กาลศิริศิลป และคณะ [3] ทำการศึกษา

ปจจัยที่มีผลกระทบตออัตราการทำงานของเครื่องนวด

ขาวขนาดเล็ก แบบแถบนวดที่นิยมใชกั้นทั่วไปโดยเฉพาะ

เกษตรกรรายยอยในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย

เครื่องนวดขาวขนาดเล็กประกอบดวย เครื่องยนตตนกำลงั 

ชุดลูกนวดแบบแถบนวดชองปอนฟอนขาว ชุดถายทอด

กำลัง ฝาครอบลูกนวดและพัดลมทำความสะอาด 

 ดังนั้นจากประเด็นปญหาขางตนผูวิจัยจึงเกิดแนวคิด

ในการออกแบบและพัฒนาเครื่องตีแปงขนมจีนขนาดเล็ก

ขึ้นมาเพื่อใชทดแทนเครื่องเดิมที่มีขนาดมาตรฐาน  ซึ่งใน

ปจจุบันเครื่องที่เขามาชวยในการผลิตตีแปงนั้นมีขนาดที่

ใหญ เหมาะสำหรับงานในอุตสาหกรรมที ่ตองการผลิต

จำนวนมากๆ โดยเครื่องตีแปงขนมจีนขนาดเล็กที่ทำการ

พัฒนานั ้นม ีความเหมาะสำหรับใชในครัวเร ือน และ

สามารถเคลื่อนยายไดงายโดยมีตนทุนในการผลิตที่ต่ำ ซึ่ง

ในการศึกษาในขอบกพรองจากเครื่องตนแบบมาตรฐาน

ทำใหเกิดประสิทธิภาพการทำงานดีกวาเครื่องเดิมและมี

ความปลอดภัยทีเ่พ่ิมขึ้น 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 2.1 เพ่ือออกแบบและพัฒนาเครื่องตีแปงขนาดเล็ก 

 2.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพของเครื่องตีแปงขนาดเล็ก 

 

3. ขอบเขตการวิจัย 

 3.1 เครื ่องตนกำลังใชมอเตอรไฟฟากระแสสลับ       

1 เฟส (A.C. Single Phase) แบบสปล ิทเฟสมอเตอร  

ขนาด 1/3 แรงมา แรงดัน 220 โวลต ทำงานโดยแปลง

พลังงานไฟฟามาเปนพลังงานกล 

 3.2 ต ั ว เคร ื ่ องม ีขนาด 40×50×70 เซ ็นต ิ เมตร    

เหมาะสำหรับวิสาหกิจในครัวเรือนที่มีตนทุนการผลิตต่ำ 

4. วิธีการวิจัย 

 ร ูปแบบวิธ ีการว ิจ ัยได ทำการศึกษาโดยมีลำดับ

ขั้นตอนในการเลือกขอมูลเครื่องตีแปงตนแบบในเอกสาร

และทฤษฎีที่เกี ่ยวของ กำลังของมอเตอรไฟฟาตนกำลัง

ขึ้นอยูกับความเร็วรอบที่ใชอยางเหมาะสมในการหมุนกับ

ความเร็วรอบในการหมุนตีแปงรอบสายพานของเครื่องทุน

แรงที่มีขนาดเหมาะสมกับรอบสายพานของมอเตอรตอง

ใหเขากับประสิทธิภาพของเครื่อง การทำงานของเครื่องให

มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการออกแบบโครงสรางเครื่อง 

 4.1 ในขั้นตอนของการออกแบบโครงสรางเครื่องตี

แปงขนมจ ีนขนาดเล็ก สำหร ับข ั ้นตอนนี ้ ได ทำการ

ออกแบบโครงสรางของเครื ่องตีแปงขนมจีนขนาดเล็ก

เพื ่อใหมีความแข็งแรงโดยใชโปรแกรมในการออกแบบ

โครงสรางของเครื ่องตีแปงขนมจีนขนาดเล็ก วัสดุที ่ใช

สำหรับการสรางตัวเครื่องเลือกใชเหล็ก ชุดถังตีแปงและ

ใบตีเลือกใชวัสดุสแตนเลสชนิด 304 ชุดขับเคลื่อนสงกำลัง

ดวยมอเตอรรูปแบบสายพานขับ ในการจัดสรางเครื่องมี

ล ั กษณะทางกายภาพรวมมีขนาดความกว  า ง  40 

เซนติเมตร ความยาว 50 เซนติเมตร และมีความสูง 70 

เซนติเมตร  

 4.2 การคำนวณอัตราทด ในขั้นตอนการหาอัตราทด

ในความเร็วรอบของสายพานขับตอความเร็วรอบของ

สายพานตามเรียกวาอัตราทด i สามารถหาไดจากสูตร

ดังนี ้[1] 

 แรงจากตนกำลังหรือมอเตอรที่สงไปยังพูเลทดเพ่ือ

ทำการทดรอบใหชาลงกวาตนกำลัง  
 

จากสูตร  

 1

2

n
i

n
  หรือ 1

2

d

d
   (1) 

กำหนดให     i    =  อัตราทดสายพาน 

  n   =  ความเร็วรอบลอขับสายพาน 

  md =  ขนาดเสนผาศูนยกลางเฉลี่ย

           ลอสายพาน 

 



 

 

วารสารวิชาการเทพสตร ีI-TECH                                     ปที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 

122 

โดยท่ีขนาดเสนผาศูนยกลางโตสุดและเสนผาศูนยกลาง

เฉลี่ยของลอสายพาน 

จากสูตร  

 
1 1 2md d c     (2) 

2 2 2md d c     (3) 

กำหนดให  d = ความกวางโตสดุของลอขับสายพาน 

              c = คาระยะของสายพานเทียบกับความ 

            กวางของสายพานชนิดลิ่ม 

 
รูปที่ 1 โครงสรางดานหนาเครื่องตีแปงขนาดเล็ก 

 

 4 .3 การออกแบบโครงสร  าง เคร ื ่ องต ีแป งได

ทำการศึกษาออกแบบกระบวนการขั ้นตอนของการ

ออกแบบโครงสรางเครื่องตีแปงขนาดเล็กใหมเพื่อใหมี

ความแข็งแรงโดยใชโปรแกรมในการชวยออกแบบ

โครงสราง ระบบสงกำลังในหลักการทางกลของระบบการ

สงกำลังที่ขับเคลื ่อนเครื ่องตีแปงขนาดเล็กขึ ้นมาโดยมี

รายละเอียดในโครงสรางดังรูปที่ 1 2 และ 3 และตารางท่ี 

1 จากการออกแบบและพัฒนาเพื่อดำเนินการสรางเครื่อง

ตีแปงขนาดเล็กที ่มีความเหมาะสมตามวัตถุประสงคให

สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ตารางที่ 1 แสดงความหมายชิ้นสวนเครื่องตีแปง 

หมายเลข ความหมาย 

1. สเตอร  

2. แปนยึดเกียร  

3. ฝาครอบโซ  

4. โซ  

หมายเลข ความหมาย 

5. ฟนตี  

6. ฝาบน  

7. ตุกตาลูกปน 

8. ฝาลาง  

9. โครงสรางเครื่อง  

10. มอเตอร  

11. สานพาน 

12. พูเลยขับ  

13. พูเลยตาม  

14. แกนยึดหมอ  

 

 
รูปที่ 2 โครงสรางดานขางเครื่องตแีปงขนาดเล็ก 

 

 
รูปที่ 3 โครงสรางดานบนเครื่องตแีปงขนาดเล็ก 

 

 4.4 การเก็บรวบรวมขอมูล ศึกษาขอมูลพื้นฐาน โดย

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของเพื่อศึกษาคุณลักษณะของ

เครื ่องตีแปงแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะภายใน 

และลักษณะภายนอกโดยลักษณะภายนอกนั ้นไดแก 
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ลักษณะตาง ๆ ที ่มองเห็นดวยตา สัมผัสไดดวยมือ ซึ่ง

ประกอบดวยรูปรางขนาดภายนอกตัวเครื่องและลักษณะ

อื่น ๆ สวนลักษณะภายในไดแก ลักษณะที่สัมผัสไดจาก

การตีแปงดวยเนื้อสัมผัส (Texture) รวมทั้งการตีแปงที่

สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายของเนื้อแปงอยาง

รวดเร็วระหวางการแปรรูป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางกาย

รูปที่แสดงใหเห็นไดชัดเจนที่สุด คือ การเปลี่ยนแปลงในคา

ความหนืด โดยมีวัตถุประสงคในการพัฒนาและเพิ่มประ

ส ิทธิของเคร ื ่องให  ไดประส ิทธ ิภาพมากท ี ่สุด และ

คุณลักษณะในการออกแบบเครื่องตีแปงไดนำแนวคิดใน

การสรางเครื่อง จากงานวิจัยของ N. Kawahara [5] ไดให

แนวคิดดานเทคโนโลยี ระบบการผลิตขนาดเล็กเมื่อเทียบ

กับขนาดผลิตภัณฑขนาดมาตรฐาน ที่ถูกจัดตามประเภท

ระบบการผลิต โดยมีความเปนไปไดที่ดีในการคิดคนระบบ

การผลิตของผลิตภัณฑขนาดเล็กโดยการใชประโยชนจาก

สิ่งที่ดีที่สุดคุณสมบัติของระบบเชนความสะดวกขนาดเล็ก

ความคลองตัว และความยืดหยุน ชวยประหยัดพลังงาน

พ้ืนที่การผลิต และทรัพยากรของขนาดโรงงาน 

 

5. ผลการวิจัย 

 ขอมูลผลในการศึกษาคนควาเครื่องตีแปงขนาดเล็ก 

ไดพัฒนาวิธีการสำหรับการทดลองหาประสิทธิภาพโดย

ประยุกตตามขั ้นตอนวิธีที ่ดำเนินงานที ่เหมาะสมดวย

ขั้นตอนการนำแปงที่ผานการตีจากเครื่องตีแปงตนแบบ

เครื่องตีแปงขนาดเล็กมาทำการหาคาความหนืดของแปง

ซึ่งสามารถสรุปผลการทดสอบหาประสิทธิภาพได โดยใช

แปง 30 กิโลกรัม และเครื่องตีแปงขนาดเล็กสามารถบรรจุ

ได 15 กิโลกรัมดังนั้นเครื่องที่จะทำการทดสอบตองตีแปง 

2 ครั ้งครั ้งละ 15 กิโลกรัม โดยเมื ่อทำการจับเวลากับ

เครื่องตนแบบกับเครื่องตีแปงขนาดเล็กเพื่อเปรียบเทียบ

การตีแปงจำนวน 30 กิโลกรัม เครื่องตนแบบใชเวลาใน

การตีแปง 165 นาที สวนเครื่องตีแปงขนาดเล็กครั้งที่ 1 

ใชเวลาในการต ี50 นาที ครั้งที่ 2 ใชเวลาในการตีแปง 55 

นาทีเวลารวมใชเวลาในการตีแปง 105 นาที หลังจากทำ

การทดสอบทั้งสองแลวไดนำแปงที่ตีทำการวัดหาคาความ

หนืดของแปงเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องตนแบบมาตรฐาน

ที่มีความหนืดประมาณ 52.90 เซนติพอยส โดยใชเวลาใน

การตีแปง 165 นาที สวนเครื่องตีแปงขนาดเล็กมีคาความ

หนืดที่ 56.50 เซนติพอยส โดยใชเวลาในการตีแปง 105 

นาที เมื่อเปรียบเทียบกันพบวาคาความหนืดของแปงที่มี

คาทีด่ีกวาพบวาเวลาเครื่องมีความแตกตางกันถึง 60 นาที 

ดังตารางที่ 2 

 ซ ึ ่ งเคร ื ่องท ี ่ทำการพัฒนาสามารถต ีแปงโดยมี

ประสิทธิภาพที่ดีกวาเครื่องตนแบบมาตรฐาน ในดาน

ร ูปแบบทางกายภาพภายนอกทั ้งการใช งานรวมถึง

ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง และยังประหยัดเวลา

ในการทำงานไดดีกวา มีความสะดวกรวดเร็วและลักษณะ

ของแปงที่ไดเปนแปงที่สมบูรณงายตอการโรยเสนขนมจีน

ไดจริงดังนั้นการทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องตีแปง

ขนาดเล็กมีประสิทธิภาพที่ดีกวาเครื่องตนแบบมาตรฐาน 

 

ตารางที่ 2 การตรวจวิเคราะห 
 

เคร่ือง 
จำนวน  

(kg) 

เวลาที่ใชไป  

(min) 

อุณหภูมิ  

(๐C) 

ความเร็วการเรง  

(rpm) 

คาความหนืด  

(cP) 

1.เครื่องตนแบบมาตรฐาน 30 165 29.8 150 52.90 

2.เครื่องวจิัย 1 15 50 30.1 150 56.50 

3.เครื่องวจิัย 2 15 55 30.2 150 56.50 
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6. สรุปผล 

 จากผลการทดสอบเครื ่องตีแปงขนมจีนขนาดเล็ก

พบว าเคร ื ่องสามารถบรรจ ุได   15 ก ิโลกร ัม โดยมี

ประสิทธิภาพในการตีแปง 30 กิโลกรัม แบงการตีแปง 2 

ครั้งครั้งละ 15 กิโลกรัม ใชเวลาในการตีแปง ครั้งที่ 1 ใช

เวลาตี 50 นาที ครั้งที่ 2 ใชเวลาตี 55 นาที เฉลี่ยรวมทั้ง

สองครั้ง 105 นาที สำหรับประสิทธิภาพของการทดสอบ

คาความหนืดอยูท่ี 56.50 เซนติพอยส 
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บทคัดยอ 
  งานวิจัยนี้ทำการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการเกิดกาซชีวภาพจากกระบวนการหมักผักตบชวาและมูลวัว โดยใช

มันสำปะหลังเปนตัวเรงปฏิกิริยา โดยสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตกาซชีวภาพอยูที่ อัตราสวนของผักตบชวา : มูลวัว : มัน

สำปะหลัง 60:40:2 โดยน้ำหนัก จากการทดสอบการหมักในถังกวนแบบตอเนื่องขนาด 200 ลิตรของการหมักกาซชีวภาพจาก

ผักตบชวาและมูลววั พบวากาซชีวภาพเริ่มผลิตในวันที่ 8 ซึ่งมีปริมาณกาซชีวภาพเฉลี่ยสะสมตอวันที่ 511.28+1.29 cm3/วัน 

และปริมาณกาซมีเทนเฉลี่ยสะสมตอวันอยูที่ 31.07+0.10 %v/v ภายใตสภาวะที่ไมเติมมันสำปะหลัง ในขณะที่การหมักโดย

เติมมันสำปะหลังสูงสุดที่ 2.0% โดยน้ำหนัก พบวากาซชีวภาพเริ่มผลิตในวันที่ 5 ซึ่งไดปริมาณกาซชีวภาพเฉลี่ยสะสมตอวัน

สูงสุด และปริมาณกาซมีเทนเฉลี่ยสะสมตอวันสูงสุดที่ 1,782.26+0.64 cm3/วัน และ 50.17+0.02%v/v ตามลำดับ โดย

ปริมาณกาซชีวภาพสูงสุดเกิดข้ึนในชวงวนัที่ 12-14 ซึ่งใหปริมาณกาซชีวภาพสูงสุดคงท่ีที่ 2,334.6 cm3 การเติมมันสำปะหลัง

ทำใหยนระยะเวลาการเกิดกาซชีวภาพจากเดิม 8 วัน เหลือเพียง 5 วัน และปริมาณกาซที่เกิดมีปริมาณสูงกวาการหมักโดยไม

เติมมันสำปะหลังถึง 2 เทา ซึ่งมันสำปะหลังท่ีเติมนี้ทำหนาที่เปนตัวเรงปฏิกิริยาที่ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกาซชีวภาพทั้ง

ในดานของระยะเวลาและปริมาณกาซที่เกิดข้ึน 

 

คำสำคัญ: กาซชีวภาพ, ผักตบชวา, มันสำปะหลัง 

 

Abstract 

 This research studied the increasing efficiency of biogas production from water hyacinth and cattle 

dung with cassava as an activator. The appropriate condition for biogas production is at mass ratio 60:40:2 

of water hyacinth:  cattle dung:  cassava.  The biogas was produced by leaving water hyacinth and cattle 

dung to ferment using 200 liters of continuous stirring tank. The experimental results found that biogas was 

initially released on the 8th day of fermentation with accumulative average volume at 511.28+1.29 cm3/day 

and accumulative average volume of methane at 31.07+0.10 %v/v with no cassava added. Meanwhile, the 

fermentation with cassava added at 2.0%wt offered biogas on the 5th day with accumulative average volume 
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of biogas and methane at 1,782.26+0.64 cm3/day and 50.17+0.02 %v/v, respectively.  In addition, the 

maximum volume of 2 ,3 3 4 . 6  cm3 was obtained on the 12th –  14th day.  The results shows that adding 

cassava can reduce biogas release time from 8 days to 5 days; moreover, it gives double amount of biogas 

compared to fermentation with no cassava.  Therefore, cassava is the effective activator for biogas 

production in terms of both fermentation period and gas volume. 

 

Keywords: Biogas, Water hyacinth, Cassava 

 

1. บทนำ 

 จากปริมาณการใชพลังงานท่ีมากข้ึนเนื่องจากการเติบโตของ

ชุมชน และการพัฒนาอุตสาหกรรม ทำใหเกิดการหาแนวทางใน

การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน การอนุรักษพลังงาน รวมถึงการ

หาพลังงานทดแทนเพื่อลดการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอม  

    พลังงานทดแทนที่ถูกนำมาเปนพลังงานทางเลือกมีหลาย

รูปแบบไดแก พลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม 

พลังงานน้ำ กาซชีวภาพเปนตน พลังงานทดแทนที่สามารถทำได

งายตั้งแตระดับครัวเรือนถึงระดับอุตสาหกรรม และไดรับความ

สนใจ ไดแก กาซชีวภาพ ซึ่งสามารถนำไปใชในการหุงตม และ

การผลิตความรอนได 

    การผลิตกาซชีวภาพ สามารถผลิตไดจากวัตถุดิบตางๆเชน 

มูลสัตว เศษอาหาร หรือขยะอินทรียอื ่นๆ น้ำเสียจากโรงงาน

อุตสาหกรรมหรือวัสดุทางการเกษตรเหลือทิ้งตางๆได ชุดผลิต

กาซชีวภาพยังสามารถทำไดอยางงาย และตนทุนในการสราง

คอนขางต่ำ การสงเสริมการผลิตกาซชีวภาพทำใหไดพลังงาน

ทางเลือกอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถนำเศษวัสดุที่ตองกำจัดท้ิง หรือ

ขยะตางๆนำมาผลิตกาซชีวภาพทำใหลดปญหามลพิษทั้งทาง

อากาศ และทางน้ำได  

    เทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพ เปนกระบวนการยอยสลาย

ทางชีววทิยาแบบไมใชอากาศในถังหมักอากาศ โดยกาซชีวภาพที่

ไดประกอบดวย กาซมีเทน (CH4) กาซคารบอนไดออกไซด 

(CO2) และกาซอื่นๆปริมาณเล็กนอย เชน กาซไฮโดรเจนซัลไฟด 

(H2S) เปนตน โดยกระบวนการยอยสลายแบงออกไดเปน 3 

กระบวนการหลักไดแก (1) ไฮโดรไลซิส (hydrolysis) เปน

กระบวนการแตกตัวของสารอินทรียโมเลกุลใหญ เปนโมเลกุล

เล็กโดยมีแบคทีเรียปลอยเอนไซมมาชวยเรงการแตกตัวของ

โมเลกุล (2) แอซิโดเจนิซิสและแอซิโตเจนิซิส (acidogenesis 

and acetogenesis) กระบวนการนี้เปลี่ยนสารอินทรียโมเลกุล

เล็กใหเปนสารสรางกาซมีเทน เชน ฟอรเมต แอซีเตต เมทานอล 

กรดมวลโมเลกุลต่ำ กาซคารบอนไดออกไซด กาซไฮโดรเจน เปน

ตน (3) มีเทนโนเจนิซิส (methanogenesis) เปนกระวนการ

เปลี่ยนสารสรางกาซมีเทนใหเปนมีเทน กระบวนทั้ง 3 แสดงได

ดังรูปที่ 1 [1 -2] กาซชีวภาพที่ไดจากการหมักน้ำเสียสวนใหญ

ประกอบดวยกาซมีเทน 55-65% กาซคารบอนไดออกไซด 35-

45% กาซไนโตรเจนนอยกวา 1% และกาซไฮโดรเจนซัลไฟด 

10-40 ppm สำหรับกาซชีวภาพที่ไดจากการหมักสารอินทรีย

ส  ว น ใ ห ญ  ป ร ะ ก อ บ ด  ว ย ก  า ซม ี เ ท น  6 0 - 7 0 %  ก  า ซ

คารบอนไดออกไซด 30-40% กาซไนโตรเจนนอยกวา 1% และ

กาซไฮโดรเจนซัลไฟด 10-2000 ppm และกาซชีวภาพที่ไดจาก

การหมักจากบอขยะสวนใหญประกอบดวยกาซมีเทน 45-55% 

กาซคารบอนไดออกไซด 30-40% กาซไนโตรเจน 5-15% และ

กาซไฮโดรเจนซัลไฟด 50-300 ppm [3,4] จากงานวิจัยของ 

พงษพันธ และคณะ [5] ไดทำการวิจัยเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสม

ในการผลิตกาซชีวภาพจากกากมันสำปะหลัง พบวากากมัน

สำปะหลังที่เปนหัวเชื้อจุลินทรียจากโรงงานแปงมันสำปะหลัง

สามารถนำมาเปนวัตถุดิบในการหมักกาซชีวภาพซึ่งไดปริมาณ

กาซสูงสุดอยูที่ 3-4วัน ไดโดยใชสภาวะควบคุมอุณหภูมิที่ 35C 

และคา pH เทากับ 8 จากการวิจัยของกิตติกานท [6] ไดทำการ

เปรียบเทียบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาซชีวภาพจากกาก

มันสำปะหลังระหวางกระบวนการไฮโดรไลซิสดวยกรดและดาง 

พบวา กากมันสำปะหลังที ่ผานกระบวนการไฮโดรไลซิสกอน

กระบวนการหมักสามารถผลิตกาซชีวภาพถึง 1.2 m3/kgdry ซึ่ง

มากกวากรณีใชกากมันสำปะหลังที่ไมผานกระบวนการไฮโดรไล

ซิสถึง 3 เทา หรือจากงานวิจัยของ J.A. Kehinde และคณะ [7] 

ไดทำการวิจัยการผลิตกาซชีวภาพจากกากมันสำปะหลังเชนกัน 

ผลการวิจัยพบวากากมันสำปะหลังสามารถผลิตกาซชีวภาพได
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โดยใหปริมาณกาซชีวภาพที ่ 1.94 dm3 ตอปริมาณ 60 kg 

วัตถุดิบที่ใชในการหมัก หรือคิดเปน 0.048 dm3/วัน โดยกาซ

ชีวภาพที่ไดสามารถติดไฟไดซึ ่งแสดงใหเห็นวามีปริมาณกาซ

มีเทนเกิดข้ึน นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของปราโมทย และคณะ [8] 

ไดทำการศึกษาการผลิตกาซชีวภาพจากหัวมันสำปะหลังโดยใช

ถังหมักที่มีการกวนอยางตอเนื่อง ผลจากการหมักพบวาหัวมัน

สำปะหลังสามารถผลิตกาซชีวภาพที่ 13.20 L/วัน ซึ่งมีปริมาณ

กาซมีเทนอยู ที ่ 64.3% จากงานวิจัยที ่ผ านมาจะเห็นวามัน

สำปะหลังสามารถนำมาใชเปนวัตถุดิบในการหมักเพื่อผลิตกาซ

ชีวภาพได 

    สำหรับปจจัยที่มีผลตอกระบวนการผลิตกาซชีวภาพมีหลาย

ปจจัยไดแก อุณหภูมิ ปริมาณของเหลวในถังปฏิกรณ ความเปน

กรด-ดาง อัตราการปอนสารอินทรียเขาสูถังปฏิกรณ ระยะเวลา

ที ่ใชในการหมักยอย ความเปนพิษ การกวนผสมภายในถัง

ปฏิกรณ ธาตุอาหาร เปนตน [2,9] สำหรับกระบวนการผลิตกาซ

ชีวภาพนอกจากจะพิจารณาผลของปจจัยที่มีผลตอปริมาณการ

ผลิตกาซแลว ยังมีการพิจารณาถึงการเรงปฏิกิริยาเพื ่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตกาซ [10] ไดแก การเติมเอนไซมแพนคริ

เอตินซึ่งเปนเอนไซมที่ประกอบดวย เอนไซมอะไมเลส เอนไซมไล

เปส และเอนไซมโปรติเอส ที่ชวยยอยสารอินทรียโมเลกุลใหญให

เล็กลง ในกระบวนการไฮโดรไลซิส ทำใหประสิทธิภาพการผลิต

กาซชีวภาพไดเร็วขึ ้น [11-12] โดยที ่เอนไซมอะไมเลส เปน

เอนไซมที่สามารถผลิตจากแบคทีเร ียในระหวางการหมัก         

มันสำปะหลังได [13-15] 
 

 
 

รูปที่ 1 กระบวนการยอยสลาย 

 

     จากปญหาการมองหาพลังงานทดแทนเพื ่อเปนพลังงาน

ทางเลือก และปจจุบันจังหวัดเชียงรายก็มีปญหาการกำจัด

ผักตบชวาที่มีการขยายพันธุไดเร็วตามแมน้ำลำคลอง ซึ่งมีการ

ดำเน ินการจ ัดก ิจกรรมกำจัดผ ักตบชวาตามตำบลต าง ๆ           

ในจังหวัดเชียงรายเปนประจำทุกป เพื ่อนำผักตบชวาที่ ก้ัน

ขวางทางน้ำที ่ทำใหเปนปญหาตอแหลงน้ำใชในการอุปโภค 

บริโภค และการเกษตร ซึ่งเมื่อมีการกำจัดผักตบชวาก็มีการนำไป

กองไวขางแมน้ำ โดยใหผักตบชวาเนาสลายเองตามธรรมชาติ

ไม ได นำไปใชประโยชนอะไร ด ังน ั ้นคณะผูว ิจ ัยจึงเห็นวา

ผักตบชวาเปนขยะอินทรียที่สามารถนำมาเปนวัตถุดิบเพื่อผลิต

กาซชีวภาพเพื่อเปนพลังงานทดแทนได โดยงานวิจัยนี้จะทำการ

ผลิตกาซชีวภาพจากผักตบชวาและมูลวัว โดยใชมันสำปะหลัง

เปนตัวเรงปฏิกิริยาที่เปนธรรมชาติเพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตกาซชีวภาพ โดยทำการหมักในถังกวนแบบตอเน่ือง 

  

2. วัตถุดิบและอปุกรณ 

 วัตถุดิบที่ใชในกระบวนการหมักไดแก ผักตบชวา (สับยอย

แลว) มูลวัว (แบบสด) และมันสำปะหลัง (แหงและบดใหมีขนาด 

1 - 2.5 mm) โดยกระบวนการหมักจะหมักในถังกวนตอเนื่อง

ขนาด 200 ลิตรดังรูปที่ 2 

 

3.  วิธีการดำเนินงาน 

 งานวิจัยนี้ไดดำเนินการแบงการทดสอบการหมักออกเปน 2 

สวนคือการหมักผักตบชวาและมูลวัว เพื ่อการหาอัตราสวนที่

เหมาะสมในการผลิตกาซชีวภาพการนำอัตราสวนที่เหมาะสม

ของผักตบชวา และมูลวัวแตศึกษาปริมาณมันสำปะหลังแหงที่

เหมาะสมในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตกาซชีวภาพ 
3.1  การหาอัตราสวนท่ีเหมาะสมในการผลิตกาซชีวภาพ 
 ทำการหมักผักตบชวาและมูลวัวที ่อัตราสวนโดยน้ำหนัก 

ไดแก 0:100, 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, และ 100:0 เปน

ระยะเวลา 18 วัน และทำการกวนของผสมในถังทุกวัน วันละ   

3-5 นาทีตอวัน และบันทึกปริมาณกาซชีวภาพที่เกิดขึ้นในแตละ

วัน แตละสภาวะทำการหมักซ้ำ 3 ครั้ง และทำการวิเคราะหผล

ทางสถิติของปริมาณกาซสะสม (18 วัน) และปริมาณกาซสะสม

ตอวันในรูปแบบของคาเฉลี่ย ผลการทดสอบแสดงดงัตารางท่ี 1 
 

 

 

ไขมัน โปรตีน พอลิแซ็กคาไรด 

กรดไขมัน กรดอะมิโน น้ําตาล 

ฟอรเมต อะซีเตต กรดมวลโมเลกุลตํ่า  

คารบอนไดออกไซด ไฮโดรเจน 

ไฮโดรไลซิส 

มีเทนโนเจนิซิส 

แอซิโดเจนิซิสและ

แอซิโตเจนิซิส 

CH4 + CO2 + H2 + กาซอ่ืนๆ เชน H2S เปนตน 
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รูปที่ 2 ถังหมักกวนแบบตอเน่ือง 

 

3.2  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาซชีวภาพโดยใชมัน

สำปะหลังเปนตัวเรง  

 จากตารางท ี ่  1 ปร ิมาณก าซช ีวภาพจากการหมัก

ผักตบชวาและมูลวัวสูงสุดอยูที่อัตราสวน 60:40 ดังนั้นในการ

ทดสอบการหมักโดยใชตัวเรง จะดำเนินการโดยใชอัตราสวนนี้

ในการทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพของการหมักโดยใชมัน

สำปะหลังเปนตัวเรง โดยปริมาณมันสำปะหลังที่ใชทดสอบอยู

ท ี ่  0.5, 1.0 และ 2.0% โดยน้ำหนัก โดยทำการหมักเปน

ระยะเวลา 29 วัน และทำการหมักซ้ำ 3 ครั ้ง และทำการ

วิเคราะหผลทางสถิติของปริมาณกาซสะสม (29 วัน) และ

ปริมาณกาซสะสมตอวันในรูปแบบของคาเฉลี่ย ผลการทดสอบ

แสดงดงัตารางท่ี 2 

3.3  การตรวจวัดและวิเคราะหกาซชีวภาพ 

 กาซชีวภาพที ่ไดจากการหมักผักตบชวาและมูลวัวที่

อัตราสวน 60:40 โดยใชมันสำปะหลังเปนตัวเรง ที ่ปริมาณ 

0.5, 1.0 และ 2.0% โดยน้ำหนัก จะถูกทำการตรวจวัด และ

วิเคราะหกาซชีวภาพที่ไดโดยดูจากปริมาณกาซมีเทน (CH4) 

เปนหลัก จากเครื่องมือวัดกาซชีวภาพตรวจจับกาซมีเทน 

3.4  การวิเคราะหผลทางสถิต ิ

 การวิเคราะหผลของปริมาณกาซสะสม ปริมาณกาซสะสม

ตอวัน และปริมาณกาซมีเทนสะสมตอวันในรูปของคาเฉลี่ย 

(Mean) ของช ุดข  อม ูลท ั ้ งหมด  และการหาค  าความ

คลาดเคลื่อนกาซชีวภาพที่ไดจากการทดลองดูจากคาความ

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ซึ่งแสดงผลในรูป

ของ คาเฉลี่ย + ความคลาดเคลื่อน (ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

 

4. ผลการวิจัย 

4.1  ผลการหาอัตราสวนท่ีเหมาะสมในการผลิตกาซชีวภาพ 
 ผลการทดสอบการผล ิตก าซช ีวภาพจากการหมัก

ผักตบชวา (WH) และมูลวัว (CD) ที่อัตราสวนตางๆ แสดงดัง

ตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ปริมาณกาซชีวภาพจากการหมักผักตบชวาและมูล

วัวท่ีอัตราสวนตางๆ 

WH : CD 

ปริมาณกาซสะสมเฉลี่ย 

(18 วัน) 

ปริมาณกาซเฉลี่ย

สะสมตอวัน 

cm3 cm3/วัน 

0 : 100 11,479.43+239.24 637.75+8.17 

50 : 50 4,294.23+326.12 238.57+6.28  

60 : 40 9,515.57+451.32 528.7+36.35 

70 : 30 6,402.57+239.19 355.7+11.26 

80 : 20 2,531.67+409.63 140.6+26.12 

100 : 0 1,644.63+382.76 91.4+17.02 

  

 จากการทดสอบ พบวาอัตราสวนผักตบชวาและมูลวัวที่ให

ปริมาณกาซชีวภาพเฉลี่ยสูงที่สุดอยูที่ 60:40 ซึ่งใหปริมาณกาซ

สะสมจากการหมัก 18 วันเฉลี่ยอยูที่ 9,515.57+451.32 cm3 

ขอตอเกลียวนอก 3 นิ้ว 

ชุดมือกวน 

ถังเก็บกาซ 130 ลิตร 

เกจวัดความดัน 

วาลวกนักลับ 

ทอ PVC 3 นิว้ 

เตาแกส 

ใบกวน 

ทอระบายทิ้ง 

ทอระบายทิ้ง 4 นิ้ว 

ทอลำเลียงกาซ 

ถัง 200 ลิตร 
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หรือปริมาณกาซที่ไดอยู ในชวง 9,064.25 – 9,966.89 cm3 

ดังนั้นท่ีอัตราสวนผักตบชวาและมูลวัวที่ 60:40 เปนอัตราสวน

ที่นำไปทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกาซชีวภาพ

โดยใชมันสำปะหลังเปนตัวเรงปฏิกิริยา 

4.2  ผลการทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกาซ

ชีวภาพโดยใชมันสำปะหลังเปนตัวเรงปฏิกิริยา  

 ปริมาณกาซชีวภาพ และปริมาณกาซมีเทนที่เกิดจากการ

หมักผักตบชวา (WH) มูลวัว (CD) และมันสำปะหลัง (CA)   

โดยใชมันสำปะหลังเปนตัวเรงปฏิกิริยาที่อัตราสวนตางๆ แสดง

ดังตารางที่ 2 และพิจารณาปริมาณกาซชีวภาพที่เกิดขึ้นในแต

ละวันจากการหมักโดยเติมมันสำปะหลังที ่อัตราสวนตางๆ 

รายละเอียดดังรูปที่ 3 

 

ตารางที่ 2 ปริมาณกาซชีวภาพจากการหมักผักตบชวา มูลวัว 

และมันสำปะหลังท่ีอัตราสวนตางๆ 

WH : CD : 

CA 

ปริมาณกาซสะสม

เฉลี่ย (29 วัน) 

ปริมาณกาซ

เฉลี่ยสะสมตอ

วัน 

ปริมาณ

กาซมีเทน

เฉลี่ยสะสม

ตอวัน 

cm3 cm3/วัน %v/v 

60 : 40 : 0 14,827.25+50.17 511.28+1.29 31.07+0.10 

60 : 40 : 0.5 15,654.40+21.60 539.81+0.86 37.41+0.06 

60 : 40 : 1.0 25,631.20+47.86 883.83+0.72 41.31+0.06 

60 : 40 : 2.0 51,685.60+41.05 1,782.26+0.64 50.17+0.02 

 

 ผลการหมักกาซชีวภาพโดยใชมันสำปะหลังเปนตัวเรง

ปฏิกิริยาพบวา ปริมาณมันสำปะหลังที่เพิ่มขึ้นทำใหปริมาณ

กาซชีวภาพ และปริมาณกาซมีเทนเกิดเพิ่มขึ้น โดยที่ปริมาณ

มันสำปะหลัง 2.0% โดยน้ำหนัก ไดปริมาณกาซชีวภาพเฉลี่ย

สะสมตอวันสูงสุด และปริมาณกาซมีเทนเฉลี ่ยสะสมตอวัน

สูงสุด ที่ 1,782.26+0.64 cm3/วัน หรืออยูในชวง 1,781.62 – 

1,782.90 cm3 และ 50.17+0.02%v/v หรืออยูในชวง 50.15 

– 50.19%v/v ตามลำดับ 

 เปรียบเทียบปร ิมาณกาซชีวภาพที ่ ได จากการหมัก

ผักตบชวาและมูลวัวโดยไมมีการเติมมันสำปะหลัง พบวากาซ

ชีวภาพเริ่มผลิตในวันที่ 8 ซึ่งมีปริมาณกาซชีวภาพเฉลี่ยสะสม

ตอวันอยูที ่ 511.28+1.29 cm3/วัน และปริมาณกาซมีเทน

เฉลี่ยสะสมตอวันอยูที่ 31.07+0.10 %v/v ในขณะที่การหมัก

โดยเติมมันสำปะหลังที่ 2.0%โดยน้ำหนัก พบวากาซชีวภาพ

เริ่มผลิตในวนัที่ 5 ซึ่งมีปริมาณกาซชีวภาพเฉลี่ยสะสมตอวันอยู

ที่ 1,782.26+0.64 cm3/วัน และปริมาณกาซมีเทนเฉลีย่สะสม

ตอวันอยูที่ 50.17+0.02 %v/v โดยจะใหปริมาณกาซชีวภาพ

สูงที่สุดเมื่อเทียบกับปริมาณมันสำปะหลังที่ 0.5 และ 1.0%

โดยน้ำหนัก ซึ่งปริมาณกาซชีวภาพสูงสุดเกิดขึ้นในชวงวันที่ 

12-14 ซึ่งใหปริมาณกาซชีวภาพสูงสุดคงท่ี 2,334.6 cm3  

 จากผลการทดลองจะเห็นไดวา การเติมมันสำปะหลังชวย

ยนระยะเวลาการเกิดกาซชีวภาพจากเดิม 8 วัน เหลือเพียง 5 

วัน และปริมาณกาซที่เกิดมีปริมาณสูงกวาการหมักโดยไมเติม    

มันสำปะหลังถึง 2 เทาดังนั ้นการเติมมันสำปะหลังลงใน

ระหวางการหมักผักตบชวาและมูลวัวชวยเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตกาซชีวภาพทั้งในดานของระยะเวลาและปริมาณ ซึ่ง

จากงานว ิจ ัยของ Olukayode และคณะ [15] พบว าใน

เอนไซมอะไมเลส เกิดขึ้นจากกระบวนการหมักมันสำปะหลัง

โดยแบคทีเร ีย ด ังน ั ้นการเต ิมม ันสำปะหลังในการหมัก

ผักตบชวาและมูลววั ทำใหมันสำปะหลังทำหนาที่เหมือนตัวเรง

ปฏิกิริยาในกระบวนการหมักกาซชีวภาพสอดคลองกับงานวิจัย

ของ ฌัชพล และคณะ [12] ที่ไดศึกษาการหมักกาซชีวภาพ

จากเศษอาหารในครัวเรือนโดยมีการเติมเอนไซมแพนคริเอติน

ซึ่งมีสวนประกอบของเอนไซมอะไมเลส เอนไซมไลเปส และ

เอนไซมโปรติเอส ซึ่งพบวาชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

กาซชีวภาพไดเร็วข้ึน และปริมาณมากขึ้น 
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รูปที่ 3 ปริมาณกาซชีวภาพที่เกิดขึ้นในแตละวัน 

  

5.  สรุปผล 

 การทดสอบการหมักกาซชีวภาพจากผักตบชวาและมูลวัว

พบวาอัตราสวนที ่เหมาะสมของผักตบชวาและมูลวัวอยู ที่ 

60:40 และเมื่อทำการหมักโดยการเติมมันสำปะหลังเพ่ือใหมัน

สำปะหลังเปนตัวเรงประสิทธภิาพในการหมักพบวา ระยะเวลา

ในการเกิดกาซชีวภาพลดลงจากเดิม 8 วันเหลือ 5 วัน และ

ปร ิมาณกาซช ีวภาพที ่ เก ิดม ีปร ิมาณมากขึ ้น 2 เท าซึ่ ง 

มันสำปะหลังที่เติมเขาไปในกระบวนการหมักทำหนาที่เสมือน

ตัวเรงปฏิกิริยา เนื ่องจากระหวางการหมักมันสำปะหลังมี

เอนไซมอะไมเลสเกิดขึ ้น ซึ ่งมีความสามารถในการยอย

สารประกอบอินทรียโมเลกุลใหญใหเปนโมเลกุลเล็กในข้ันตอน

ไฮโดรไลซิสได และการศึกษาในครั้งนี้จากการทดสอบการผลิต

กาซชีวภาพที่ปริมาณของมันสำปะหลังแตกตางกันพบวา 

ปริมาณของมันสำปะหลังที่เพิ่มขึ้นสามารถเพิ่มปริมาณกาซ

ชีวภาพเพิ่มขึ้นเชนกัน จากผลที่ไดนี้สามารถนำไปประยุกตใช

ในการส  ง เสร ิมการผล ิตก  าซช ีวภาพในด านการ เ พ่ิม

ประสิทธภิาพการหมักกาซชีวภาพตอไป 
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บทคัดยอ 

 บทความนี้นำเสนอการตรวจวัดคาสภาพยอมไฟฟาและปริมาณน้ำตาลของน้ำเชื่อมในยานความถี่กวาง คาสภาพยอม

ไฟฟาของน้ำเชื่อมไดรับการวัดดวยโพรบไดอิเล็กตริกพรอมดวยการประมวลผลจากเครื่องวเิคราะหโครงขายเวกเตอร คาสภาพ

ยอมไฟฟาของน้ำเชื่อมถูกพัฒนาเปนโมเดลน้ำเชื่อมในระบบการจำลองเพื่อตรวจสอบปริมาณน้ำตาลดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

ในยานความถี่กวาง และประยุกตใชการตัดสินใจจากโครงขายประสาทเทียมในการแบงระดับปริมาณน้ำตาล การจำลอง 

เพ่ือตรวจสอบปริมาณน้ำตาลใชสายอากาศแพทชที่ไดรับการพัฒนาใหทำงานไดดีในชวงความถี่กวางตั้งแต 5 ถึง 7 กิกะเฮิรตซ 

และติดตั้งแผนสะทอนคลื่นดานหลังของสายอากาศขนาด 15x15 ตารางเซนติเมตร เพื่อเพิ่มอัตราขยายและควบคุมลำคลื่น

ของสายอากาศใหออกดานหนา สายอากาศถูกติดตั้งหางจากโมเดลน้ำเช่ือม 10 เซนติเมตร โมเดลน้ำเชื่อมไดรับการปรับระดับ

ปริมาณน้ำตาลตั้งแต 0%Brix ถึง 20%Brix ดวยการเปลี่ยนคาคงที่ไดอิเล็กตริกตั้งแต 65 ถึง 69 คาสัมประสิทธิ์การสะทอน 

(|S11|) ของน้ำเช่ือมในการจำลองถูกนำมาใชเปนอินพุตและปริมาณน้ำตาล 8 ระดับ ถูกใชเปนเปาหมายในการฝกสอนโครงขาย

ประสาทเทียมเพ่ือวิเคราะหระดับปริมาณน้ำตาล อัตราการเรียนรูที่เหมาะสมอยูที่ 0.1 และใชขอมูลในการฝกสอนเพียง 30% 

ทำใหโครงสรางมีความซับซอนต่ำ รวมถึงยังใหความแมนยำในการแบงระดับปริมาณน้ำตาลไดถึง 92.2% ซึ่งแสดงใหเห็นถึง

ความสามารถของโครงขายประสาทเทียมท่ีตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ ระบบที่นำเสนอจึงเหมาะสำหรับการนำไป

ประยุกตใชงานในระบบเซนเซอร 

 

คำสำคัญ: คาสภาพยอมไฟฟา, สายอากาศแพทช, น้ำเช่ือม, ปริมาณน้ำตาล, โครงขายประสาทเทียม 

 

Abstract 

 This paper presents the measurement of permittivity and sugar content of syrup in wideband 

frequency.  The permittivity of syrup was measured by a dielectric probe. Data were processed by vector 

network analyzer. The permittivity of syrup was developed into model syrup models in simulation system 

to determine sugar content by a wideband electromagnetic wave. An artificial neural network was used to 
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classify the sugar content level. The determining sugar content simulation used patch antenna which 

developed to operate in the frequency range from 5 GHz to7 GHz. An antenna reflector size is 15x15 cm2 

installed behind antenna to increase gain and control beam of the antenna to the front. The antenna was 

installed far from syrup model with 10 cm. Syrup models represent sugar content level form 0%Brix to 

2 0%Brix by varying dielectric constant from 6 5 to 6 9. The reflection coefficients ( |S11|)  of syrup from 

simulation were input dataset. Eight levels of sugar content were target to train Artificial Neural Networks 

(ANNs) for sugar content level analysis.  The optimum learning rate is 0. 1 and uses only 30%  of data that 

make low complexity ANNs structure, providing an accuracy of 92.2%. The result shows ability of ANNs for 

efficient decision, thus the proposed system is suitable for the sensor application. 

 

Keywords: Permittivity, Patch antenna, Syrup, Sugar content, Artificial neural network  

 

1. บทนำ 

 โรคเบาหวาน (Diabetes) เปนโรคที ่มีผู ปวยทั่วโลก 

สูงถึง 463 ลานคน และมีผูที่ตองเสียชีวิตจากโรคเบาหวาน

จำนวน 4.2 ลานคน ในป 2019 สำหรับผูปวยโรคเบาหวาน

การควบคุมปริมาณน้ำตาลเปนสิ่งที่สำคัญอยางยิ่ง เพื่อลด

อาการแทรกซอน [1] ดังนั้นผูปวยโรคเบาหวานจึงควรเลือก

รับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลนอย ทำ

ใหการทราบถึงปริมาณน้ำตาลในอาหารเปนสิ่งสำคัญ 

 การวิเคราะหปร ิมาณน้ำตาลในอาหารดวยเครื ่อง 

โครมาโทกราฟ (Chromatography) เปนการวัดทางเคมีที่มี

ความแมนยำสูง [2–4] แตวิธีการนี้เปนการวัดแบบทำลาย 

ตองเตรียมตัวอยาง มีหลายขั้นตอน ใชเวลานาน และตองทำ

ในหองปฏิบัติการ ทำใหไมเหมาะสำหรับภาคการผลิตอาหาร 

สำหรับการผลิตเครื่องดื่ม จึงใชบริกรีแฟรกโตมิเตอร (Brix 

refractometer) หร ือ เคร ื ่องว ัดความหวานแบบส อง  

ซึ ่งมีขนาดเล็ก ราคาถูก ขั ้นตอนการวิเคราะหนอยกวา  

และแสดงผลไดทันที [5] รีแฟรกโตมิเตอรทั่วไปอานคา

ปริมาณน้ำตาลดวยตาขางเดียวบนสเกลในหนวยบริกซ 

(Brix) สวนรีแฟรกโตมิเตอรแบบดิจิตอลสามารถแสดงผลใน

รูปแบบตัวเลข ทั้งนี้รีแฟรกโตมิเตอรยังคงเปนการวัดแบบ

สัมผัสและทำลายตัวอยาง รวมถึงอุณหภูมิมีผลตอการวัด 

ดังนั้นจึงไดมีการวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการวัดปริมาณน้ำตาล 

ในอาหารและเครื่องดื ่มแบบไมทำลาย ใชงานงาย และมี

ความแมนยำ เทคนิคที่มีนักวิจัยนำเสนอไวกอนหนา ไดแก 

เทคนิคเอ็นไออาร (NIR spectroscopy) ถูกนำมาใชวัด

ปริมาณน้ำตาลในโยเกิรต [6] หรือวัดปริมาณน้ำตาลในนม

จากพืช [7] เทคนิคเอ็นไออารมีสมรรถนะสูงเนื่องจากใช

สเปกตรัมแสงชวงกวางในการวัด ทำใหขอมูลที่ไดมีความ

หลากหลาย ชวยใหวิเคราะหไดแมนยำ และแสดงผลตาม

เวลาจริงในระหวางกระบวนการผลิต แตเอ็นไออารยังมี

ขอจำกัด คือ ทำงานไดผลดีในหองปฏิบัติการ แสงสวาง 

จากภายนอกมีผลตอการวัด ราคาสูงหากใชในอุตสาหกรรม

ขนาดเล็ก และระบบมีความซับซอนเนื่องจากตองวิเคราะห

ขอมูลจำนวนมาก เทคนิคตอมาเปนการวัดปริมาณน้ำตาล

ดวยเซนเซอรคาความจุประจุในสารละลายน้ำตาล ทำงาน 

ได ด ีท ี ่ ความถ ี ่  120 ถ ึ ง 300 ก ิโลเฮ ิรตซ  สร างจาก

แผนวงจรพิมพ (PCB) วิธกีารใชงานตองนำเซนเซอรจุมลงไป

ในสารละลายที ่ต องการวัด [8] จึงไมเหมาะกับการวัด

ปริมาณน้ำตาลในอาหาร  

 เทคนิคการวดัปริมาณน้ำตาลดวยคลื่นไมโครเวฟเปนอีก

เทคนิคหนึ ่ง ซึ ่งใชพื้นฐานคุณสมบัติไดอิเล็กตริกของวัสดุ 

ท ี ่แตกตางก ันปร ิมาณน้ำตาลที ่แต ละระดับ ส งผลให 

การแพร กระจายของคล ื ่ นไมโครเวฟม ีค ุณล ักษณะ

เปลี่ยนแปลง เทคนิคนี้ถูกนำมาศึกษาแพรหลาย เนื่องจาก

ความซับซอนต่ำ ราคาไมสูง เหมาะกับการนำไปประยุกต 

ใชงานจริงนอกหองปฏิบัติการ โดยนักวิจัยไดใชสัมประสิทธิ์

การสะทอนเพื ่อว ัดปริมาณน้ำตาลในสารละลาย ดวย

สายอากาศไมโครสตริปที่ความถี่ 2.5 ถึง 18 กิกะเฮิรตซ  

ซึ ่งสัมประสิทธิ์การสะทอนมีคาลดลงเมื ่อปริมาณน้ำตาล 

ในสารละลายเพิ ่มขึ ้น [9] การวัดปริมาณน้ำตาลของสม
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มาเลเซียจากความสัมพันธระหวาง |S11| ที่ไดจากเซนเซอร

โมโนโพลและรีเฟลกโตมิเตอร (Reflectometer) ซึ่งความถี่ 

2.2 กิกะเฮิรตซ ใหความสัมพันธระหวาง |S11| กับปริมาณ

น้ำตาลของสมที ่ดีสุด [10] การคัดแยกรสชาติและความ

หวานของสมเขียวหวานดวยการวัดคุณสมบัติไดอิเล็กตริก 

และพัฒนาเซนเซอรเพื ่อตรวจสอบปริมาณน้ำตาลจาก

สายอากาศไมโครสตริปแพทชจำนวน 4 ตัว ที่ความถี่ 2.45 

กิกะเฮิรตซ ดวยเทคนิคการวัดขนาดของสัญญาณถายโอน 

(Coupling signal) และว ิ เคราะหข อม ูลด วยโครงข าย

ประสาทเท ียม [11] และการตรวจสอบเน ื ้อส มฟ าม 

ของสมเขียวหวาน ดวยคลื่นความถี่ไมโครเวฟ [12] ขอมูล

สัมประสิทธิ ์การสะทอนจากการวัดดวยคลื ่นไมโครเวฟ 

ตองนำไปผานกระบวนการตัดสินใจ เพ่ือแสดงระดับปริมาณ

น้ำตาล โดยโครงขายประสาทเทียมเปนเครื่องมือหนึ่งที่ถูก

นำมาใชต ัดส ินใจวิเคราะหระดับปริมาณน้ำตาลในงาน 

กอนหนา โดยการใชโครงขายประสาทเทียมแบบปอนไป

ขางหนา (Feed forward artificial neural network) สราง

รูปแบบการปรับเทียบคา (Calibration curve) ที่ไดจากรีเฟ

ลกโตมิเตอรของคลื่นมิลลิเมตร เพื่อใชวัดปริมาณปริมาณ

น้ำตาลของแอปเปลแบบไมทำลาย [13] การใชโครงขาย

ประสาทเทียมเพื ่อวิเคราะหขอมูลการลดทอนของคลื่น

ความถ ี ่  2 . 45  ก ิกะ เฮ ิ รตซ  จ ากสายอากาศไมโคร 

สตริปรูปสี่เหลี่ยม เพื่อวิเคราะหปริมาณน้ำตาลของแตงโม 

[14] นอกจากนี้ย ังม ีการพ ัฒนาเพ ื ่อลดความซ ับซ อน

โครงสรางของโครงข ายประสาทเทียม สำหรับระบบ 

การวิเคราะหปริมาณน้ำตาลในระบบเซนเซอรไมโครเวฟ 

[15] จากงานวิจ ัยกอนหนาแสดงใหเห็นวาสัมประสิทธิ์

สะทอนของคลื่นแมเหล็กไฟฟาถูกนำมาใชอยางแพรหลายใน

การตรวจสอบปริมาณน้ำตาล รวมถึงโครงขายประสาทเทียม

ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจของระบบ เปนตน 

 ดังนั้น ในงานนี้จึงนำเสนอการวัดคาสภาพยอมไฟฟา 

(Permittivity) ของน้ำเชื ่อม นำคาสภาพยอมไฟฟาจาก 

การวัดมาใชในการจำลองระบบรวมกับสายอากาศแพทช 

เพื่อวิเคราะหความสามารถในการตรวจสอบปริมาณน้ำตาล

ในน้ำเชื่อมดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา จำลองการทำงานในชวง

ความถี่กวางตั้งแต 5 ถึง 7 กิกะเฮิรตซ จากนั้นประยุกตใช

โครงขายประสาทเทียมในการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การ

สะทอน (|S11|) เทียบกับน้ำเชื ่อม เพื ่อแบงระดับปริมาณ

น้ำตาล โดยหัวขอที ่สองนำเสนอหลักการพื ้นฐานของคา 

สภาพยอมไฟฟาที ่ม ีผลตอการเด ินทางคลื ่นความถ ี ่ ใน

ตัวกลางตางชนิด การวัดคาสภาพยอมไฟฟาของน้ำเชื่อมใน

แตละระดับปริมาณน้ำตาล หัวขอที่สามนำเสนอการพัฒนา

สายอากาศแพทชในชวงความถี่กวาง สำหรับการประยุกตใช

ในการจำลองการตรวจสอบปริมาณน้ำตาลในน้ำเช่ือม หัวขอ

ที่ส ี ่นำเสนอการจำลองระบบตรวจสอบปริมาณน้ำตาล 

ในน้ำเชื ่อมจากการเปลี ่ยนระดับปริมาณน้ำตาลดวยคา 

สภาพยอมไฟฟา หัวขอที ่หาเปนการฝกสอนและทดสอบ

โครงข ายประสาทเท ียมจากค า |S11| เพ ื ่อว ิ เคราะห

ความสามารถในการแบงระดับปริมาณน้ำตาลในน้ำเชื ่อม 

และหัวขอสุดทายเปนการสรุปผล  

 

2. คาสภาพยอมไฟฟาของน้ำเชื่อม  

 คาสภาพยอมไฟฟาของตัวกลาง เปนคุณสมบัติทาง

ไฟฟาของวัสดุที่สงผลตอการแพรกระจาย การสะทอน และ

การลดทอนของคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่เดินทางผาน คาสภาพ

ยอมไฟฟาสัมพัทธ r มีคาเปนเชิงซอนดังสมการท่ี (1)  
 

                        r r rj                           (1)  

 

r  คือ คาคงที่ไดอิเล็กตริกทำหนาที่ในการกักเก็บพลังงาน

สนามไฟฟาของวสัดุ  

r  คือ ตัวประกอบการสูญเสียไดอิเล็กตริกทำหนาที่ในการ

ดูดกลืนและลดทอนกำลังงาน  

โดยสัมประสิทธิ์การสะทอน   ของคลื่นแปรผันตามคาคงท่ี

ไดอิเล็กตริกตามสมการที่ (2) [16] 

 

                         
1

1
r

r





 


                    (2) 

 

 ในกรณีที่วัสดุมีคุณสมบัติตางกัน หรืออุณหภูมิตางกัน  

การกักเก็บพลังงานหรือการดูดกลืนคลื่นของวัสดุอยูในระดับ

ที ่ไมเทากัน ซึ ่งสงผลตอคาสภาพยอมไฟฟา และดังเชน 

งานก อนหน าท ี ่ ได นำนมด ีและนมเส ียมาทดสอบคา 

สภาพยอมไฟฟาในชวงความถี่ 0.5-3 กิกะเฮิรตซ ซึ่งคาคงท่ี
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ไดอิเล็กตริกของนมดีมีคามากกวานมเสีย [17] หรือคา 

สภาพยอมไฟฟาของน้ำผึ้งที ่มีปริมาณน้ำตาลแตละระดับ

ในชวงความถี่ 10 ถึง 4500 เมกะเฮิรตซ มีคาแตกตางกัน  

ซึ ่งทำใหสามารถตรวจสอบความหวานของน้ำผึ ้งไดจาก 

คาสภาพยอมไฟฟา [18] การเลือกใชชวงความถี่สำหรับวัด

คาสภาพยอมไฟฟาที่เหมาะสม ชวยใหการคัดแยกวัสดุจาก

คาสภาพยอมไฟฟา มีความแมนยำมากขึ้น ดังน้ัน บทความนี้

จ ึงใชคาสภาพยอมไฟฟา เปนพื ้นฐานในการตรวจสอบ

ปริมาณน้ำตาลในน้ำเช่ือม  

 น้ำเช่ือมตัวอยางถูกซื้อมาจากตลาดในทองถ่ินและไดรับ

การจัดเตรียมดวยการแบงตามระดับปริมาณน้ำตาลทั้งหมด 

8 ตัวอยาง น้ำเชื่อมไดรับการผสมกับน้ำเปลาตามอัตราสวน

ที ่เหมาะสมเพื ่อใหมีปริมาณน้ำตาลอยู ในระดับ 0%Brix 

2%Brix 5%Brix ถ ึง 20%Brix ตามลำดับ จากนั ้นจ ึงวัด 

คาสภาพยอมไฟฟาของน้ำเชื ่อมดวยคลื ่นแมเหล็กไฟฟา 

ในแตละระดับปริมาณน้ำตาล การวัดทำในชวงความถ่ีตั้งแต 

5 ถึง 7 กิกะเฮิรตซ ดวยโพรบไดอิเล็กตริก รุน 85070 B 

[19] ของบริษัท Agilent Technologies และขอมูลจากการ

วัดถ ูกคำนวณดวยเครื ่องว ิเคราะหโครงขายเวกเตอร 

(Vector network analyzer) รุน Filed fox N9916A [20] 

ขอมูลการวัดไดรับการแสดงผลดวยคอมพิวเตอร ดังแสดงใน

รูปที่ 1  

 

 
 

รูปที่ 1 การวัดคาสภาพยอมไฟฟาของน้ำเชื่อม  

 
 

รูปที่ 2 คาคงท่ีไดอิเล็กตริกของน้ำเช่ือม 

 
โดยกอนการวัดเครื่องมือไดรับการปรับเทียบ (Calibration) 

ในชวงความถี่กวาง 5 ถึง 7 กิกะเฮิรตซ การปรับเทียบทำ

ทั้งหมด 3 ขั้นตอน คือ 1) การวดัอากาศ (Open circuit) 2) 

การวัดแบบล ัดวงวงจร (Short circuit) 3) การวัดน้ำที่

อุณหภูมิหอง (Load) จากนั ้นจึงทำการวัดคาสภาพยอม

ไฟฟาของน้ำเชื่อม 8 ตัวอยาง ที่มีปริมาณน้ำตาลแตละระดบั 

ขอมูลการวัดคาคงที่ไดอิเล็กตริก (ε') ของน้ำเชื่อมที่ความถ่ี 

5 กิกะเฮิรตซ ที่ระดับปริมาณน้ำตาล 0%Brix 2%Brix ถึง 

20%Brix คา ε' ไดอยูท่ี 71.24 71.07 และ 66.95 และเมื่อ

วัดที่ความถี่สูงขึ ้น 6 กิกะเฮิรตซ คา ε' ลดลงอยูที่ 69.94 

69.66 และ 64.67 และที่ความถี ่7 กิกะเฮิรตซ คา ε' ลดลง

ต่ำสุดอยูที ่68.54 68.07 และ 62.16 ตามลำดับ ดังแสดงใน

รูปที่ 2 ตัวประกอบการสูญเสียไดอิเล็กตริก (ε") ที่ไดจาก

การวัดน้ำเชื ่อมที ่ความถี ่ 5 กิกะเฮิรตซ ที ่ระดับปริมาณ

น้ำตาลตั้งแต 0%Brix 2%Brix ถึง 20%Brix คา ε" ที่ไดอยูที ่

17.7 16.63 แ ล ะ  9.68 แ ล ะ เ ม ื ่ อ ค ว าม ถ ี ่ ส ู ง ข ึ ้ น ท่ี  6  

กิกะเฮิรตซ คา ε" เพิ่มขึ้นอยูท่ี 19.53 18.67 และ 12.38 

และที่ความถี่ 7 กิกะเฮิรตซ คา ε" เพ่ิมขึ้นสูงสุดอยูที่ 21.25 

20.39 และ 14.42 ตามลำดับ ดังแสดงในรูปที่ 3  
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รูปที่ 3 ตัวประกอบการสูญเสยีไดอิเล็กตริกของน้ำเช่ือม  
 

ตารางที่ 1 คาแทนเจนตของการสูญเสียทางไดอิเล็กตริกตอ

ระดับปริมาณน้ำตาล  
 

5 GHz 6 GHz 7 GHz Sugar content 

0.2644 0.2985 0.3328 0 %Brix 

0.2468 0.2838 0.3184 2 %Brix 

0.2342 0.2714 0.3061 5 %Brix 

0.2135 0.2528 0.2877 8 %Brix 

0.1968 0.2358 0.2736 11 %Brix 

0.1787 0.221 0.2588 14 %Brix 

0.1614 0.206 0.2462 17 %Brix 

0.1449 0.192 0.2331 20 %Brix 
 

สังเกตไดวาคาสภาพยอมไฟฟา (ε) ของน้ำเชื่อมที่ปริมาณ

น้ำตาลแตละระดับแปรผันโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงของ

ความถี่ เมื่อความถี่เพิ่มขึ้นสงผลทำให ε' ลดลง แตในทาง

กลับกันคา ε" มีคาเพ่ิมขึ้น และสำหรับคาแทนเจนตของการ

สูญเสียทางไดอิเล็กตริก (ε"/ε': tan 𝛿) ที่ปริมาณน้ำตาลแต

ละระดับมีคาเพิ่มขึ้นเล็กนอยเมื่อความถี่สูงขึ้น และสามารถ

สังเกตไดวาเมื่อความถี่คงที่และปริมาณน้ำตาลมีคาเพิ่มขึ้น

คาแทนเจนตของการสูญเสียทางไดอิเล็กตริกมีคาลดลง

ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 จากการตรวจวัดคาสภา

พยอมไฟฟาของน้ำเชื ่อมดวยโพรบไดอิเล็กตริก สามารถ

สังเกตไดวาเมื่อปริมาณน้ำตาลในน้ำเชื่อมเพ่ิมขึ้น การกักเก็บ

พลังงานมีคาลดลง คาการสูญเสียและการดูซับคลื่นเพิ่มขึ้น

เล็กนอย ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวแสดงใหเห็นถึง

ความเปนไปไดในการใชคลื่นแมเหล็กไฟฟาเพื่อตรวจสอบ

ปริมาณน้ำตาลในน้ำเช่ือม  
 

3.  การจำลองสมรรถนะสายอากาศแพทช  

 การจำลองระบบเพ่ือวิเคราะหความสามารถในการแบง

ระดับปร ิมาณน้ำตาลในน้ำเช ื ่อม เร ิ ่มด วยการพัฒนา

สายอากาศแพทชบนแผนวงจรพิมพ โดยใชโปรแกรมจำลอง

คาสนามแมเหล็กไฟฟา (CST STUDIO SUITE) โครงสราง

ของสายอากาศ ท่ี ได  ร ั บการจำลองใชส วนของการ

แพรกระจายคลื่นทางดานหนา ใชระนาบกราวดทั้งหมด 2 

สวน คือ ดานหนาและดานหลัง การปอนสัญญาณใชแบบ

สตริปไลนเพื่อชวยใหการปรับความกวางของชวงความถี่

ทำงานทำไดสะดวก โครงสรางของสายอากาศไดรับการ

พัฒนาที่สอดคลองกับงานกอนหนา [21-22] โดยไดรับการ

ปรับปรุงจากการจำลองใหทำงานไดดีในชวงความถี่ 5 ถึง 7 

กิกะเฮิรตซ ดังแสดงในรูปที่ 4 (ก) และไดรับการพัฒนาเพ่ิม

ใหเหมาะสำหรับระบบตรวจสอบปริมาณน้ำตาลในน้ำเชื่อม  
 

 
(ก) 

 
(ข) 

รูปที่ 4 โครงสรางสายอากาศและแผนสะทอนคลื่น  
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สายอากาศไดร ับการเพิ ่มสมรรถนะดวยการติดตั ้งแผน

สะทอนคลื่นไวดานหลังเพื ่อเพิ ่มอัตราขยาย (Gain) และ

ควบคุมทิศทางของลำคลื่นใหพุงออกทางดานหนาดังแสดง

ในรูปที่ 4 (ข) ระยะหางระหวางสายอากาศและแผนสะทอน

คลื ่นไดร ับการปรับ เพื ่อหาระยะที่เหมาะสมท่ีสงผลให

อัตราขยายมีคาเพิ่มขึ้น สามารถควบคุมทิศทางของลำคลื่น

ใหพุงออกดานหนา และใหคาการสูญเสียยอนกลับ (|S11|) 

ตลอดชวงความถี่ใชงานต่ำกวา -10 เดซิเบล การวิเคราะห

ประสิทธิภาพของสายอากาศเริ่มการจำลองโดยไมใชแผน

สะทอนคลื่น คาพารามิเตอร |S11| ที่ไดตลอดชวงความถี่ 5 

ถึง 7 กิกะเฮิรตซ ใหคาต่ำสุดอยูที่ -34.95 และสูงสุดที่  

-15.55 เดซ ิ เบล แสดงในร ูปท ี ่  5 จากนั ้นโครงสร าง

สายอากาศไดรับการพัฒนาเพ่ิมดวยการใชติดตั้งแผนสะทอน

คลื่นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ตำแหนงดานหลังสายอากาศ แผน

สะทอนคลื่นไดรับการปรับทั้งหมด 5 ขนาด ตั้งแต 10x10 

12.5x12.5 ถึง 20x20 ตารางเซนติเมตร จ ึงได ขนาดท่ี

เหมาะสมคือ 15x15 ตารางเซนติเมตร ระยะหาง (D) ของ

สายอากาศและแผนสะทอนคลื่นไดรับการปรับที่ 4 ระยะ  
 

 
 

รูปที่ 5 พารามิเตอร |S11| ตอระยะหางระหวางสายอากาศ

และแผนสะทอนคลื่น  

 

เริ่มตั้งแต 5 10 ถึง 20 เซนติเมตร สงผลใหคาพารามิเตอร 

|S11| ที่ไดอยูที ่ -13.6 ถึง -36.8 เดซิเบล -16.0 ถึง -27.3  

เดซิเบล และ -16.0 ถึง -42.3 เดซิเบล ดังแสดงในรูปที่ 5 

จากการปรับระยะหางของแผนสะทอนคลื่น 4 ระยะ สงผล

ตออัตราขยายและทิศทางของลำคลื่นหลักของสายอากาศ ที่

ระยะหาง 5 10 15 และ 20 เซนติเมตร ใหอัตราขยายท่ี 

3.27 4.68 3.12 และ 2.58 เดซิเบล ตามลำดับ ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยกอนหนา [23-25] ดังแสดงในรูปที่ 6 จากการ

ปร ับขนาดและระยะห างของแผ นสะท อนคลื ่นจ ึงได

โครงสรางที่เหมาะสม ประกอบดวยสายอากาศแพทชขนาด 

3x2 ตารางเซนติเมตร ขนาดของแผนสะทอน 15x15 ตาราง

เซนติเมตร ระยะหางระหวางสายอากาศและแผนสะทอนอยู

ที ่ 10 เซนติเมตร ซึ่งเห็นไดวาโครงสรางของสายอากาศมี

ความซับซอนต่ำ มีอัตราขยายเพิ่มขึ้นมากกวากรณีที่ไมใช

แผ นสะทอนคลื ่นอย ู ท ี ่  2.31 เดซ ิเบล ลำคลื ่นพุ งออก

ดานหนาซึ ่งเหมาะสำหรับการประยุกตใชงานในระบบ

ตรวจสอบปริมาณน้ำตาล  
 

 
 

รูปที่ 6 อัตราขยายตอระยะหางของแผนสะทอนที่ 6 GHz 

 

4. การจำลองระบบตรวจสอบปริมาณน้ำตาล  

 โครงสรางของสายอากาศที่ไดรับการพัฒนาถูกนำมาใช

ในระบบตรวจสอบปริมาณน้ำตาลในน้ำเช่ือม โครงสรางของ

การจำลองประกอบดวย แผนสะทอนคลื ่นที ่ต ิดตั ้งอยู

ดานหลังของสายอากาศที่ระยะ 10 เซนติเมตร และโมเดล

น้ำเชื่อมอยูดานหนาของสายอากาศที่ระยะ 10 เซนติเมตร 

ด ั งแสดงในร ูปท ี ่  7 การจำลองระบบเพ ื ่อว ิ เคราะห

ความสามารถของคลื ่นแมเหล็กไฟฟาในการแยกระดับ

ปริมาณน้ำตาล ใชการสงออกคลื ่นแมเหล็กไฟฟาในยาน

ความถ่ีกวางตั้งแต 5 ถึง 7 กิกะเฮิรตซ ไปยังโมเดลน้ำเชื่อมที่

ปริมาณน้ำตาลแตละระดับ จากนั้นจึงรับพารามิเตอร |S11| 

กลับมาวิเคราะหความแตกตางที่เกิดขึ้น การทำงานทั้งหมด

ไดรับการจำลองดวยโปรแกรมจำลองคาสนามแมเหล็กไฟฟา 

การจำลองระบบเพื ่อวิเคราะหระดับปริมาณน้ำตาลใน
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น้ำเชื่อมจากพารามิเตอร |S11| โมเดลน้ำเชื่อมไดรับการปรับ

คาสภาพยอมไฟฟาตามระดับปริมาณน้ำตาลท่ีไดจากการวัด

จริงดวยรีแฟลกโตมิเตอรทั้งหมด 8 ระดับ ซึ่งเปนปริมาณ

น้ำตาลตั ้งแต 0%Brix 2%Brix ถึง 20%Brix เริ ่มจากการ

จำลองท ี ่  0%Brix (น ้ำเปล า) ในช วงความถี ่  5 ถ ึง 7  

กิกะเฮิรตซ คาพารามิเตอร |S11| ที่ไดอยูในชวง -12.76 ถึง  

-30.17 เ ด ซ ิ เ บ ล  แ ล ะ ท ี ่ ป ร ิ ม า ณ น ้ ำ ต า ล  2 %Brix 

คาพารามิเตอร |S11| อยูที่ -13.01 ถึง -30.92 เดซิเบล และ

ที่ 8%Brix 14%Brix และ 20%Brix ใหคาพารามิเตอร |S11| 

อยูที่ -13.71 ถึง -31.66 เดซิเบล-14.27 ถึง -31.52 เดซิเบล 

และ -14.86 ถึง -31.31 เดซิเบล ตามลำดับ ด ังรูปที ่ 8 

คาพารามิเตอร |S11| ที่ไดจากการจำลองที่ปริมาณน้ำตาล 

แตละระดับ แสดงใหเห็นถึงลักษณะสำคัญที่แตกตางกันและ

มีความเปนไปได  
 

 
 

รูปที่ 7 การจำลองเพ่ือตรวจสอบปริมาณน้ำตาลในน้ำเชื่อม 

ที่ความถี่ 6 GHz  

 

 
 

รูปที่ 8 คาพารามิเตอร |S11| ตอระดับปรมิาณนำ้ตาล 

ในน้ำเชื่อม  

ในการแยกระดับปริมาณน้ำตาลดวยคลื ่นแมเหล็กไฟฟา 

ขอมูลดังกลาวจึงไดรับการนำไปใชในการฝกสอนโครงขาย

ประสาทเทียม เพื่อทดสอบความสามารถในการตรวจสอบ

ปริมาณน้ำตาลในน้ำเช่ือม  

 

5. การฝกสอนและทดสอบโครงขายประสาท

เทียม  

 คาพารามิเตอร |S11| จากการจำลองถูกนำมาใชในการ

ฝกสอนโครงขายประสาทเทียมเพื่อหาอัตราการเรียนรูและ

โครงสรางที่เหมาะสม โครงขายประสาทเทียมถูกออกแบบ

ใหมี 3 ชั้น ประกอบดวย ชั ้นอินพุต ชั ้นซอนเรน และช้ัน

เอาตพุต อัตราการเรียนรูใชที่ฝกสอนเริ่มจาก 0.001 0.005 

0.01 ถึง 0.2 และใชอินพุตเปนคาพารามิเตอร |S11| ในชวง

ความถ ี ่ กว  างที่ แบ  งออกเป น  4 กล ุ  มข อม ูลความถี่  

ประกอบดวยขอมูล 20% 25% 30% และ 40% จากจำนวน

ข อม ูลความถ ี ่ ท ั ้ งหมด 126 ความถ ี ่  ท่ี ได  จากการ 

ชักคาตัวอยางความถ่ี โดยเริ่มจากความถี่ 5 5.016 5.032 

ถึง 7 กิกะเฮ ิรตซ การชักคาตัวอยางหางกันจุดละ 16 

เมกะเฮิรตซ และจำนวนโนดซอนเรนถูกออกแบบใชเปน  

2 เทา ของจำนวนโนดอินพุต ใชเงื ่อนไขการวนซ้ำไมนอย

กวา 108 รอบ หรือมีคาความผิดพลาด (MSE) ต่ำกวา 10-2 

การวิเคราะหสมรรถนะของโครงขายประสาทเทียมเริ่มจาก

การใชขอมูลในการฝกสอน 30% ใชอัตราการเรียนรู (α) 

ทั้งหมด 5 ระดับ เริ่มตนที่ 0.005 การเรียนรูเพื่อปรับคา 

ต ัวแปรถูกทำอยางละเอียด การฝกสอนจึงทำไดชาแต

สามารถลดความผิดพลาดไดอยางตอเนื่อง จากนั ้นขยาย

อัตราการเรียนรูเปน 0.01 การเรียนรู ทำไดดีและมีความ

รวดเร็วเพิ่มขึ้น และเมื่อเพิ่มอัตราการเรียนรูไปเปน 0.02 

การเรียนรูยังคงทำไดอยางตอเนื่อง และเรียนรูไดเร็วที่สุด 

คือ อัตราการเรียนรู 0.1 และที่อัตราการเรียนรู 0.2 การหา

คำตอบไมสามารถทำได ระดับความสามารถในการเรียนรู

ของโครงขายประสาทเทียมแสดงดังในรูปที่ 9  
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รูปที่ 9 คาความผิดพลาดตอการฝกสอนซ้ำ 

ของโครงขายประสาทเทียม  

 

จากการทดสอบเพื ่อวิเคราะหความสามารถในการเรียนรู

ด วยการปรับอัตราการเรียนรู แสดงใหเห็นวาโครงขาย

ประสาทเทียมมีความสามารถในการแกปญหาหรือแบง

ระดับปริมาณน้ำตาลในน้ำเชื ่อมไดจากพารามิเตอร |S11| 

ดังนั้นโครงขายประสาทเทียมจึงถูกนำไปใชในการฝกสอน

เพื่อหาจำนวนอินพุตและอัตราการเรียนรู ที่เหมาะสม เพ่ือ

นำไปประยุกตใชในระบบเซนเซอร ขอมูลอินพุตทั้ง 4 กลุม 

คือ 20% 25% 30% และ 40% จำนวนโนดซอนเรนใชเปน 

2 เทาของจำนวนอินพุต และใช 3 โนดเอาตพุต ที่ถูกกำหนด 

ใหเปนตัวแทนของปริมาณน้ำตาลทั้งหมด 8 ระดับ ดังแสดง

ในตารางที่ 2 คาอัตราการเรียนรู ในการทดสอบมีทั้งหมด 7 

ขนาด ตั้งแต 0.001 0.005 0.01 0.02 0.1 0.2 และ 0.3 

ตามลำดับ ในการฝกสอน อัตราการเรียนรูถูกปรับเพื่อหา

คาท่ีทำใหระบบเรียนรูไดรวดเร็วและตัดสินใจแมนยำ ใช

เงื่อนไขควบคุมการ วนซ้ำ (Epochs) ถูกทำไมเกิน 108 รอบ 

หรือที่คาความผิดพลาดต่ำกวา 10-2 การฝกสอนเริ่มจาก

ขอมูล 20% ที่อัตราการเรียนรู 0.001 ใหคาความผิดพลาด 

(MSE) ที่ 0.130 มีความแมนยำ 59.0% การวนซ้ำ 108 รอบ 

ที่การเรียนรู 0.005 0.01 และ 0.02  

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 เอาตพุตโนดท่ีเปนตัวแทนของระดับปริมาณ

น้ำตาล  
 

 Output node 
Sugar content 

O1 O2 O3 
0 0 0 0 %Brix 
0 0 1 2 %Brix 
0 1 0 5 %Brix 
0 1 1 8 %Brix 
1 0 0 11 %Brix 
1 0 1 14 %Brix 
1 1 0 17 %Brix 
1 1 1 20 %Brix 

 

ใหความแมนยำเฉลี่ยอยูที่ 50% เนื่องจากขอมูลในการสอน

มีเพียง 20% การเรียนรูจึงทำไดยาก เมื่ออัตราการเรียนรู

เพ่ิมเปน 0.1 0.2 0.3 ใหความแมนยำเฉลี่ยที ่75% เนื่องจาก

อัตราการเรียนรูกวางสงผลใหการเรียนรูทำไดเร็ว แตมีความ

แมนยำต่ำเนื่องจากขอมูลในการฝกสอนไมเพียงพอ จากนั้น

จึงปรับขอมูลที่ใชในการฝกสอนเปน 25% ที่อัตราการเรียนรู 

0.001 การเรียนรูทำไดดีข้ึนสงผลใหความแมนยำเพิ่มขึ้นเปน 

67.8% คาความผิดพลาดลดลงมาที่ 0.107 เมื่ออัตราการ

เรียนรู เพิ่มเปน 0.005 0.01 0.02 และ 0.1 ใหคาความ

ผิดพลาดลดลงตำ่กวา 0.076 และต่ำสุดที่ 0.045 จึงสงผลให

ความแมนยำเพิ ่มขึ ้นอยูในชวง 76.3% ถึง 84.5% การใช

ขอมูล 25% ในการฝกสอนการเรียนรูมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 

และเมื่ออัตราการเรียนรูกวางขึ้นเปน 0.2 และ 0.3 คาความ

ผิดพลาดเพิ่มขึ้นสงผลใหความแมนยำลดลง ตอมาใชขอมูล

การฝกสอน 30% ดวยขอมูลที่เพิ่มขึ้นสงผลใหที่อัตราการ

เรียนรู 0.001 ใหคาความผิดพลาดต่ำอยูที ่ 0.083 และท่ี

อัตราการเรียนรู 0.005 0.01 และ 0.02 ใหความแมนยำ

เพ่ิมขึ้นที่ 74.7% ถึง 84.1% และที่อัตราการเรียนรู 0.1 การ

เร ียนรู ทำไดรวดเร็วจากขอมูล 30% สงผลใหคาความ

ผิดพลาดต่ำอยูที ่ 0.023 และมีความแมนยำสูงขึ ้นอยูที่ 

92.2% เมื่อขยายอัตราการเรียนรูใหกวางขึ้นท่ี 0.2 และ 0.3 

การเรียนรู ทำไดยากข้ึนและใหความแมนยำลดลง และ

สุดทายคือการฝกสอนดวยขอมูล 40% ที่อัตราการเรียนรู 

0.001 ใหความแมนยำ 66.2% ที่อัตราการเรียนรู 0.005 ให

ความแมนยำเพิ่มเปน 83.1% เมื่อขยายอัตราการเรียนรูเพ่ิม

เปน 0.01 0.02 และ 0.1 คาความแมนยำทั้งหมดเพิ่มขึ้นสูง 



วารสารวิชาการเทพสตร ีI-TECH                                     ปที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 

 

140 
 

ตารางที่ 3 การฝกสอนโครงขายประสาทเทียม  
 

Learning rate (α) 
20% of data 25% of data 30% of data 40% of data 

MSE Accuracy MSE Accuracy MSE Accuracy MSE Accuracy 

0.001 0.130 59.0% 0.107 67.8% 0.083 73.5% 0.115 66.2% 
0.005 0.117 50.3% 0.074 83.0% 0.065 75.2% 0.046 83.1% 
0.01 0.181 50.5% 0.076 76.3% 0.067 84.1% 0.023 91.7% 
0.02 0.169 48.5% 0.061 83.8% 0.073 74.7% 0.021 91.6% 
0.1 0.095 74.0% 0.045 84.5% 0.023 92.2% 0.020 92.3% 
0.2 0.094 74.6% 0.293 25.1% 0.146 49.7% 0.167 50.1% 
0.3 0.094 75.1% 0.209 32.6% 0.293 23.9% 0.187 43.5% 

 

อยู ในชวง 91.6% ถึง 92.3% เนื ่องจากขอมูลที่เพิ ่มขึ้น

สงผลตอการฝกสอนอยางชัดเจนและใหคาความผิดพลาด

ต่ำสุดที่ 0.02 และที่อัตราการเรียนรู 0.2 และ 0.3 ความ

แมนยำจึงลดลงอยูท่ี 43.5% ถึง 50.1% เนื่องมาจากอัตรา

การเรียนรูกวางมากเกินไปจึงทำใหโครงขายประสาทเทียม

หยุดการเรียนรู ดังแสดงในตารางที่ 3 โครงขายประสาท

เทียมไดรับการปรับคาอัตราการเรียนรู และจำนวนขอมูล

อินพุต เพ่ือหาโครงสรางท่ีเหมาะสม และทำใหระบบมีการ

ตัดสินใจที ่แมนยำ โครงสรางที ่เหมาะสมคือ ใชขอมูล

อินพุต 30% โนดซอนเรนมีจำนวน 2 เทาของอินพุต และ

มีโนดเอาตพุต 3 โนด ท่ีไดรับการจับคูเขากับระดับปรมิาณ

น้ำตาลในน้ำเชื่อม 8 ระดับ อัตราการเรียนรูที่เหมาะสม

ของระบบคือ 0.1 ใชการฝกสอนซ้ำที่ 108 รอบ เมื่อ

พิจารณาท่ีความแมนยำที ่เกิน 90% ที่การฝกสอนดวย

ขอมูล 30% จึงเหมาะสำหรับการนำไปใชงาน เนื่องจาก

ระบบมีความซับซอนต่ำ แตการตัดสินใจยังคงทำงานได

อยางมีประสิทธภิาพ  

 

6.  สรุปผล  

 การวิเคราะหความสามารถในการตรวจสอบปริมาณ

น้ำตาลในน้ำเชื่อมดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟาในยานความถ่ี

กวางตั้งแต 5 ถึง 7 กิกะเฮิรตซ ใชการตรวจวัดคาสภาพ 

ยอมไฟฟาของน้ำเชื ่อมดวยโพรบไดอิเล็กตริกเทียบกับ

ปริมาณน้ำตาลที่วัดดวยบริกรีแฟรกมิเตอร คาสภาพยอม

ไฟฟาของน้ำเชื ่อมถูกนำมาพัฒนาเปนโมเดลน้ำเชื ่อม

ร วมกับสายอากาศแพทชในระบบตรวจสอบปริมาณ

น้ำตาล สายอากาศไดรับการพัฒนาใหทำงานที่ความถี่

กวางและมีชวงความถี่ทำงาน 5 ถึง 7 กิกะเฮิรตซ แผน

สะทอนคลื ่นถูกวางอยูด านหลังของสายอากาศทำให

อัตราขยายเพิ่มขึ้นอยูที ่ 4.68 เดซิเบล โมเดลน้ำเชื่อมอยู

หางจากสายอากาศทางดานหนาที่ระยะ 10 เซนติเมตร 

ระดับปริมาณน้ำตาลในการจำลองถูกเปลี่ยนจากคาสภาพ 

ยอมไฟฟาทั้งหมด 8 ระดับ พารามิเตอร |S11| ที่ไดจาก

การจำลองในชวงความถ่ีกวางถูกนำมาชักคาตัวอยาง

ทั้งหมด 126 ขอมูลความถ่ี ที่ปริมาณน้ำตาลแตละระดับ 

และแบงออกเปน 4 กลุม ประกอบดวย ขอมูลความถ่ี 

20% 25% 30% และ 40% ตามลำดับ ขอมูลในแตละ

กลุ มถูกนำมาใชฝกสอนและทดสอบโครงขายประสาท

เทียม และพบวาท่ีการใชขอมูล 30% ที่อัตราการเรียนรู 

0.1 ใหโครงสรางที่มีความซับซอนต่ำและใหความแมนยำ

สูงที่ 92.2% ซึ ่งเหมาะตอการนำไปประยุกตใชในการ

พัฒนาระบบตรวจสอบปร ิมาณน้ำตาลในน ้ำเช ื ่ อม  

ท ั ้ งนี้ ในการพัฒนาเพ ื ่อนำไปใชงานจร ิง ระบบการ

ตรวจสอบปริมาณน้ำตาลดวยคาสภาพยอมไฟฟา ตอง

ควบคุมอุณหภูมิขณะวัดที่ 25 องศาเซลเซียส ปองกันการ

เปลี่ยนแปลงทางคุณสมบัติทางไฟฟาของน้ำเชื่อม เพื่อให

การตรวจสอบปริมาณน้ำตาลทำงานไดอยางแมนยำและ

ถูกตอง  
 

7.  กิตติกรรมประกาศ 
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คำแนะนำในการเตรียมตนฉบบับทความ 
 

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

 

“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 




