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Abstract 

In this study, the activated carbon was prepared from sugarcane leaves under the 
chemical activation with NaCl for the adsorption of crystal violet dye in an aqueous solution. 
The effect of various experimental parameters, such as pH (2-10), contact time (10-420 min), 
initial dye concentration (25-300 mg/L), and temperature (20, 30, and 40C) was investigated. 
The adsorbent was characterized by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). The 
results showed that the equilibrium adsorption data were better described by the Langmuir than 
the Freundlich and DubininRadushkevich isotherm models, and the maximum adsorption 
capacity was found to be 9.47 mg/g at 30C.  The adsorption kinetics agreed well with the 
pseudo-second-order model. Thermodynamically, the process was spontaneous and 
endothermic. The mechanisms of crystal violet adsorption onto activated carbon were an 
electrostatic attraction, hydrogen bonding, Yoshida hydrogen bonding, and n- interaction. 

 
Keywords: Adsorption, crystal violet, activated carbon, sugarcane leaves, mechanism 
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1. Introduction 
 Dyes are used for dying products 
(textiles, paper, plastic, leather, food, and 
cosmetics, etc.), and they are lost in dye 
effluent during such a dying process. In 
addition, the stability of most dye molecules 
under the condition of light, heat, and 
chemicals leads to the fact that the dying 
effluents are difficult to degrade [1]. The 
presence of dyes can cause damage to living 
beings in the water.  
 Crystal violet, used as a commercial 
textile dye, is a recalcitrant molecule that is 
poorly metabolized by microbes and 
consequently is long-lived in the 
environment [2]. It is carcinogenic and non-
biodegradable and can persist in various 
environments [3]. It is harmful by inhalation, 
ingestion through skin contact and has been 
found to cause cancer, severe eye irritation in 
human beings [4]. 
 Several treatments have been used to 
remove dyes from aqueous solutions. Among 
several dye removal techniques, adsorption is 
efficient in removing different kinds of dyes 
from water and wastewater. Activated carbon 
is the most efficient adsorbent because of its 
high surface area, but it is relatively high. 
Therefore, much attention is on preparing 
activated carbon from agricultural waste for 
ultimate use as adsorbents [5, 6].  
 Sugarcane bagasse offers a large amount 
of sugarcane leave waste. Sugarcane leaves 
left in the fields during sugarcane harvesting 
are burnt, which produces fly ash, severely 
damages soil microbial diversity, and raises 
environmental concerns. Many studies have 
been conducted to search for the sugarcane-
leaf biomass for wastewater treatment such 
as Pb(II) [7], Pb(II), Cd(II), and Cr [8], Ni(II), 
Cr(III) and Co(II) [9], Auramine-O [10], and 
methyl orange [11]. However, there have 
been no research reports on removing crystal 
violet dye with sugarcane-leaf-activated 
carbon. 
 In this work, sugarcane leaves were used 
to prepare activated carbon and applied for 
crystal violet removal in an aqueous solution 
under the batch adsorption process. The 
activated carbon was characterized by 

Fourier transform infrared analysis (FTIR). 
The various adsorption parameters, such as 
pH, contact time, initial dye concentration, 
and temperature, were investigated. The 
experimental data were analyzed by isotherm 
and kinetic models. Also, the thermodynamic 
study was evaluated. Then, the adsorption 
mechanism was presented. 
 
1.1 Preparation of adsorbent 
      Sugarcane leaves were obtained from 
Khok Samrong District, Lopburi, Thailand. 
They were washed several times with tap 
water and dried in a hot air oven. Then, 
sugarcane leaves were cut to about 1 inch and 
soaked in 2.0 M sodium chloride with a ratio 
of 1:20 (g/ml) for 24 hr. It was dried at a 
temperature of 100oC for 24 hr. The char of 
sugarcane leaves was heated up to activation 
temperature at 400ºC for 2 hr. After that, it 
was rinsed with distilled water until its pH 
value was 7. The activated carbon from 
sugarcane leaves (ACSL) was dried at 100°C 
and crushed with a blender, and sieved 
particle size to 150-300 m. Then, it was 
stored in a desiccator until used. 
 
1.2 Preparation of adsorbate 
 APS Ajax Finechem, Australia supplied 
crystal violet (C.I.42555, chemical formula, 
C25H20ClN3, molecular weight = 407.99 g 
mol−1), and its molecular structure is shown 
in Fig 1. Adsorbate was dried at 80°C for 2 h. 
[12]. 
 

 
 

Figure 1. Structure of crystal violet 
 

1.3 Characterization of adsorbent  
  The adsorbent was characterized by 
Fourier transform infrared analysis (FTIR, 
Perkin Elmer, model two) in the range of 
4000 to 400 cm1. 
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2. Batch of dye adsorption  
  For the adsorption experiment, the effect 
of parameters, such as pH (2-10), contact 
time (10-420 min), and dye concentration 
(25-300 mg/L), was investigated. In each 
experiment, 100 ml of crystal violet solution 
was added to 1.0 g of activated carbon in a 
250-ml Erlenmeyer flask. The flasks of the 
mixture were stirred at 200 rpm in an 
isothermal shaker. At the end of adsorption at 
any time, the sample was filtered, and the dye 
concentration remaining in the solution was 
measured by a double beam UV-Visible 
spectrophotometer at 585 nm.  
  The percentage (%) and the amount of 
adsorption, tq  (mg/g) were calculated by 

equations (1) and (2): 
 

% adsorption =  o e

o

(C - C )×100

C
 

(1) 

 

tq   =   o t(C - C )V

W
 

(2) 

 
where oC (mg/L) is initial dye 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. Each 
experimental treatment was run in triplicate. 
   
2.1 Adsorption Isotherm  
. The Langmuir isotherm in a linear form 
is represented as follows [3]:  
 

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 a 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) 

 
  The Freundlich isotherm in a linear form 
is represented as follows [3]:  
 

log eq  =   log FK  + 
1

n
 log eC  

(5) 

 
where FK (L/g) is the adsorption capacity 

and 
1

n
is the adsorption intensity [3]. 

  The DubininRadushkevich isotherm in 
a linear form is represented as follows [3]: 

 
ln = ln oq   KDR.2 (6) 

 
where  can be correlated in Equation (7): 
 

2 = [RT ln (1+1/ eC )]2 (7) 
 
The constant KDR gives an idea about the 
mean adsorption energy (E, kJ/mol), which 
explain the adsorption mechanism, and the 
equation is shown as follows: 
 

E    =   

DR
2K

1
 

(8) 

 

2.2 Adsorption Kinetics 
  The pseudo-first-order kinetic in a linear 
form is written as follows [4]:  
 

log ( eq  tq ) = log eq   1k
t

2.303
 

(9) 

 
where 1k  (min1) is the rate constant of 

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

amount adsorbed at any time (min). 
  The pseudo-second-order kinetic in a 
linear form is written as follows [4]:  
 

eq
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(10) 

 
where 2k  (g.mg1.min1) is the rate constant 

of pseudo-second-order kinetic adsorption. 
 The intraparticle diffusion model is 
written as follows: 

 

tq  =  1/2
idK (t) + C (11) 

 
where idK  is the intraparticle diffusion rate 

constant (mg/(g.min1/2), and C gives the idea 
of the thickness of the boundary layer. 
 
3. Results and discussion 
3.1 FTIR study  
 FTIR spectra of ACSL before and after 
dye adsorption are shown in Fig 1. Prior to 
the adsorption, the broad band observed in 
the range of 3,200-3,500 cm1 belongs to the 

hydroxyl O-H group [13]. The peaks in the 
region of 2,850-3,000 cm1 indicate the 
presence of C-H stretching vibration [14]. 
The peaks observed in the range of 1,600-
1,820 cm1 indicate the presence of C=O 
groups [13], The adsorption peaks of C=O in 
the carboxylic acid and ketone appear at 
1714.28cm–1and 1676.94 cm–1, respectively. 
The peak at 1579.13 cm1 indicates probable 
C=C stretching in aromatic rings [15, 16]. 
The peaks observed in the range of 1,300-
1,420 cm1 referred to C = C-H in-plane 
bending suggesting several bands in cellulose 
and xylose [17]. In addition, the peak at 
1259.79 cm1 results from C-O stretching 
vibration in lignin and xylan [18].  
Meanwhile, the FTIR peak at 1101.02 cm1 
is related to the stretching C-O group [19 
  After adsorption, the FTIR bands are 
shifted because of the interaction of CV 
molecules at the functional groups of the 
activated carbon.  
 

 

 
(a) ACSL before adsorption 
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(b) ACSL after adsorption 

Figure 1. FTIR of adsorbent (a) before adsorption and (b) after adsorption 
 
3.2 Effect of pH 
  The effect of pH is an essential factor for 
the adsorption process. It was found that the 
removal of CV increased with increasing pH, 
as shown in Fig. 2. The maximum dye 
removal was observed at pH 8 (90.67%).  

 
Figure 2 Effect of pH (initial CV 

concentration 50 mg/L, dose 1.0 g, 
temperature 30C) 

 
 At low pH, low adsorption was observed 
due to the repulsion between CV+ and 
positive charge on the adsorbent’s surface. 
 The adsorbent's surface becomes 
negatively charged at higher pH, increasing 
adsorption. The adsorption reaction 
(electrostatic interaction) is shown as 
follows:  
 

R-OH + OH   R-O- + H2O (12) 
 

R-O- + CV+  R-O- CV+ (13) 
 
3.3 Effect of contact time 
 For the effect of contact time, the 
adsorption experiments were carried out at 
varying contact times between 10-480 min,  
and the adsorption data were shown in Fig 3.  
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Figure 3 Effect of contact time (pH 8, initial 

CV concentration 50 mg/L, dose 1.0 g, 
temperature 30C) 

 
 During the first rapid adsorption stage, 
dye molecules adsorbed on the external 
surface of activated carbon via boundary 
layer adsorption due to the availability of 
high surface area [20]. As seen in Fig. 3, the 

2 0.992R   adsorption occurred very rapidly 
in the initial stage of the contact time at 10 
min   3.81mg / gtq   and gradually 

increased with time until it reached the 
equilibrium at 360 min   4.78mg / gtq   In 

the second stage, crystal violet passed deeper 
into the micropores of activated carbon. This 
diffusion step faced higher resistance as the 
micropores got filled up, and it caused the 
process to 2 0.999R   be slower [21]. 

 
3.4 Adsorption kinetics 
 The adsorption data, obtained from the 
effect of contact time, were analyzed by three 
kinetic models. The linear plots of pseudo-
first-order, pseudo-second-order, and 
intraparticle diffusion are shown in Figure 4 
(a, b, and c). The result showed that the 
correlation coefficient  2R  of the pseudo-

second kinetic model  2 0.999R   was 

more than that of the pseudo-first-order 

 2 0.992R   Moreover, the  4.85mg / geq

value calculated by the pseudo-second-order 
model was closer to the experimental 

 4.78mg / geq  

 

 
a. pseudo-first-order  

 

 
b. pseudo-second-order 

 

 
c. intraparticle diffusion 

 
Figure 4 Kinetics of dye adsorption 

 
 The data were fitted better to the pseudo-
second-order, indicating that the dye 
adsorption process was an external surface 
reaction. The kinetic parameters were 
calculated as shown in Table 1. 
 For the intraparticle diffusion model 
(Fig. 4c), it was observed that the plot 
presented three linear portions, and the 
straight lines did not pass through the origin, 
indicating that the intraparticle diffusion was 
not the only rate-controlling step [22, 23].  
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   Table 1. Kinetics of dye adsorption 
Kinetic models parameters 

eq ( (exp) (mg/g) 4.78 

Pseudofirst order 

eq (cal) (mg/g) 1.58 

1k (min1) 2×103 
R2 0.992 
Pseudosecond order 

eq (cal) (mg/g) 4.85 

2k (g.mg1.min1) 2.6×102 
R2 0.999 
Intraparticle diffusion 
Kid 0.041 
C (mg/g) 3.992 
R2 0.955 

 
3.5 Effect of initial concentration of dye 
 The equilibrium adsorption experiments 
were investigated at varying initial 
concentrations (25, 50, 100, 200, and 300 
mg/L). In Figure 5, the plot of eq qe against 

initial concentrations (C0) is shown.  
 

 
Figure 5. Effect of initial dye concentration 

(pH 8, dose 1.0 g, time 360 min, 
temperature 30C) 

 
 The results showed that the equilibrium 
adsorption capacity ( eq ) increased as the 

initial dye concentration increased and 
gradually increased after that. This may be 
due to the increase in the driving force of the 
concentration gradient for mass transfer with 
the rise of the initial dye concentration.  
However, the dye uptake capacity would 

occur until sorbent saturation was achieved.  
This was due to a limited number of active 
sites and pores on the adsorbent [24], and the 
available surface area of the adsorbent 
became smaller as CV molecules got 
adsorbed on the adsorbent surface, resulting 
in the removing rate gradually slowing 
downed until reaching saturation at 
equilibrium.   

 
3.6 Adsorption isotherm  
 The equilibrium adsorption data of CV 
on ACSL were tested by the Langmuir, 
Freundlich, and DubininRadushkevich 
isotherms. The linear plots of isotherm are 
shown in Fig 6 (a, b, c), and the 
corresponding adsorption parameters and the 
relative coefficients (R2) are presented in 
Table 2. According to R2, the experimental 
data fit the Langmuir better than the 
Freundlich and  DubininRadushkevich 
isotherm models.  

 

 a. Langmuir isotherm 

 b. Freundlich isotherm 
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c. Dubinin-Radushkevich isotherm 

Figure 6. Isotherm models on
 
adsorption

  
 The Langmuir isotherm confirmed the 
monolayer coverage of dye on ACSL and the 
maximum adsorption capacity  
( qmax ) was found to be 9.47 mg/g at 30C. 

Furthermore, the parameters (RL) were found 
in the range of 0-1, confirming the favorable 
adsorption for CV on ACSL.  
 
Table 2. Isotherm parameters for adsorption 
of CV on ACSL 

Isotherm models parameters 
Langmuir isotherm 

 
maxq (mg/g) 9.47 

 LK (L/g) 1.40 

 LR  0.028-0.002 
 R2  0.993 
Freundlich isotherm 
 FK (L/mg) 3.21 

 
1/n 0.20 

 R2  0.945 
DubininRadushkevich 
 q (mg/g) 7.29 
 E (kJ/mol) 2.23 
 R2 0.831 

 
 For the Freundlich isotherm, the value 
of 1/n below 1 indicated a normal Langmuir 
isotherm and reflected the adsorption was 
favorable [25].  
 For the DubininRadushkevich 
isotherm, the plot of ln qe versus 2 (Figure 
6c) enabled the constant KDB and E was 
determined (Table 2) by Eq. (8). The E value 

of 2.23 kJ/mol revealed that the adsorption 
was a physical process, as the magnitude of 
E was below 8 kJ/mol [26].   

 
3.7 Thermodynamic of adsorption  
 To evaluate the thermodynamic 
parameters of adsorption, the adsorption 
experiments were carried out at 20, 30, and 
40C for initial dye concentration at 50 mg/L, 
and its plot of log (qe/Ce) against 1/T is shown 
in Fig 7.  
 The thermodynamic parameters of 
adsorption are shown in Table 3. The values 
of ΔG were estimated to be 0.296, 1.641, 
and 3.603 kJ/mol at 20, 30, and 40C, 
respectively. The negative value of ΔG 
indicated that the adsorption was 
spontaneous and favorable adsorption.  
 

 
Figure 7. Thermodynamic of

 
adsorption 

(pH 8, dose 1.0 g, time 360 min. ) 
 
Table 3. Thermodynamic parameters of CV  
 adsorption on ACSL 

Tem  
(K) 

ΔG 
(kJ/mol) 

ΔH 
(kJ/mol) 

ΔS               
(J/mol) 

298 0.296 52.507 179.250 
303 1.641   
308 3.603   

 
 The positive value of ΔH was 52.507 
kJ/mol, indicating that the adsorption was an 
endothermic process. The positive value of 
ΔS was 179.250 J/mol, indicating that the 
adsorption increased randomness at the 
solid/liquid interface during the adsorption 
process. 
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3.8 Mechanism of adsorption 
  Possible mechanisms of the adsorption 
are presented in Fig. 8. In alkaline condition 
at pH 8, the adsorption mechanism was an 
electrostatic attraction (              )   as discussed 
in section 3.3. By the FTIR study, the 
oxygen-containing functional groups on 
activated carbon can form hydrogen bonding 
(           ), Yoshida- hydrogen bonding (          ) 
and n- interaction (       ). For after 
adsorption, FTIR peak at around 3350 cm-1 
was shifted to 3369.79. This result suggested 
that hydrogen bonding and Yoshida-
hydrogen bonding might be formed. This 
suggestion was similar to the adsorption of 
crystal violet onto the almond shell surface 
[27]. In addition, the C-O peak of the 
activated carbon decreased its intensity and 
shifted to a lower wavenumber from 1101.02 
to 1097.54 cm1, confirming the presence of 
n- interactions. This finding is consistent 
with the adsorption of cationic dye on 
activated charcoal [28]. 
 

 
Figure 8. Mechanism of crystal violet dye 

adsorption on ACSL surface 

4. Conclusion 
 In the present study, the adsorption of 
crystal violet on activated carbon prepared 
from sugarcane leaves by NaCl activation 
was investigated under batch conditions. The 
adsorption capacity increased with the 
increase of pH, contact time, initial dye 
concentration, and temperature. The 
maximum dye adsorption percentage was 
90.67% at pH 8, and adsorption reached 
equilibrium at 360 min. The experimental 
data were better described by the Langmuir 
isotherm. The kinetic adsorption data were 
best described by the pseudo-second-order 
model. The intraparticle diffusion study 
showed that the adsorption was not the only 
rate-limiting step. The thermodynamic 
analysis confirmed that the dye adsorption 
was spontaneous and favorable, and it was 
endothermic. The adsorption mechanisms of 
CV on activated carbon were electrostatic 
attraction, hydrogen bonding, Yoshida 
hydrogen bonding, and n- interactions.  
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บทคัดยอ  

บทความนี้นําเสนอระบบควบคุมการอบแหงดวยลมรอนแบบฉลาดดวยการประยกุตใชโครงขายประสาทเทียมในการ

ตัดสินใจเพ่ือควบคุมระดับอุณหภูมิในการอบแหงเห็ดหลินจือแบบอัตโนมัติ ระบบประกอบดวย สวนตรวจวัดอุณหภูมิสวน

ประมวลผลและสวนควบคุมมอเตอร อุณหภูมิในตูอบลมรอนถูกตรวจวัดดวยเทอรโมคลัปเปล Type K และถูกแปลงเปน

สัญญาณดิจิทัลดวยวงจร MAX6675 พรอมเทียบกับเวลาจริงที่ใชในการอบแหงดวยโมดูล DS1302 ขอมูลเวลาและอุณหภูมิ

ไดรับการแสดงผลบนหนาจอ OLED และขอมูลยังไดรับการวิเคราะหจากโครงขายประสาทเทียมที่ใชอินพุต 2 โนด โนดซอน

เรน 4 โนด และใหเอาตพุตที่เปนตัวแทนของอุณหภูมิในแตละชวงเวลา 3 โนด ใชอัตราการเรียนรู 0.1 ใหคาความผิดพลาด 

0.488 และใหความแมนยํา 100% ขอมูลการตัดสินใจถูกสงไปยังสวนควบคุมมอเตอรดวยการสื่อสารผานบลูทูธ สวนควบคุม

ทําหนาที่รับขอมูลและเปลี่ยนเปนสัญญาณควบคุม จากนั้นสงตอไปยังบอรดขับเพ่ือควบคุมมอเตอรสเต็ปเปอรใหหมุนวาลว

แกสในชวง -40 ถึง +20 องศา เพ่ือปรับระดับอุณหภูมิใหอยูในชวง 50 60 และ 70 องศาเซลเซียส ที่เวลานอยกวา 3 9 และ 

18 ชั่วโมง ตามลําดับ ระบบไดรับการทดสอบทั้งหมด 3 ครั้ง แตละครั้งใชความถี่ในการตรวจวัดและควบคุม คือ ทุกๆ 2 5 

และ 10 นาที ตลอดเวลาการอบแหงที่ 18 ชั่วโมง ความถ่ีในการตรวจวัดที่เหมาะสม คือ 5 นาที เน่ืองจากประหยัดพลังงาน

และควบคุมอุณหภูมิใหอยูในชวงที่ตองการไดอยางเหมาะสม มีความคลาดเคลื่อนเพียง ±2.9 องศาเซลเซียส แสดงใหเห็นวา

ระบบควบคุมการอบแหงเห็ดหลินจือดวยลมรอนอัตโนมัติทํางานไดอยางมีประสิทธภิาพ 

 

คําสําคัญ: เห็ดหลินจือ, การอบแหงดวยลมรอน, การควบคมุอุณหภูมิอัตโนมัต,ิ โครงขายประสาทเทียม  

 

Abstract 

This paper presents a smart automatic hot-air control for the Ganoderma lucidum drying system 

by applying artificial neural networks in the decision process to control the temperature automatically. The 

system consists of temperature measurement and processing part and a motor control part. In temperature 

measurement, a thermocouples type K was used. The measured data was converted to digital data by the 

MAX6675 module and compared with the real-time consumed in the drying process that was monitored 
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by the DS1302 module. The time and temperature data were displayed on the OLED screen and also were 

analyzed by an artificial neural network consisting of 2 input nodes, 4 hidden nodes, and 3 output nodes 

representing the temperature at different times with a learning rate of 0.1, error of 0.4, and accuracy of 

100%. The decision results from the artificial neural network were transmitted to a motor control part by 

Bluetooth.  The received data was converted to a control signal and then forwarded to the driver board to 

control the stepper motor to rotate the gas valve in the range from -40 degrees to +20 degrees for 

temperature adjusting in the range of 50, 60 and 70 degrees Celsius at drying time less than 3, 9 and 18 

hours, respectively. The experiments were done 3 times by measuring temperature and adjusting a gas 

valve every 2, 5 and 10 minutes, respectively for 18 hours dying time. The result showed that the optimum 

time was 5 minutes since the temperature control was in the optimum range with ± 2.9 degrees Celsius 

deviation and the energy usage was save. Thus, this proposed system efficiently performs in automatic hot 

air control for the Ganoderma lucidum drying system. 

 

Key words: Ganoderma lucidum, hot air drying, temperature automatic control, artificial neural network  

 

1. บทนํา  

 เห็ดหลินจือมีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Ganoderma 

lucidum (Curtis) P. Karst มี ส ร ร พคุณกา รรั กษาและ

ปองกันโรค เชน ความดันโลหิตสูง [1] สรางภูมิคุมกัน 

ตอตานเนื้องอก ตานการอักเสบ และตานเชื้อไวรัส [2] เห็ด

หลินจือถูกนํามาใชเปนยารักษาโรคในประเทศจีนและญี่ปุน

มานานกวา 2000 ป [3] ดวยสรรรพคุณของเห็ดหลินจือ จึง

ทํ า ให เ ห็ดหลินจือ เปน เห็ดสํ าหรับผลิตยา  (Medical 

mushroom) ท่ีตลาดตองการมากที่สุดชนิดหนึ่ง ในแตละป

มูลคาของผลิตภัณฑจากเห็ดหลินจือสูงถึง 2.5 พันลาน

เหรียญสหรัฐ [4] และในป 2016 เห็ดหลินจือมีมูลคาทาง

การตลาดสูงสุดเมื่อเทียบกับเห็ดสําหรับผลิตยาชนิดอ่ืน [5] 

ผลิตภัณฑเห็ดหลินจือที่มีขายแบงออกเปนหลายประเภท

ประกอบดวย ดอกเห็ดหลินจือ (Fruiting bodies) ไมซีเลีย 

(Mycelia) และสปอร (Spores) [6] ซึ่งดอกเห็ดหลินจือสดมี

อายุการเก็บรักษาสั้น ดังนั้นเพื่อเพ่ิมอายุการเก็บรักษา

สําหรับการสงออก เห็ดหลินจือจึงถูกลดความชื้นใหอยูใน

ระดับที่เหมาะสม เพ่ือหยุดการเติบโตของจุลินทรียท่ีทําให

เห็ดเนาเสียดวยการอบแหง การอบแหงเปนวิธีที่ ไมใช

สารเคมีและยังคงรักษาสรรพคุณทางยาของเห็ดหลินจือได 

อยางมีประสิทธิภาพ วิธีการอบแหงในปจจุบันมีหลายวิธี 

เชน การอบแหงดวยลมรอน (Hot air convection) การทํา

แหงแบบพนฝอย (Spray drier) การทําแหงแบบระเหิด 

(Freeze drier) [7] และการทําแหงภายใตสุญญากาศดวย

คลื่ น ไม โคร เวฟ  (Microwave-vacuum drier) เ ป นต น 

สําหรับในภาคอุตสาหกรรมวิธีการอบแหงดวยลมรอนถูก

นํามาใชงานมากกวา 85% [8] เนื่องจากเปนวธิทีี่ใหคุณภาพ

ผลผลิตหลังการอบอยูในเกณฑดี ใชงานงาย และตนทุนต่ํา 

[9] ดังนั้นการอบแหงดวยลมรอนจึงเหมาะสําหรับกลุม

เกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก องคประกอบหลัก

ของการอบแหงดวยลมรอน คือ อุณหภูมิขณะอบแหงและ

ความเร็วลมภายในเครื่องอบ การทํางานของทั้ง 2 สวนตอง

ควบคุมใหสม่ําเสมอตลอดการอบแหง [10] การไหลเวียน

ของอากาศภายในเครื่องอบแหงชวยลดระยะเวลาการ

อบแหง โดยความเร็วลมรอนที่ 1.5 เมตร/วินาที ณ อุณหภมูิ 

50 องศาเซลเซียส เวลาการอบลดลงจาก 58 ช่ัวโมง เหลือ

เพียง 31 ช่ัวโมง [2] สวนอุณหภูมิมีผลตอระยะเวลาการ

อบแหงรวมถึงพลังงานท่ีใช นักวิจัยไดศึกษาผลกระทบของ

อุณหภูมิตอระยะเวลาการอบแหง พบวาการลดลงความชื้น

ในชวงแรกลดลงอยางรวดเร็ว และชวงที่ 2 ความชื้นลดลง

อยางชาๆ การอบแหงดวยอุณหภูมิสูงใชระยะเวลาการ

อบแหงนอยกวา แตสงผลใหคุณภาพของผลผลิตลดลง [11-

12] ดังนั้นการเลือกใชอุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับอบแหงจึง

เปนสิ่งสําคัญ ซึ่งมีการศึกษาและวิจัยเพื่อหาระดับอุณหภูมิที่
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เหมาะสมกับการอบแหงเห็ดหลินจือดวยลมรอน คือ 

Prasetyo และคณะที่ทําการทดลองอบแหงเห็ดหลินจือที่

อุณหภูมิในชวง 40 ถึง 60 องศาเซลเซียส ใชอุณหภูมิคงที่

ตลอดการอบแหง พบวาอุณหภูมิที่เหมาะสม คือ 50 องศา

เซลเซียส และรองลงมาคือ 60 องศาเซลเซียส [13] ตอมา 

พินิจ เนื่องภิรมย และคณะไดทดสอบการอบแหงในชวง 60 

ถึง 90 องศาเซลเซียส พบวาอุณหภูมิที่เหมาะสม คือ 70 

องศาเซลเซียส รวมถึงนําเสนอวิธีการอบแหงดวยลมรอน

แบบปรับอุณหภูมิหลายระดับ ประกอบดวย การอบ 2 

ชั่วโมงแรก ใชอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส และ 4 ชั่วโมง

ถัดไป ใชอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส [14] การอบแหงแบบ

ปรับอุณหภูมิหลายขั้นสงผลใหระยะเวลาในการอบแหง

ลดลงและใชพลังงานต่ํา [15] วิธีการอบแหงดวยลมรอน

แบบปรับอุณหภูมิหลายขั้นสําหรับเห็ดหลินจือไดรับการ

นําเสนอจากมหาวิทยาลัยแมโจ คือ เริ่มอบจากอุณหภูมิ 45 

องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ช่ัวโมง จากนั้นจึงปรับอุณหภูมิ

เปน 55 องศาเซลเซียส ตออีกเวลา 3 ช่ัวโมง และชวง

สุดทายอบที่อุณหภูมิ 67 ถึง 70 องศาเซลเซียส อีก 3 ชั่วโมง 

[16] ดังนั้นจึงเห็นไดวาการควบคุมอุณหภูมิใหอยูในระดับที่

เหมาะในแตละชวงเวลาของการอบจึงเปนสิ่งสําคัญ เครื่อง

อบแหงดวยลมรอนท่ีจําหนายโดยทั่วไปมีลักษณะเปนตูปด

มิดชิด มีระบบควบคุมอุณหภูมิและความเร็วลมอัตโนมัติ ใช

พลั งงานไฟฟ า  [17] หรือใชพลั งงานจากแกส  ซึ่ ง ให

ประสิทธิภาพในการทํางานดี แตมีตนทุนสูง ดังนั้นเกษตรกร

หรือกลุมวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กผูผลิตเห็ดหลินจือจึงใช

การปรับปรุงตู โลหะเปนเครื่องอบลมรอนตนทุนต่ํา ใช

พลังงานจากแกสและใชพัดลมมอเตอรควบคุมการหมุนเวียน

ของอากาศภายในตูอบ การควบคุมอุณหภูมิตลอดการ

อบแหงใชเครื่องมือวัดอุณหภูมิภายในตูอบแหง และใชการ

ปรับปริมาณแกสในการเพิ่มหรือลดอุณหภูมิ โดยมีผูควบคุม

ตลอดการอบ แมเครื่องอบแหงดวยลมรอนท่ีปรับปรุงนี้มี

ตนทุนต่ํา แตการควบคุมอุณหภูมิโดยใชมนุษยยังมีขอจํากัด

เนื่องจากการอบแหงใชเวลานานสงผลใหการควบคุมมี

ประสิทธิภาพลดลง เกิดปญหาในขั้นตอนการลดความช้ืนที่

ไมตอเนื่อง เชน อุณหภูมิต่ําเกินไป หรืออุณหภูมิสูงเกินสงผล

ใหชิ้นเห็ดหลินจือเสียหาย เทคนิคการควบคุมอุณหภูมิการ

อบแหงดวยลมรอนพลังงานแกสที่ถูกนําเสนอไวในงานกอน

หนา [18] สามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูในชวงท่ีตองการได

ดี แตตองใชการตรวจสอบอุณหภูมิตลอดเวลาสงผลตอการ

ใชพลังงานของสวนควบคุม ดังนั้นการเพิ่มสวนควบคุมที่

สามารถเรียนรูและปรับอุณหภูมิปรับอัตโนมัติจึงเปนสิ่งที่

ไดรับความสนใจ เนื่องจากสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

อบแหง มีตนทุนการพัฒนาต่ํา และใชพลังงานในการควบคุม

ต่ํา จึงเหมาะสําหรับการนําไปประยุกตใชกับกลุมเกษตรกร

หรือกลุมวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก 

 ดังนั้นในงานนี้ จึงนําเสนอการพัฒนาโครงสรางของ

โครงขายประสาทเทียมสําหรับระบบควบคุมการอบแหงดวย

ลมรอนแบบอัตโนมัติสําหรับเห็ดหลินจือ โดยใชการตัดสินใจ

ปรับระดับอุณหภูมิจากโครงขายประสาทเทียมท่ีมีโครงสราง

ที่เหมาะสม เพื่อรักษาระดับอุณหภูมิการอบแหงใหอยูที่ 50 

องศาเซลเซียส ที่เวลา 0 ถึง 3 ชั่วโมง 60 องศาเซลเซียส ท่ี

เวลา 3 ถึง 9 ชั่วโมง และ 70 องศาเซลเซียส ที่เวลา 9 ถึง 

18 ชั่วโมง โดยใชอุปกรณตนทุนในการผลิตต่ํา โครงสรางมี

ขนาดเล็ก สามารถติดตั้งเขากับตูอบและถังแกสทั่วไปได

สะดวกไมซับซอน เพื่อนําไปประยุกตใชกับระบบการอบแหง

เดิมของกลุมวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ดบานไร

เกา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ไดทันทีโดยไมตองปรับปรุงระบบ

เดิม ทําใหมีตนทุนการพัฒนาระบบต่ํา บทความในสวนแรก

เปนการศึกษาและวิเคราะหงานวิจัยกอนหนา สวนที่ 2 

หลักการและทฤษฎีของโครงขายประสาทเทียมที่ไดรับการ

นํามาใชในการวิเคราะหขอมูลและตัดสินใจแบงระดับ

อุณหภูมิในแตละชวงเวลา สวนที่  3 ระบบท่ีไดรับการ

นําเสนอที่แบงออกเปนสวนตรวจสอบอุณหภูมิภายในตูอบ

ลมรอนและสวนควบคุมการปรับวาลวแกสเพ่ือควบคุม

อุณหภูมิ สวนที่ 4 ระบบท่ีไดรับการพัฒนาใชการตรวจวัด

อุณหภูมิดวยเทอรโมคลัปเปลและสงตอไปยังสวนควบคุม

ดวยการสื่อสารผานบลูทูธ สวนควบคุมความรอนใช

มอเตอรสเต็ปเปอรในการหมุนวาลวแกสเพ่ือปรับอุณหภูมิ 

สวนที่ 5 เปนการฝกสอนโครงขายประสาทเทียมจากขอมูล

เวลาท่ีใชและอุณหภูมิท่ีตองการของการอบแหง เพ่ือหา

โครงสรางที่เหมาะสมและระบบการตัดสินใจท่ีแมนยํา สวน

ที่ 6 ทดสอบระบบในการควบคุมระดับอุณหภูมิใหอยูในชวง 

50 60 และ 70 องศาเซลเซียส ในแตละชวงเวลา จํานวน 3 

ครั้ง ครั้งละ 18 ชัว่โมง สุดทายเปนการสรุปผล  
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2.  ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 โครงขายประสาทเทียม คือ ระบบปญญาประดิษฐ

ประเภทหนึ่งที่เปนโมเดลทางคณิตศาสตร ไดรับการจําลอง

มาจากเซลลประสาทของมนุษย มีพฤติกรรมการเลียนแบบ 

การเขาใจภาษา การรับรู ไดและตอบสนอง โครงขาย

ประสาทเทียมไดรับการพัฒนาเพ่ือนํามาใชเปนเครื่องมือ

ประมวลผลขอมูล จากความสามารถในการเรียนรูและการ

ตัดสินใจอยางแมนยําจึงไดรับความสนใจอยางแพรหลายใน

หมูนักวิ จัย รวมถึงไดรับการนํามาประยุกตใชในระบบ

เซนเซอรที่ตองใชการวิเคราะหขอมูล [19-20] โครงขาย

ประสาท เที ยมชนิ ด เพอร เ ซ็ ป ตร อนแบบหล าย ช้ัน 

( Multilayer perceptron: MLP) มี โ ค ร ง ส ร า งพื้ น ฐ าน

ประกอบดวยอินพุตจํานวน m โนด แทนดวย x1, x2, ... , xm 

โนดซอนเรนซึ่งมีคาถวงน้ําหนัก (Weight) แทนดวย wx1, 

wx2, ... , wxm คาไบแอสของระบบแทนดวย bk อินพุตแตละ

โนดถูกนํามาคูณกับคาถวงนํ้าหนัก ผลคูณจากทุกโนด

ทั้งหมดถูกนํามารวมกันและรวมกับคาไบแอสเปนคา vk มีคา

ดังสมการที่ (1)  
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คา vk ถูกนําไปผานฟงกชันซิกมอยด (Sigmoid function: 

ysig) ซึ่งเปนฟงกชันแอคติเวทแบบไมเชิงเสน ดังสมการที่ (2) 

เพื่อใหไดคาเอาตพุตของโครงขายประสาทเทียม ky  โดย

การแทนคา x ในฟงกชันซิกมอยดดวย vk ดังสมการที่ (3) 
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โครงสรางสวนประมวลผลของโครงขายประสาทเทียมแสดง

ในรูปที่ 1 [21] สิ่งสําคัญสําหรับการฝกสอนโครงขาย

ประสาทเทียม คือ การกําหนดคาน้ําหนักเริ่มตน (Initial 

weight) สําหรับการประมวลผลในชั้นโนดซอนเรน การหา

น้ําหนักเริ่มตนท่ีเหมาะสมสามารถคํานวณไดจากจํานวนโนด

อินพุตและโนดซอนเรน มีคาเทากบั (-2.4/Fi, 2.4/Fi) โดย Fi 

คือ ผลรวมของจํานวนโนดอินพุต [22]  

 

ysig Output 
(yk)

wx1

wxm

..

.
..
.

xm

x1

Bias (bk)

Synaptic weights

Activation function
vk

ΣInput

 
รูปที ่1 โครงสรางในสวนการประมวลผลของโครงขาย

ประสาทเทียม 

 

คาเอาตพุตที่ตองการ คือ yd(p) โดย p คือ จํานวนรอบ 

การวนซ้ํา (Epoch) และจํานวนโนดเอาตพุตของโครงขาย

ประสาทเทียม คือ k การฝกสอนเ พ่ือหาโครงสรางที่

เหมาะสม ใชการวิเคราะหคาถวงน้ําหนักและคาไบแอสที่ให

เอาตพุตจากประมวลผล yk(p) ใกลเคียงกับเอาตพุตท่ี

ตองการมากที่สุด รวมถึงใชจํานวนทรัพยากรต่ําสุด โดยคา

ความผิดพลาด ek คํานวณไดดังสมการที่ (4) และความ

แมนยําคํานวณไดดังสมการท่ี (5)  

 

( ) ( ) ( )k d ke p y p y p    (4) 
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 (5) 

 

โครงขายประสาทเทียมไดรับการประยุกตอยางแพรหลายใน

ร ะบบการตั ดสิ น ใ จขอ ง เซน เซอร  [23] เ นื่ อ ง จากมี

ความสามารถในทํานายผล การตัดสินใจ ในบทความนี้จึง

ประยุกตใชโครงขายประสาทเทียมเพื่อประมวลผลเวลาที่ใช

และอุณหภูมิภายในเครื่องอบลมรอน สําหรับการตัดสินใจใน

การควบคุมปริมาณแกสเพ่ือรักษาอุณหภูมิการอบแหงใหอยู

ในระดับที่เหมาะสมตลอดเวลา  
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3. โครงสรางระบบควบคุม  

 การควบคุมความรอนภายในตูอบแหงเห็ดหลินจือใชการ

ตรวจสอบอุณหภูมิเทียบกับเวลาที่ใชในการอบลมรอน 

ขอมูลของเวลาและอุณหภูมิถูกใชเปนอินพุตสําหรับฝกสอน

โครงขายประสาทเทียม ผลการตัดสินใจที่ไดรับถูกใชควบคุม

การปรับวาลวแกสเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิใหเหมาะสม 

ระบบควบคุมแบงออกเปน 2 สวน สวนที่  1 คือ การ

ตรวจสอบเวลาที่ใชในการอบแหงตั้งแตเริ่มตนถึงเสร็จสิ้น

กระบวนการเทียบกับระดับอุณหภูมิจากการตรวจวัดภายใน

ตูอบ วิเคราะหขอมูลการตรวจวัดดวยโครงขายประสาท

เทียมและสงผลการตัดสินใจไปยังภาครับ สวนที่ 2 คือ การ

ประมวลผลขอมูลการตัดสินใจที่ไดรับจากภาคสงและปรับ

วาลวแกสเพ่ือควบคุมระดับอุณหภูมิใหเหมาะสมในชวงเวลา

นั้น ระบบควบคุมประกอบดวย โมดูลสัญญาณนาฬิกาทํา

หนาที่จับเวลาตั้งแตเริ่มตนถึงสิ้นสุดการอบแหง รวมเวลา

ทั้งหมด คือ 18 ชั่วโมง เซนเซอรตรวจวัดอุณหภูมิภายใน

ตูอบแหงดวยลมรอนสามารถทํางานไดในชวง -50 ถึง 150 

องศาเซลเซียส (°C) ไมโครคอนโทรลเลอรอาดุยโนทําหนาที่

รับขอมูลจากเซนเซอรอุณหภูมิและอุปกรณนับเวลาจริง 

สงออกขอมูลเวลาและอุณหภูมิแสดงบนหนาจอ พรอมท้ัง

ประมวลผลขอมูลดวยโครงขายประสาทเทียมที่ไดรับการ

โปรแกรม ( Implementation) อยูบนบอรด จากนั้นสง

ขอมูลการตัดสินใจผานอากาศดวยการสื่อสารผานโมดูลบลู

ทูธ (Bluetooth) ไปยังภาครับท่ีติดตั้งอยูที่วาลวแก็ส บอรด

ไมโครคอนโทรลเลอรของภาครับทําหนาวิเคราะหขอมูลท่ี

ไดรับและสงสัญญาณไปยังบอรดขับมอเตอร เพ่ือควบคุม

การหมุนของสเต็ปเปอรมอเตอรใหทําหนาที่ปรับวาลวแกส 

เพื่อรักษาระดับอุณหภูมิใหเหมาะสมกับชวงเวลาในขณะนั้น

ของการอบแหง โครงสรางระบบแสดงดังในรูปที่ 2 

 

4. การพฒันาระบบควบคุมการอบลมรอน 

 การควบคุมอุณหภูมิอบแหงเห็ดหลินจือดวยลมรอน

อัตโนมัติใชการจับเวลาควบคูกับการตรวจวัดอุณหภูมภิายใน

ตูอบ การจับเวลาทําตั้งแตระบบเริ่มการทํางาน ขอมูลเวลา

และอุณหภูมิถูกนําเขาสูกระบวนการตัดสินใจของโครงขาย

ประสาทเทียมเพ่ือประมวลผล จากนั้นสงออกผลการ

ตัดสินใจไปยังสวนควบคุมวาลวแกสเพ่ือปรับระดับความ

รอนใหอยูในชวงที่กําหนด อุปกรณสําหรับระบบควบคุม

ความรอนอัตโนมัติในสวนการตรวจวัดประกอบดวย เทอร

โ ม คั ป เ ป ล  ( Thermocouple Type K) โ มดู ลสัญญาณ

นาฬิกาตามเวลาจริง (Real-time clock) รุน DS1302 

ทํางานรวมกับบอรดไมโครคอนโทรลเลอรอาดุยโนนาโน 

(NANO) แสดงผลขอมูลดวยหนาจอโอแอลอีดี  (OLED) 

ขนาด 0.96 นิ้ว และใชโมดูลบูทูธ รุน HC05 สําหรับการ

สื่อสารเพ่ือสงขอมูล สวนควบคุมประกอบดวย โมดูลบลูทูธท่ี

ทําหนาที่รับขอมูลและสงตอให กับบอรดอาดุยโนนาโน 

บอรดขับมอเตอรรุน A4988 ทําหนาที่ขับมอเตอรสเต็ปเปอร

รุน NEMA 17 ขนาด 22 มิลลิเมตร 

 การตรวจสอบเวลาดวยโมดูล DS1302 ใชไฟเลี้ยงวงจร 

5 โวลต มีรูปแบบการสื่อสารแบบดิจิทัลและเช่ือมตอกับ

บอรดอาดุยโนนาโนทั้งหมด 3 ขา (pin) คือ สัญญาณนาฬกิา 

(CLK) ขอมูล (DAT) และรีเซต (RST)  
 

Gas valve control

Arduino NANO
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Bluetooth
HC-05

(Master)

OLED module 
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รูปที ่2 โครงสรางระบบควบคุมการอบแหงเห็ดหลินจืออัตโนมัต ิ
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ความรอนภายในตูอบลมรอนถูกตรวจวัดดวยเทอรโมคัปเปล 

มีคุณสมบัติในการวัดอุณหภูมิอยูในชวง -50 ถึง 150 องศา

เซลเซียส ขั้วบวกและลบตอเขากับโมดูล MAX6675 เพื่อ

เปลี่ยนจากสัญญาณแอนะล็อกเปนขอมูลอุณหภูมิในรูปแบบ

ของสัญญาณดิจิ ทัล 12 บิต ใชไฟเลี้ยง 5 โวลตขอมูล

อุณหภูมิไดรับการสงตอดวยการสื่อสารแบบอนุกรรม (SPI) 

ไปยังบอรดอาดุยโนนาโน การตรวจสอบเวลาในการอบลม

รอน และการวัดอุณหภูมิภายในตูอบถูกทําซ้ําทั้งหมด 10 

ครั้ง และเฉลี่ยเพื่อใหขอมูลมีความถูกตองมากที่สุด ควบคุม

การสื่อสารและการประมวลผลขอมูลเวลาและอุณหภูมไิดรับ

การควบคุมจากบอรดอาดุยโนนาโน จากน้ันขอมูลท้ัง 2 

ไดรับการแสดงผลบนหนาจอโอแอลอีดี การสงขอมูลจาก

บอรดอาดุยโนนาโนเพ่ือแสดงบนหนาจอโอแอลอีดีใชการ

สื่อสารอนุกรมแบบซิงโครนัส (Inter-Integrated Circuit: 

I2C) เวลาจริงถูกแสดงบนหนาจอในรูปแบบ ช่ังโมง นาที 

และวินาที (00:00:00) คาเฉลี่ยของอุณหภูมิถูกแสดงบน

หนาจอในลักษณะตัวเลขแบบทศนิยมสองตําแหนง ในเวลา

เดียวกันขอมูลถูกวิเคราะหดวยโครงขายประสาทเทียมที่ฝง

ตัวอยูบนบอรดอาดุยโนนาโนเพ่ือประมวลผลเวลาจริงท่ีใช

และ อุณหภูมิที่ ต องการ จากนั้นส งขอมูลการตัดสิ น

ออกอากาศดวยโมดูลบลูทูธ HC05M (Master) ไปยังสวน

ควบคุมวาลวแกสภาครับที่ติดตั้งอยูกับถังแกสหุงตม (LPG) 

สวนควบคุมรับขอมูลผานโมดูลบลูทูธ HC05S (Slave) และ

สงตอไปยังบอรดอาดุยโนนาโน ขอมูลไดรับการวิเคราะห

และสงสัญญาณไปยังบอรดขับมอเตอร พรอมท้ังเช่ือมตอ

ไฟเลี้ยงสําหรับมอเตอรสเต็ปเปอรดวย Relay แทนการตอ

ไฟเลี้ยงตลอดเวลาเพ่ือลดการใชกําลังงาน มอเตอรสเต็ปเปอร

ถูกควบคุมใหปรับวาลวแกสตามทิศทางของการตัดสินใจ 

โครงสรางสวนตรวจวัดและสวนควบคุมดังแสดงในรูปท่ี 3 

(ก) และ (ข) 

 

HC-05 master

Arduino nano

MAX6675

DC step-down

DS1302
Measurement

 
(ก) 

 
(ข) 

รูปที ่3 ระบบควบคุมอุณหภมูิการอบลมรอนเห็ดหลินจืออัตโนมัติ (ก) สวนตรวจวัด (ข) สวนควบคมุ 
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การปรับอุณหภูมิในการอบแหงเห็ดหลินจือใชการเรียนรูจาก

ชวงเวลาจริงของการอบเทียบกับอุณหภูมิภายในตูอบแหง

จากนั้นจึงตัดสินใจ ซึ่งมีขอกําหนด คือ ในชวงเวลาเริ่มตน 3 

ชั่งโมงแรก รักษาระดับอุณหภูมิใหอยูท่ี 50 องศาเซลเซียส 

และเมื่อเวลาผานไปอยูในชวง 3 ถึง 9 ชั่วโมง รักษาระดับ

อุณหภูมิใหอยูที่ 60 องศาเซลเซียส ในชวงสุดทายของการ

อบแหงที่เวลา 9 ถึง 18 ชั่วโมง ควบคุมอุณหภูมิที่ใชในการ

อบแหงอยูที่ 70 องศาเซลเซียส และคงที่ตลอดการอบแหง 

ในแตละชวงเวลาของการอบแหงอุณหภูมิ ไดรับการ

ตรวจสอบตลอดเวลาการอบ ในชวงเวลา 3 9 และ 18 

ชั่วโมง เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอยูนอกชวง 50 60 และ 70 

องศาเซลเซียส ตามลําดับ ในกรณีที่อุณหภูมิต่ํากวาที่กําหนด

วาลวแกสไดรับการปรับใหหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่ม

ความรอนภายในตู ในกรณีอุณหภูมิสูงเกินจากที่กําหนด

วาลวแกสไดรับการปรับใหหมุนตามเข็มนาฬิกาเพ่ือลดระดับ

อุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิอยูในชวงที่กําหนดระบบไมปรับวาลว

แกสและรอผลการตรวจสอบอุณหภูมิในครั้งตอไป การปรับ

อุณหภูมิในแตละชวงเวลาจริงของการอบแหงดวยมอเตอร 

สเต็ปเปอรมีทิศทางการหมุน 15 เงื่อนไข แสดงดังตารางท่ี 1 

ชวงเวลาในการอบแหงและอุณหภูมิท่ีเหมาะสมถูกกําหนด

เปนเงื่ อนไขการควบคุมสําหรับการแหงเห็ดหลินจือ 

เนื่องจากอุณหภูมิที่เหมาะสมในแตละชวงเวลาตางกัน การ

อบแหงจึงเริ่มตนท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เมื่อเวลา

เพ่ิมขึ้นจึงปรับอุณหภูมิใหสูงขึ้นเปน 60 และ 70 องศา

เซลเซียส ตามลําดับ เ พ่ือใหชิ้นเห็ดแหงท้ังแผนและมี

ความช้ืนต่ําสุด เงื่อนไขการเปลี่ยนอุณหภูมิในแตละชวงเวลา

ถูกนําไปใชในการฝกสอนและทดสอบโครงขายประสาท

เทียมเพื่อหาคาถวงน้ําหนัก (Weight) ที่เหมาะสม จากนั้น

จึงโปรแกรมลงบอรดอาดุยโนนาโน เพื่อความแมนยําในการ

ตัดสินใจของระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ  

 

ตารางที่ 1 องศาการปรับวาลวแกสเพ่ือควบคุมอุณหภูมิ  

 

Timer (Hour) 
Temperature 

(°C) 

Valve control 

Rotation Mapping function of the target 

Time <3 

T < 45 -40° 0 0 1 

45 ≤ T < 50 -10° 0 1 0 

T = 50 0° 0 0 0 

50 < T ≤ 55 +10° 1 0 0 

55 < T ≤ 60 +20° 1 1 0 

3> Time <9 

T < 55 -40° 0 0 1 

55 ≤ T < 60 -10° 0 1 0 

T = 60 0° 0 0 0 

60 < T ≤ 65 +10° 1 0 0 

65 < T ≤ 70 +20° 1 1 0 

9> Time <18 

T < 65 -40° 0 0 1 

65 ≤ T < 70 -10° 0 1 0 

T = 70 0° 0 0 0 

70 < T ≤ 75 +10° 1 0 0 

75 < T ≤ 80 +20° 1 1 0 
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5. การเรียนรูของโครงขายประสาทเทียม  

 ขอมูลเวลาที่ใชในแตละชวงของการอบแหงและอุณหภูมิ

ที่ตองการในขณะนั้นถูกใชในการฝกสอนโครงขายประสาท

เทียมเพื่อหาโครงสรางใหเหมาะสม รวมถึงการหาคาถวง

น้ําหนักสําหรับการตัดสินใจ ขอมูลอุณหภูมิในแตละชวงเวลา

ของการอบแหงที่  15 เงื่อนไข ถูกใช เปนอินพุตให กับ

โครงขายประสาทเทียม ดังนั้นจํานวนอินพุตจึงมีทั้งหมด 2 

โนด จํานวนโนดซอนเรนไดรับการปรับโครงสรางและ

ทดสอบทั้งหมด 3 ระดับ ประกอบดวย 3 4 และ 6 โนด เพ่ือ

หาจํานวนโนดซอนเรนที่เหมาะสม โนดเอาตพุตมีจํานวน 3 

โนด ถูกใชเปนตัวแทนของทิศทางและองศาของการหมุน

วาลวแกสประกอบดวยมุม-40 -10 0 +10 และ +20 องศา 

ของชวงเวลาที่นอยกวา 3 9 และ 18 ชั่วโมง ตามลําดับ รวม

ทั้งหมด 15 ระดับ การปรับคาอัตราการเรียนรู (α) ซึ่งเปน

คาความละเอียดของการปรับคาถวงนํ้าหนักในแตละรอบ

ของการฝกสอน เพื่อหาอัตราการเรียนรูท่ีเหมาะสมไดรับ

การทดสอบตั้งแต 0.005 0.01 0.05 ถึง 0.5 ตามลําดับ การ

ฝกสอนใชเงื่อนไขการซ้ําที่ไมเกิน 104 รอบ หรือใหคาผลรวม

ของความผิดพลาด (Sum of error) ต่ํากวา 10-2 ขอมูลการ

ฝกสอนและเงื่อนไขในการทดสอบโครงขายประสาทเทียม 

เริ่มจากโครงสรางที่ใช 3 โนดซอนเรน ใชอัตราการเรียนรู 

0.005 ใหอัตราความผิดพลาด 1.797 และมีความแมนยํา 

26.7% และความแมยําสูงสุดของ 3 โนดซอนเรน อยูที่ 

86.7% ดวยการใชอัตราการเรียนรู 0.1 ใหอัตราความ

ผิดพลาดที่ 0.712 จากนั้นจึงเพ่ิมจํานวนโนดซอนเรนเปน 4 

โนด การเรียนรูสามารถทําไดดีและมีความแมนยําเพ่ิมขึ้นใน

แตละอัตราการเรียนรู โดยเฉพาะท่ีอัตราการเรียนรู 0.1 ท่ี

ใหอัตราความผิดพลาด 0.488 และใหความแมนยําสูงสุดท่ี 

100% เมื่อปรับโครงสรางเปน 6 โนดซอนเรน การเรียนรู

ไดรับการพัฒนาเพิ่มข้ึนและใหความแมนยําอยูในชวง 66.7 

ถึง 100% ในชวงอัตราการเรียนรู 0.005 ถึง 0.5 และให

อัตราความผิดพลาดตั้งแต 0.329 ถึง 1.492 ตามลําดับ ดัง

แสดงในตารางท่ี 2 จากการฝกสอนและทดสอบโครงขาย

ประสาทเทียมเพื่อหาโครงสรางที่เหมาะสมสําหรับการ

นําไปใชงาน ในการควบคุมระดับอุณหภูมิภายในตูอบแหง

เห็ดหลินจือดวยลมรอน สังเกตไดวาอัตราการเรียนรูสงผล

ตอความเร็วและความสามารถในการแกปญหา สําหรับ

จํานวนโนดซอนเรนที่เพ่ิมขึ้นทําใหมีความสามารถแกปญหา

โจทยที่ซับซอน แตในทางกลับกันตองแลกมาดวยจํานวน

ทรัพยากรที่ตองใชเพิ่มข้ึน เมื่อเปรียบเทียบที่ความแมนยํา 

สังเกตไดวาการใชจํานวนโนดซอนเรนท่ี 4 และ 6 โนด สงผล

ใหการตัดสินใจทําไดอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อเปรียบเทียบ

จํานวนทรัพยากรที่ใชงานกับประสิทธิภาพในการตัดสินใจ 

จึงเห็นไดวาโครงสรางที่เหมาะสําหรับการประยุกตใชงาน 

คือ อินพุต 2 โนด โนดซอนเรน 4 โนด และมี 3 โนดเอาตพตุ 

ดังแสดงรูปที่ 4 ที่อัตราการเรียนรู 0.1 ใหผลรวมของอัตรา

ความผิดพลาดที่ 0.488 สงผลใหทรัพยากรถูกใชอยางคุมคา

และมีความแมนยําที่ 100% จากนั้นโครงขายประสาทเทียม

ที่ออกแบบถูกโปรแกรมลงบนบอรดอาดุยโนนาโนเพื่อใช

สําหรับการตัดสินใจในระบบควบคุมการอบแหงดวยลมรอน

อัตโนมัติ  

 

ตารางที่ 2 การฝกสอนและทดสอบโครงขายประสาทเทียม  

 

Hidden 

node 

Learning 

rate 
Epoch 

Sum 

of 

error 

Accuracy 

(%) 

3 

0.005 

104 

1.797 26.7% 

0.01 1.394 73.3% 

0.05 0.935 80.0% 

0.1 0.712 86.7% 

0.5 0.455 80.0% 

4 

0.005 

104 

1.521 60.0% 

0.01 1.161 73.3% 

0.05 0.813 80.0% 

0.1 0.488 100% 

0.5 0.329 80.0% 

6 

0.005 

104 

1.492 66.7% 

0.01 1.149 73.3% 

0.05 0.813 80.0% 

0.1 0.526 100% 

0.5 0.329 80.0% 
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รูปที่ 4 โครงสรางของโครงขายประสาทเทียมที่ใชงานจริง 

 

6. การทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิ  

 ระบบควบคุมอุณหภูมิการอบแหงดวยลมรอนอัตโนมัติ

สําหรับตูอบลมรอนเห็ดหลินจือไดรับการทดสอบท่ีกลุม

วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ดบานไรเกา ตูอบลม

รอนที่ไดรับการทดสอบมีขนาด กวางxยาวxสูง อยูที่ 2x3x2 

เมตร และมีถาดอยูภายในท้ังหมด 12 ถาด ใชสําหรับบรรจุ

ชิ้นเห็ด การอบแหงแตละครั้งชิ้นเห็ดไดรับการบรรจุทั้งหมด 

40 กิโลกรัม การอบแหงใชความรอนจากไฟที่หัวของแกสหุง

ตมแอลพีจีและใชมอเตอรเปาความรอนจากหัวแกสเขาสู

ตูอบแหงเพ่ือกําจัดความชื้นของช้ินเห็ดหลินจือ สวนตรวจวดั

และการตัดสินใจของระบบควบคุมไดรับการติดตั้งเขากับ

ตูอบลมรอนเพื่อวัดอุณหภูมิและเทียบกับเวลาที่ใชในการ

อบแหง ในสวนควบคุมและไดรับการติดตั้งเขากับวาลวของ

ถังแกสหุงตมเพ่ือควบคุมปริมาณแกสที่ใหความรอนในการ

อบแหง ดังแสดงในรูปที่ 5 

 

  
รูปที ่5 การติดตั้งสวนควบคุมอัตโนมัติเขากับ 

ระบบลมรอนอบแหง  

ระบบควบคุมอัตโนมัติไดรับการทดสอบในแตละครั้งใชเวลา

ทั้งหมด 18 ชั่วโมง การควบคุมความรอนภายในตูอบแหงทํา

ทั้งหมด 3 ครั้ง แบงตามความถี่ของการตรวจวัดและการ

ควบคุมประกอบดวย การวัดทุกๆ 2 5 และ 10 นาที 

ตามลําดับ และทดสอบในชวงเวลา 6:00 นาฬิกา ถึง 24:00 

นาฬิกา อุณหภูมิภายในตูอบแหงท่ีใชในการทดสอบเริ่มตนท่ี 

50 องศาเซลเซียส จากนั้นจึงตั้งคาระบบใหทํางานอัตโนมัติ

ดวยการตรวจวัดอุณหภูมิและควบคุมความรอนจากการปรบั

วาลวแกส การทดสอบครั้งแรกใชความถี่ในการตรวจวัดและ

ควบคุมทุกๆ 2 นาที เมื่อความอุณหภูมิไมอยูในชวงท่ีกําหนด

ของชวงเวลา 0 ถึง 3 ชั่วโมง หรือ 3 ถึง 9 ช่ัวโมง หรือ 9 ถึง 

18 ชั่วโมง ระบบทําการปรับวาลวแกสเพื่อควบคุมอุณหภูมิ

ใหอยูที่ 50 60 และ 70 องศาเซลเซียส ตามลําดับ การ

ทดสอบครั้งท่ี 2 ใชความถ่ีในการตรวจวัดทุกๆ 5 นาที เมื่อ

อุณหภูมินอกชวงที่กําหนดระบบทําการหมุนวาลวแกสเพ่ือ

รักษาระดับอุณหภูมิใหอยูในชวงท่ีเหมาะสมเชนเดียวกับการ

ทดสอบในครั้งแรก ในครั้งท่ี 3 ใชความถี่ท่ีตรวจวัดหางกัน

เพ่ิมข้ึนเปนการวัดทุกๆ 10 นาที และควบคุมอุณหภูมิ

เชนเดียวกับการทดสอบในครั้งกอนหนาการหมุนวาลวแกส 

1 ครั้ง ใชกําลังงานเฉลี่ยอยูที่ 3 วัตต ดังนั้นการควบคุม

อุณหภูมิใหเหมาะสมและใชกําลังงานต่ําจึงเหมาะสําหรับ

ระบบอบลมรอนอัตโนมัติ จากการทดสอบระบบสามารถ

สังเกตได คือ การตรวจสอบและควบคุมความรอนภายใน

ตูอบอยางละเอียดที่ 2 นาที ตอตรวจวัดและการควบคุม 1 

ครั้ง ระบบสามารถรักษาระดับอุณหภูมิใหอยู ในชวงที่

ตองการไดอยางแมนยําอยูที่  ±1.2 องศาเซลเซียส แต

อยางไรก็ตามการปรับวาลวแกสถ่ีสงผลตอการใชกําลังงานที่

เพิ่มข้ึน เมื่อลดความถี่ในการตรวจวัดและควบคุมอุณหภูมิ

อยูที่ 5 นาที ตอการตรวจสอบ 1 ครั้ง ทําใหการใชพลังงาน

นอยลงและควบคุมอุณหภูมิใหอยูในชวงที่กําหนด มีการ

เปลี่ยนแปลงไมเกิน ±2.9 องศาเซลเซียส การทดสอบครั้ง

สุดทายเปนการตรวจวัดแบบหยาบ คือ ตรวจวัดหางกันครั้ง

ละ 10 นาที ระบบไมสามารถควบคุมอุณหภูมิภายในตูลม

รอนอบแหงใหอยูในชวงที่ตองการไดตลอดชวงการทํางาน 

อุณหภูมิมีความแปรปรวนสูงอยูที่ ±6.4 องศาเซลเซียส ดัง

แสดงในรูปที ่6  
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รูปที ่6 การควบคุมอุณหภูมภิายในตูอบลมรอนเห็ดหลินจือ  

 

เพื่อใหการควบคุมอุณหภูมิภายในตูอบลมรอนทําไดอยางมี

ประสิทธภิาพ การเลือกระดับความถี่ในการตรวจสอบจึงเปน

สิ่งสําคัญ เนื่องจากในแตละครั้งของการปรับระดับความรอน

ใชพลังงานสูง เมื่อพิจารณาจากการควบคุมอุณหภูมิท้ัง 3 

ระดับความถี่ แสดงใหเห็นวาที่การตรวจวัดทุกๆ 5 นาที เปน

ชวงเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากประหยัดพลังงานท่ีใชในการ

ควบคุมแตยังคงรักษาระดับอุณหภูมิใหอยูในชวงที่ตองการ

ได  คื อ  50 60  และ  70 องศา เซล เซียส ไดอย า งมี

ประสิทธภิาพ  

 

7. สรุปผล  

 ระบบควบคุมอุณหภูมิภายในตูอบแหงเห็ดหลินจือดวย

ลมรอนอัตโนมัติใชการตรวจสอบอุณหภูมิภายในตูลมรอน

ดวยเทอรโมคลัปเปลรุน Type K ทํางานรวมกับบอรด 

MAX6675 และใหเอาตพุตเปนขอมูลแบบสัญญาณดิจิทัล 

ขอมูลเวลาจริงถูกวัดจากโมดูลสัญญาณนาฬิกาตามเวลาจริง

รุน DS1302 ขอมูลเฉลี่ยของเวลาและอุณหภูมิไดรับการ

แสดงผลบนหนาจอ OLED ขนาด 0.96 นิ้ว และถูกวิเคราะห

ดวยโครงขายประสาทเทียมท่ีใชโครงสราง 2 โนดอินพุต 4 

โนดซอนเรน และ 3 โนดเอาตพุต ที่เปนตัวแทนของอุณหภูมิ

ในแตละชวงเวลา ที่อัตราการเรียนรู  0.1 ใหคาความ

ผิดพลาด 0.488 และใหความแมนยําในการตัดสินใจ 100% 

และฝงตัวอยูบนบอรดไมโครคอนโทรลเลอรอาดุยโนนาโน 

การประยุกตโครงขายประสาทเทียมในระบบการตัดสินใจ

เพ่ือควบคุมการอบแหงดวยลมรอนสงผลใหการควบคุม

ระดับเชื้อเพลิงแกสทําไดแมนยํา ขอมูลการตัดสินใจถูก

สงผานอากาศดวยโมดูลบลูทูธไปยังสวนควบคุมที่ติดตั้งอยูที่

วาลวปรับแกส ขอมูลการตัดสินใจถูกนําเขาดวยโมดูลบลูทูธ

ของสวนควบคุมและประมวลผลดวยบอรดอาดุยโนนาโน 

สัญญาควบคุมถูกสงไปยังบอรดขับเพื่อควบคุมมอเตอร 

สเต็ปเปอรใหหมุนวาลวแกสในชวง -40 ถึง +20 องศา เพ่ือ

ควบคุมอุณหภูมิใหอยูในชวง 50 60 และ 70 องศาเซลเซียส 

ตลอดระยะเวลา 18 ช่ัวโมง ระบบไดรับการทดสอบ 3 ครั้ง 

แบงตามความถ่ีในการตรวจวัดและควบคุมท่ีทุกๆ 2 5 และ 

10 นาที จากการทดสอบแสดงใหเห็นวาชวงเวลาที่เหมาะสม 

คือ การตรวจวัดทุกๆ 5 นาที เนื่องจากประหยัดพลังงาน

และรักษาระดับอุณหภูมิใหอยูในชวงที่กําหนด มีความ

แปรปรวนเพียง ±2.9 องศาเซลเซียส จึงทําใหระบบอบลม

รอนเห็ดหลินจืออัตโนมัติทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ระบบควบคุมอุณหภูมิการอบแหงท่ีพัฒนาสามารถทดแทน

การใชแรงงานคนเพื่อควบคุมอุณหภูมิ ทําใหการควบคุม

อุณหภูมิแมนยํามากข้ึน เนื่องจากการอบแหงใชระยะ

เวลานาน รวมถึงสามารถติดตั้งเขากับระบบเดิมของทางกลุม

วิสาหกิจไดโดยไมตองปรับปรุงระบบเดิมและใชตนทุนต่ํา 
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บทคัดยอ 

 บทความนี้ไดนำเสนอการออกแบบและสรางชุดควบคุมแรงดันไฟฟาโดยใชไมโครคอนโทรลเลอรสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟา

แมเหล็กถาวรแบบฟลักซตามแนวแกน  ซึ่งวงจรการควบคุมแรงดันไฟฟาประกอบไปดวยวงจรเรียงกระแสเต็มคลื่น 3 เฟสแบบ

บริดจและวงจรทอนระดับแรงดัน  โดยการควบคุมระดับแรงดันไฟฟาดานออกจะควบคุมในสวนของอุปกรณสวิตซของวงจร

ลดทอนระดับแรงดันดวยบอรดไมโครคอนโทรลเลอร Arduino รุน UNO R3  ซึ่งผลการทดสอบที่เครื่องกำเนิดไฟฟาความเร็ว

รอบเทากับ 300 รอบตอนาที ปรับตั้งคาแรงดันไฟฟาดานออกไดสูงสุด 35.00 โวลต วัดคาได 39 โวลต  ที่ความเร็วรอบเทากับ 

600 รอบตอนาที ปรับตั้งคาแรงดันไฟฟาดานออกไดสูงสุด 70.00 โวลต วัดคาได 72 โวลต  และที่ความเร็วรอบเทากับ 900 

รอบตอนาที ปรับตั้งคาแรงดันไฟฟาดานออกได 100.00 โวลต วัดคาได 101 โวลต  ซึ่งผลจากการทดสอบชุดทดสอบแสดงให

เห็นถึงชุดควบคุมแรงดันไฟฟามีความสามารถควบคุมแรงดันไฟฟาดานออกไดตามเงื่อนไข 
 

คำสำคัญ: เครื่องกำเนิดไฟฟาแมเหล็กถาวร, วงจรเรียงกระแสเต็มคลื่น 3 เฟสแบบบรดิจ, วงจรทอนระดับแรงดัน 
 

Abstract 

This article presents the design and build of a voltage control using a microcontroller for an axial 

flux permanent magnet generator.    The voltage control circuit consists of a three phase full-wave bridge 

rectifier and buck converter circuit.    The voltage output of the device to control the switch of a circuit 

board with a reduced voltage level Arduino microcontroller model UNO R3.   The generator speed test of 

300 rpm adjustable output voltage up to 35.00 volts measured at 39 volts.   At 600 rpm, the output voltage 

is adjustable up to 70. 00 volts, measured at 72 volts, and at 900 rpm, the output voltage is adjustable to 
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100.00 volts. The value is 101 volts. The result of the voltage regulator circuit test shows that the voltage 

regulator is capable of controlling the output voltage according to conditions. 

 

Keywords: Permanent Magnet Generator, Three Phase Full-Wave Bridge Rectifier, Buck Converter 

 

1. บทนำ 

 ในสภาพสังคมปจจุบันมีการขยายตัวในภาคครัวเรือน

เพิ่มมากขึ้น จึงทำใหมีความตองการการใชพลังงานเพิ่มขึ้น

ตามไปดวย   ดังน้ันจึงมีการคิดคนเทคโนโลยีดานการใชงาน

พลังงานทดแทนเกิดขึ ้นมากกมายเพื ่อตอบสนองความ

ตองการ ในปจจุบันมนุษยไดใหความสำคัญและนำพลังงาน

จากลมมาใชประโยชนมากขึ้น[1] เนื่องจากมีอยูทั่วไป ไม

ตองซื้อหา เปนพลังงานที่สะอาด ไมกอใหเกิดอันตรายตอ

สภาพแวดลอม และสามารถนำมาใชประโยชนไดอยางไม

รูจักหมดสิ้น 

 เครื่องกำเนิดไฟฟาเปนอุปกรณที่สำคัญสำหรับการใช

งานดานพลังงานทดแทน โดยเครื่องกำเนิดไฟฟาทำหนาที่

เปลี่ยนพลังงานกลเปนพลังงานไฟฟา ในสวนของพลังงานกล

มีการใชงานจากพลังงานหลากหลายรูปแบบ เชน พลังงาน

ลม พลังงานน้ำ เปนตน  พลังงานลมเปนพลังงานตาม

ธรรมชาติที่เกิดจากความแตกตางของอุณหภูมิ ความกดดัน

ของบรรยากาศและแรงจากการหมุนของโลก สิ่งเหลานี้เปน

ปจจัยที่กอใหเกิดความเร็วลมและกำลังลม เปนที่ยอมรับ

โดยทั่วไปวาลมเปนพลังงานรูปหนึ่งที่มีอยูในตัวเอง และ แต

มีขอจำกัดคือ ชวงกระแสลมที่ไมคงที่ ทำใหชวงขับเครื่อง

กำเนิดไฟฟาไมตอเนื่องหรือไมสามารถรักษาแรงดันไฟฟาที่

จายใหกับโหลดใหมีคาคงที่ได[2] จึงทำใหพลังงานไฟฟาท่ีได

ไมเพียงพอตอการใชงาน สงผลตอประสิทธิภาพการใชงานที่

ไมตอเนื่องดวย ซึ่งวิธีที่นิยมนำมาแกไขปญหาดังกลาวให

ทำงานดีขึ้น คือนำวงจรอิเล็กทรอนิกสกำลังมาประยุกตใช

งาน 

 ดังนั้นผู วิจัยจึงเลือกการใชงานวงจรอิเล็กทรอนิกสท่ี

ประกอบด  วยวงจร เร ี ย งกระแสและวงจรแปลงผัน

แรงดันไฟฟาที่มีหนาที่จายกำลังไฟฟาใหกับโหลดไดแกวงจร

ทอนระดับแรงดัน (Buck Converter) เปนวงจรแปลงผัน

แรงดันไฟฟากระแสตรงที่ทำหนาที่ลดระดับแรงดันไฟฟา

ดานออกใหต่ำกวาแรงดันไฟฟาดานเขามาใชงานในระบบนี้  

เพื ่อควบคุมและรักษาระดับแรงดันดานขาออกที่ตองการ

นำไปใชงาน โดยในบทความนี ้ประกอบดวยที ่มาและ

ความสำคัญในหัวขอที่หนึ่ง หัวขอที่ 2 จะเปนทฤษฎีที่ใชใน

งานวิจัย หัวขอที่ 3 เปนวิธีการดำเนินงาน  หัวขอที่ 4 เปน

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล และการสรุปผลการศึกษา

เปนหัวขอที่ 5 

  

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

2.1 เคร่ืองกำเนิดไฟฟาซิงโครนัส 

 เปนเครื่องจักรกลที่ใชสำหรับแปลงผันพลังงานกลเปน

พลังงานไฟฟา  ประกอบดวยสวนสำคัญ 2 สวนคือ สวนที่

สรางสนามแมเหล็ก เรียกกวา วงจรสนามและสวนที่สราง

แรงดันไฟฟา เรียกวา วงจรอาเมเจอรในเครื่องกำเนิดไฟฟา

กระแสตรง โดยวงจรสนามจะเปนสวนที่อยูกับที่ วงจรอาร

เมเจอรจะเปนสวนที่เคลื ่อนที ่ แตในเครื ่องกำเนิดไฟฟา

กระแสสลับ วงจรสนามและวงจรอาเมเจอร สามารถเปนได

ทั้งสวนที่อยูกับที่และสวนที่หมุนได  สวนเครื่องกำเนิดไฟฟา

แมเหล็กถาวรแบบฟลักซตามแนวแกนอาศัยสนามแมเหล็ก

ของแมเหล็กถาวรจากโรเตอรหมุนตัดผานขดลวดที่ถูกยึดอยู

กับที่ในสเตเตอรของเครื่องกำเนิดไฟฟา   สวนประกอบของ

เครื่องกำเนิดไฟฟาแมเหล็กถาวรแบบฟลักซตามแนวแกน

แสดงไดตามรูปที่ 1 
   

 
 

รูปที ่1 เครื่องกำเนิดไฟฟาแมเหลก็ถาวร 

 

โรเตอร์ 

สเตเตอร์ 
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2.2 วงจรเรียงกระแสเตม็คลื่น 3 เฟสแบบบริดจ 

 วงจรเรียงกระแสเต็มคลื่น 3 เฟสแบบบริดจ ทำหนาที่

เปลี ่ยนไฟฟากระแสสลับใหเปนไฟฟากระแสตรง โดยใช

ไดโอดเปนตัวอุปกรณสวิตช 

 
 

รูปที่ 2 วงจรเรียงกระแสเต็มคลื่น 3 เฟสแบบบริดจ 
 

 จากร ูปที ่  2  จะได ร ูปคล ื ่นแรงด ันไฟฟาด านออก

ประกอบดวย 6 พัลล ดังนั้นจึงหาคาเฉลี่ยของแรงดันไฟฟา

ดานออก ไดดังนี ้
 

dc m m
3 3

V V 1.6542V
π

   
(1) 

mm

2/1

rms V1.6554V
π4

39

2

3
V 










  

(2) 

 

ถาโหลดเปนความตานทาน คา rms ของกระแสไฟฟาที่

ไดโอดจะเปนดังสมการท่ี 3 
 

R

V0.9558
I m

rmsd,   (3) 

 

กระแสไฟฟาฉลี่ยที่ไดโอดแตละตัว มีคาเปนดังสมการที่ 4 
 

πR

V3
I m

avd,   
(4) 

 

คา rms ของกระแสไฟฟาที่ขดลวดทุติยภูมิของหมอแปลงจะ

เปนดังสมการที่ 5 
 









R

V1.3517
I m
s  (5) 

 

 คาแรงดันไบแอสกลับสูงสุดที่เกิดขึ้นทุกไซเคิลของไฟฟา

ก ร ะ แ ส ส ล ั บ  ( Manimum Peak Repetitive Reverse 

Voltage) หรือคา PIV ที่ไดโอดทำงานไดโดยไมชำรุด จะได

ดังสมการที่ 6 

mRRM V3V   (6) 

 

2.3 วงจรทอนระดับแรงดัน 

 วงจรทอนระดับแรงดันหรือวงจรบั๊กคอนเวอรเตอร เปน

วงจรแปลงผันแรงดันกระแสตรงที ่ทำหนาที ่ลดระดับ

แรงดันไฟฟาดานออกมีคาต่ำกวาแรงดันไฟฟาดานเขา ซึ่ง

โครงสรางของวงจร แสดงดังภาพที่ 2 ประกอบดวยตัวสวิตช

ที่เปนมอสเฟต ทำหนาที่ตัด ตอวงจร สวนไดโอด ทำหนาท่ี

เปนทางไหลของกระแสในชวงสวิตชเปดวงจร สวนตัวเก็บ

ประจุ ทำหนาที่กรองแรงดันไฟฟาดานออกใหเรียบขึ้น และ

ตัวเหนี่ยวนำทำหนาที่สะสมพลังงานและจายพลังงานในชวง

สวิตชปดและเปดวงจร [3] ,[4] 

 
รูปที่ 3 วงจรทอนระดับแรงดัน 

 

 ในวงจรทอนระดับแรงดัน   อัตราขยายแรงดันจะมี

คาสูงสุดไมเกิน 100 เปอรเซ็นต ตามคาวัฏจักรหนาที่ (D) 

ของวงจรทอนระดับแรงดันเปนวงจรที่ทำใหแรงดันไฟฟา

ดานออกนอยกวาหรือเทากับแรงดันไฟฟาดานเขา ทั้งนี้

ขึ้นอยูกับคา D โดยการปรับคา D สามารถปรับไดตั้งแตศูนย

ถึงหนึ่ง[5]  ดังสมการที่ 7   
 

D
V

V

s

o   (7) 

 

2.4 บอรดไมโครคอนโทรลเลอร 

 บอรดไมโครคอนโทรลเลอร  Arduino ร ุ น UNO R3 

แสดงดังร ูปที ่  4 สำหร ับคำนวณประมวลผลการสราง

สัญญาณ PWM เพ่ือใชสำหรับควบคุมแรงดันไฟฟาดานออก 

ซ ึ ่ง Arduino นั ้นเป นบอร ดไมโครคอนโทรลเลอรแบบ

สำเร ็จรูปในยุคปจจุบัน ซึ ่งถูกสรางมาจาก Controller 

ตระกูล ARM ของ ATMEL [6] ขอดีของบอรดคือเรื่องของ 

Open Source ที่สามารถนำไปพัฒนาตอเปนอุปกรณตางๆ

ไดและความสามารถในการเพิ่ม Boot Loader เขาไปที่ตัว 

ARM จึงทำใหการ Upload Code เขาตัวบอรดสามารถทำ
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ไดงายข้ึน และมีการพัฒนา Software ที่ใชในการควบคุมตัว

บอรดของ Arduino โดยใชเปนภาษา C++ 
 

 
รูปที่ 4 บอรดไมโครคอนโทรลเลอร Arduino 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 

3.1 การออกแบบวงจร 

 ในสวนของการออกแบบวงจรเรียงกระแสเต็มคลื ่น 3 

เฟสแบบบริดจ ไดใชไดโอด 6 ตัวตอกันแบบบริดจ [7] แสดง

ดั ง 

รูปที่ 5 

 

 
รูปที่ 5 การออกแบบวงจรเรียงกระแสเตม็คลื่น 3 เฟส 

แบบบริดจ 
 

 การออกแบบวงจรทอนระดับแรงดัน โดยสวนประกอบ

ของวงจรจะประกอบไปดวยมอสเฟต ตัวเหนี่ยวนำ ตัวเก็บ

ประจุ และไดโอด โดยหลักการทำงานของวงจรเพื่อทำให

ระดับแรงดันไฟฟาดานออกมีคาต่ำกวาแรงดันไฟฟาดานเขา  

ในงานวิจัยนี้ไดเลือกใชมอสเฟสกำลัง เบอร STW45NM50 

เปนอุปกรณสวิตชให กับวงจรทอนระดับแรงดัน  ในการ

ควบคุมระดับแรงดันดานออกไดทำการควบคุมโดยการใช

ไมโครคอนโทรลเลอรชนิด Arduino Uno R3 ควบคุมดวย

การสงสัญญาณอนาล็อกในรูปแบบของสัญญาณ PWM โดย

มีกระบวนการตามรูปที ่  6 เพื ่อควบคุมการเปด – ปด 

อุปกรณสวิตช แสดงไดดงัรูปที่ 7 
 

 
รูปที่ 6 ขั้นตอนการสรางสัญญาณ PWM 

 

 
รูปที่ 7 การออกแบบวงจรทอนระดับแรงดัน 

 

3.2 การทดสอบการควบคมุแรงดันไฟฟา 

 ในหัวขอนี้เปนการทดสอบเพื ่อหาประสิทธิภาพของ

เครื่องกำเนิดไฟฟาเมื่อมีการควบคุมแรงดันไฟฟาดานออก 

โดยเตรียมอุปกรณสำหรับการทดสอบตามรูปที่ 8 
 

 
รูปที่ 8 การทดสอบชุดควบคุมแรงดันไฟฟา 

 

 1) นำชุดควบคุมแรงดันไฟฟาตอเขาเครื่องกำเนิดไฟฟา

ชนิดแมเหล็กถาวรขนาด 300 วัตต โดยที่เครื่องกำเนิดไฟฟา

ทดสอบตอแบบสตาร 
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รูปที่ 9 วงจรสำหรับทดสอบการควบคุมแรงดันไฟฟา 

 

 2) เด ินเครื ่องเคร ื ่องกำเนิดไฟฟา แลวทำการปรับ

ความเร็วรอบของเครื่องกำเนิดไฟฟาใหไดเทากับ 300 รอบ

ตอนาที 

 3) ทำการปรับแรงดันไฟฟาดานออกเทากับ 0 โวลต 

 4) ทำการบ ันทึกผลค าแรงดันไฟฟ าด านเข าและ

แรงดันไฟฟาดานออกของชุดควบคุมแรงดันไฟฟา 

 5) ทำการทดสอบซ้ำในขั ้นตอนที่ 3 และขั ้นตอนที่ 4 

โดยทำการปรับคาแรงดันไฟฟาดานออกดวยการกดปุมจาก

แปนพิมพดานนอกของชุดควบคุม โดยตั ้งแต 0 ถึง 100 

โวลต โดยเพิ่มครั้งละ 10 โวลต 

 6) ทำการทดลองซ้ำในขั้นตอนที่ 2 ถึงขั้นตอนที่ 5 โดย

เปลี่ยนความเร็วรอบของเครื่องกำเนิดไฟฟาเปน 600 และ 

900 รอบตอนาที  ตามลำดับ 

 

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 การทดสอบชุดควบคุมแรงดันไฟฟากับเครื ่องกำเนิด

ไฟฟา ไดทดสอบสัญญาณ PWM ที่ไดจากการสงสัญญาณ

ของ Arduino ที ่  duty cycle เทาก ับ 22.16% 49.76% 

และ 69.75% แสดงไดดังรูปที่ 10 กรณีเครื่องกำเนิดไฟฟามี

ความเร็วรอบ 300 600 และ 900 รอบตอนาที โดย การ

ควบคุมแรงดันไฟฟาดานออก ซึ่งผลการทดสอบ แสดงดัง

ตารางที่ 1 ถึง ตารางที่ 3 

 

 
รูปที่ 10 สัญญาณ PWM ที่ Arduino สรางขึ้นเพ่ือนำไปควบคุมอุปกรณสวิตชในวงจรทอนระดับแรงดัน 

 

ตารางที่ 1 การทดสอบการควบคุมแรงดันไฟฟาที่ความเร็วรอบ 300 รอบตอนาท ี

การตั้งคา Vout,DC (V) 

ผลการทดสอบ 

แรงดันไฟฟาที่เคร่ืองกำเนิดไฟฟา 
Vout,AC (V) Vout,DC (V) D(%) Err (%) 

A B C 

0.00 18.33 18.00 18.33 51.67 0.00 0.00 0.00 

5.00 18.67 18.00 19.00 50.67 5.00 9.87 0.00 

10.00 18.67 18.00 19.00 50.00 10.33 20.67 3.33 

15.00 18.67 18.00 18.67 49.20 16.33 33.20 8.89 

20.00 18.33 18.00 18.33 47.67 22.67 47.55 13.33 

25.00 18.00 17.67 18.00 46.67 28.00 60.01 12.00 

30.00 17.00 16.00 17.00 44.00 33.67 76.52 12.22 

35.00 16.67 16.00 16.00 42.67 39.00 91.41 11.43 
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รูปที่ 11 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางแรงดันไฟฟาและคาวัฏจักรหนาที่ความเร็วรอบ 300 รอบตอนาที 

 

จากตารางที ่ 1 สามารถนำผลการทดสอบคาแรงดันไฟฟาที่

ปรับตั้งคาและคาแรงดันที่ไฟฟาที่วัดคาไดมาแสดงผลในรูปแบบ

กราฟแสดงการเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางแรงดันไฟฟา

และคาวัฏจักรหนาที่ที่ความเร็วรอบ 300 รอบตอนาที ซึ่งแสดง

ดังรูปที่  11 

 

ตารางที ่2 การทดสอบการควบคุมแรงดันไฟฟาที่ความเร็วรอบ 600 รอบตอนาที 

การตั้งคา Vout,DC (V) 

ผลการทดสอบ 

แรงดันไฟฟาที่เคร่ืองกำเนิดไฟฟา 
Vout,AC (V) Vout,DC (V) D(%) Err (%) 

A B C 

0.00 37.00 36.00 37.00 92.33 0.00 0.00 0.00 

10.00 36.67 36.33 37.00 92.00 9.33 10.14 6.67 

20.00 37.00 36.00 37.00 92.00 20.00 21.74 0.00 

30.00 36.67 36.00 37.00 90.33 31.00 34.32 3.33 

40.00 36.67 35.67 36.67 88.67 40.33 45.49 0.83 

50.00 36.33 35.67 36.33 87.33 51.00 58.44 2.00 

60.00 35.67 34.33 35.67 85.67 62.33 72.88 3.89 

70.00 35.00 34.00 35.00 81.67 72.00 88.45 2.86 
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รูปที่ 12 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางแรงดันไฟฟาและคาวัฏจักรหนาที่ความเร็วรอบ 600 รอบตอนาที 

 

 จากตารางที่ 2 สามารถนำผลการทดสอบคาแรงดันไฟฟาท่ี

ปรับตั้งคาและคาแรงดันที่ไฟฟาที่วัดคาไดมาแสดงผลในรูปแบบ

กราฟแสดงการเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางแรงดันไฟฟา

และคาวัฏจักรหนาที่ที่ความเร็วรอบ 600 รอบตอนาที ซึ่งแสดง

ดังรูปที่ 12

 

ตารางที ่3 การทดสอบการควบคุมแรงดันไฟฟาที่ความเร็วรอบ 900 รอบตอนาที 

การตั้งคา Vout,DC (V) 

ผลการทดสอบ 

แรงดันไฟฟาที่เคร่ืองกำเนิดไฟฟา 
Vout,AC (V) Vout,DC (V) D(%) Err (%) 

A B C 

0.00 55.67 54.67 55.67 141.00 0.00 0.00 0.00 

10.00 55.67 54.67 55.67 139.00 8.67 6.23 13.33 

20.00 55.67 54.67 55.67 140.00 20.00 14.29 0.00 

30.00 55.67 54.67 55.67 137.33 30.67 22.33 4.44 

40.00 54.67 53.33 55.00 132.00 49.00 37.13 22.50 

50.00 53.67 52.67 54.00 129.67 63.00 48.58 26.00 

60.00 52.67 51.67 53.00 124.33 73.67 59.25 22.78 

70.00 52.33 51.33 52.67 122.00 78.67 64.48 12.38 
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รูปที่ 13 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางแรงดันไฟฟาและคาวัฏจักรหนาที่ความเร็วรอบ 900 รอบตอนาที 

 จากตารางที่ 3 สามารถนำผลการทดสอบคาแรงดันไฟฟาท่ี

ปรับตั้งคาและคาแรงดันที่ไฟฟาที่วัดคาไดมาแสดงผลในรูปแบบ

กราฟแสดงการเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางแรงดันไฟฟา

และคาวัฏจักรหนาที่ที่ความเร็วรอบ 900 รอบตอนาที ซึ่งแสดง

ดังรูปที่ 12 

 จากรูปที่ 10 และ 11 จะเห็นวาแรงดันไฟฟาดานออกมีคา

ใกลเคียงกัน และคลาดเคลื่อนกับผลการคำนวณ เนื่องจากกำลัง

การสูญเสียภายในอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกำลังและวิธีการเก็บ

ผลทดสอบ  ซึ่งผลการทดสอบชุดทดสอบ แสดงใหเห็นวาชุด

ควบคุมแรงดันไฟฟามีความสามารถควบคุมแรงดันไฟฟาดาน

ออกไดตามเงื่อนไข 

 จากรูปที่ 13 พบวาแรงดันไฟฟาดานออกมีคาใกลเคียงกัน 

แตคลาดเคลื่อนมากในชวงมีคาวัฏจักรหนาที่ประมาณ 30 ถึง 70 

เปอรเซ็นต หรือชวงแรงดันไฟฟาดานออกที่ประมาณ 40 ถึง 80 

โวลต   เนื่องจากกำลังการสูญเสียภายในอุปกรณอิเล็กทรอนกิส

กำลังและความคลาดเคลื่อนจากอุปกรณตรวจจับแรงดันไฟฟา 

ซ ึ ่ งผลการทดสอบช ุดทดสอบ แสดงให เห ็นว าช ุดควบคุม

แรงดันไฟฟามีความสามารถควบคุมแรงดันไฟฟาดานออกไดตาม

เงื่อนไขไดเชนเดียวกัน 

 

5. สรุปและเสนอแนะ 

 การทดสอบชุดควบคุมแรงดันไฟฟา สำหรับเครื ่องกำเนิด

ไฟฟา จะทำการทดสอบที่ความเร็วรอบ 300 600 และ 900  

รอบตอนาที โดยการทดสอบการควบคุมแรงดันไฟฟาดานออก 

ซ ึ ่ งผลการทดสอบช ุดทดสอบ แสดงให เห ็นว าช ุดควบคุม

แรงดันไฟฟามีความสามารถควบคุมแรงดันไฟฟาดานออกไดตาม

เงื่อนไข 
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บทคัดยอ 

มลพิษทางนํ้าเปนหนึ่งในปญหาสิ่งแวดลอมหลักที่โลกกําลังเผชิญ เน่ืองจากมีน้ําปกคลุมพ้ืนผิวโลกมากกวารอยละ 

70 การวิจัยที่เก่ียวของกับคุณภาพน้ําก็เปนหน่ึงในแนวทางการปองกันปญหามลพิษทางน้ําได จากเหตุผลดังกลาวขางตน 

งานวิจัยนี้จึงมุงเนนท่ีจะพัฒนาเครื่องตนแบบของระบบติดตามและประเมินคุณภาพน้ําท่ีใชอินเตอรเน็ตของทุกสรรพสิ่ง หนาที่

หลักของระบบฯ คือ การเก็บรวมรวมคาคุณภาพน้ําและสงขอมูลไปแสดงทางเว็บแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม ซึ่งชวยใหผูใช

สามารถหาวิธีปรับปรุงคุณภาพน้ําไดทันทวงที การวัดคาคุณภาพน้ําประกอบดวยเซนเซอร 4 ตัว คือ (1) ความเปนกรด-ดาง 

(2) อุณหภูมิ (3) ออกซิเจนละลายนํ้า และ (4) การนําไฟฟา โดยท่ีคาคุณภาพน้ํา วันที่ เวลา และสถานที่จะถูกเก็บรวบรวมไว 

นอกจากนี้ บอรด Arduino ที่เชื่อมตอกับเซนเซอรและ NodeMCU จะประมวลผล ขอมูลท้ังหมดจะถูกสงไปเก็บในฐานขอมูล

และเว็บแอปพลิเคชันใชสําหรับแสดงคุณภาพน้ํา 
 

คําสําคัญ: คุณภาพน้ํา, เซนเซอร, อินเตอรเน็ตของทุกสรรพสิ่ง, ฐานขอมูล, เว็บแอปพลิเคชัน 

 

Abstract 

Water pollution is one of the main environmental issues that the earth facing, as more than 70 

percent of the earth’s surface is water-covered. Water quality research is also one of the ways to prevent 

water pollution problems. According to the above mentioned, this research aims to develop a prototype 

of water quality monitoring and preliminary assessment system in an Internet of Things (IoT) environment. 

The most important function of the system is to collect water quality data. The data are transmitted and 

delivered as a display of information to web application in real-time. To help users able to improve water 

quality in a timely manner. The water quality measurement included four sensors which were (1) pH (2) 

temperature (3) dissolved oxygen and (4) conductivity. All water quality data, date, time and location are 

collected. And also, the Arduino board interfaced with these sensors and NodeMCU further processing is 

performed. The obtained data are sent to the database and web application used for showing the quality 

of the water. 
 

Keywords: Water quality, Sensors, Internet of Things (IoT), Database, Web application 
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1. บทนํา  

 มลพิษทางน้ํา (Water pollution) [1] เปนปญหาสิ่งแวดลอม

ที่สําคัญปญหาหนึ่งของประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับปญหา

มลพิษอ่ืน ๆ ปญหามลพิษทางนํ้ามักเกิดกับเมืองใหญ แหลงนํ้าท่ี

สําคัญของประเทศจะถูกปนเปอนดวยสิ่งสกปรกและสารมลพิษ

ทําใหไมสามารถใชประโยชนจากแหลงน้ําไดเต็มท่ี สาเหตุของ

การเกิดมลพิษทางน้ําเกิดจากน้ําทิ้งจากที่อยูอาศัย น้ําจากแหลง

เกษตรกรรมท่ีมีปุยและยากําจัดศัตรูพืช น้ําทิ้งที่มีโลหะหนัก

ปนเปอนจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจะสงผลกระทบตอคุณภาพ

ชีวติและการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม  

 การศึกษาวิจัยคุณภาพน้ําก็เปนหนึ่งในแนวทางการปองกัน

แกไขปญหามลพิษทางนํ้า จากรายงานคุณภาพน้ําประจําปของ

สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ ตรวจวัด

คุณภาพน้ําทั่วประเทศ 368 สถานี โดยประเมินจากมาตรฐาน

คุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินรวมกับดัชนีคุณภาพน้ําทั่วไป 

(Water Quality Index: WQI) โดยคา WQI พิจารณาจากคา

คุณภาพน้ํา 8 คา ไดแก ออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (Dissolved 

Oxygen : DO)  แบค ที เ รี ยกลุ มฟ คอล โคลิ ฟอร ม  ( Fecal 

Coliform Bacteria : FCB) ความเปนกรด-ดาง ความสกปรกใน

รู ป ส า รอิ น ท รี ย  ( Biochemical Oxygen Demand : BOD)      

ไนเตรต (NO3)  ฟอสฟอรัสรวม (Total Phosphorus : TP) 

ของแข็ ง รวม (Total Solid : TS) และของแข็ งแขวนลอย 

(Suspended Solids : SS) เพื่อจัดเกณฑคุณภาพน้ําเปนดีมาก 

ดี พอใช เสื่อมโทรม และเสื่อมโทรมมาก [2] 

 มีนักวิจัยชาวไทยพัฒนาระบบตรวจวัดคุณภาพน้ําแบบ

เรียลไทม เชน งานวิจัย [3] พัฒนาระบบสมองกลฝงตัวเพ่ือ

ตรวจวัดคุณภาพน้ําผานระบบเครือขายระยะไกลแบบอัตโนมัติ

สําหรับเกษตรกรผูเลี้ยงปลาในกระชัง โดยตรวจวัดคาดัชนี

คุณภาพน้ํา 3 คา ไดแก ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนํ้า ความ

เปนกรด-ดางของน้ํา และอุณหภูมิของน้ํา พรอมทั้งมีระบบ

รายงานผลคุณภาพน้ําผานทางเว็บแอปพลิเคชันและไลน และ

งานวิจัย [4] ศึกษาคณุภาพน้ําของแหลงนํ้าในพื้นที่เทศบาลเมือง

แกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม และพัฒนาระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตรแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําในชุมชน โดยตรวจวดั 

4 คา ไดแก อุณหภูมิน้ํา ความขุน ความเปนกรด-ดาง และ

ออกซิเจนละลายน้ํา ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสามารถแสดง

ตําแหนงของจุดเก็บตัวอยางบนแผนท่ีและนําเสนอผลคุณภาพน้าํ

ในรูปแบบของตารางและกราฟ 

 นอกจากนี้ มีนักวิจัยตางชาติพัฒนาระบบตรวจวัดคุณภาพ

น้ําแบบเรียลไทม [5-11] เชน งานวิจัย [5] พัฒนาระบบการ

ตรวจสอบคุณภาพนํ้าโดยใชอินเทอรเน็ตของทุกสรรพสิ่ง ท่ี

ประกอบดวยบอรด Field Programmable Gate Array (FPGA) 

และเซนเซอรจํานวน 5 ตัว ไดแก ความเปนกรด-ดาง ระดับน้ํา 

ความขุน คารบอนไดออกไซดบนผิวน้ํา และอุณหภูมิของน้ํา โดย

ใชโมดูลการสื่อสารไรสาย Zigbee และงานวิจัย [6] พัฒนา

อุปกรณ ล อ จิ กที่ ตั้ ง โ ป ร แก รม แบบซั บซ อน  ( complex 

programmable logic device : CPLD) ท่ี ใ ช ง า น ร ว ม กั บ

มาตรฐาน IEEE 1451.2 ขอมูลจําเพาะของเซนเซอรอัจฉริยะ 

โดยงานวิจัยนี้ไดทดลองตรวจวัดคุณภาพน้ําและใชโมดูลการ

สื่อสารไรสาย Zigbee เชนเดียวกับงานวิจัย [5] 

 งานวิจัย [7-8] ไดพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพน้ําดื่มท่ีใช

เทคโนโลยี อินเทอร เน็ตของทุกสรรพสิ่ ง โดยงานวิจัย [7] 

ประกอบดวยเซนเซอรวัดคาความเปนกรด-ดาง ความขุนในนํ้า 

ระดับน้ํา อุณหภูม ิและความชื้นของบรรยากาศ คาทั้งหมดจะถูก

สงไปยังคลาวดผานทาง ThinkSpeak สวนงานวิจัย [8] ตรวจวัด

คาอุณหภูมิ ความเปนกรด-ดาง ความขุน การนําไฟฟา และ

ออกซิ เจนที่ละลายในน้ํ า  ซึ่ งค า ท่ีวั ด ได จากเซนเซอรจะ

ประมวลผลผานทางบอรด Raspberry PI B+ และแสดงรายงาน

คาที่วัดไดบนอินเทอรเน็ต 

 งานวิจัย [9] พัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพน้ําแบบอัตโนมติั

บนอินเทอรเน็ตของทุกสรรพสิ่งที่ประกอบดวย เซนเซอรวัด

ความขุน ความเปนกรด-ดาง อุณหภูมิ และปริมาณของสาร

แขวนลอยที่ละลายในน้ํา เซนเซอรทั้งหมดเช่ือมตอกับบอรด 

Arduino แลวแปลงรูปแบบสัญญาณใหอยูในรูปแบบที่ระบบ

สามารถอานได หลังจากนั้นจะขอมูลสงไปยังโมดูล GSM พรอม

ทั้งแสดงผลผานแพลตฟอรม IoT   

 มีการประยุกตระบบตรวจวัดคุณภาพน้ํ า กับงานทาง

เกษตรกรรม เชน การประยุกตใชกับฟารมเลี้ยงปลา [4] และ

ฟารมเลี้ยงกุง [10] เปนตน อีกทั้งมีการนําระบบตรวจวัดคุณภาพ

น้ําไปประยุกตใชสําหรับควบคุมคุณภาพน้ําในสระวายน้ํา [11] 

 จากงานวิจัย [3-11] มีรูปแบบการพัฒนาท่ีข้ึนอยูกับการ

ประยุกตใชในแหลงน้ําที่แตกตางกัน จากเหตุผลดังกลาวขางตน 

งานวิจัยนี้จึงมุงเนนที่การตรวจวัดคุณภาพน้ําในแหลงน้ําที่เปน
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ระบบปด ซึ่งเปนแหลงน้ําที่ไมมีแหลงน้ําตามธรรมชาติไหลผาน 

และงานวิจัยนี้เปนการวิเคราะหผลแบบเรียลไทม จึงชวยให

ผูใชงานระบบสามารถหาวิธีปรับปรุงคุณภาพน้ําไดทันทวงที 

 แนวคิดในการออกแบบและพัฒนาเครื่องตนแบบของระบบ

ติดตามและประเมินคุณภาพน้ําเ บ้ืองตน พิจารณาจากคา

คุณภาพน้ํา 4 คา ไดแก ความเปนกรด-ดาง อุณหภูมิ การนํา

ไฟฟา และปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา พรอมทั้งประเมินผล

คุณภาพน้ําเบื้องตนท่ีแบงผลประเมิน 3 เกณฑ คือ ปกติ เฝา

ระวัง และวิกฤต  

 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 ตัวชี้วัดคุณภาพน้ําเปนคาที่บงบอกถึงคุณภาพน้ํารวมถึง

สถานการณของน้ําในอนาคต การวัดคาคุณภาพจะเปรียบเทียบ

ความเขมขนของสารที่เกิดขึ้นกับสภาพตามธรรมชาติหรือสภาพ

อางอิง 

 

2.1 ความเปนกรด-ดาง 

 คาความเปนกรด-ดางของนํ้าหรือพีเอช (pH) คือคาความ

เขมขนของไฮโดรเจนไอออนท่ีมีอยูในแหลงนํ้า ระดับคาความ

เปนกรด-ดางจะอยูในชวง 0-14 โดยที่ 7 แสดงถึงสภาพเปน

กลาง สภาพเปนกรดจะมีคาต่ํากวา 7 และสภาพเปนดางจะมีคา

สูงกวา 7   

 โดยปกตินํ้าฝนตามธรรมชาติจะมีคาความเปนกรด-ดางอยู

ระหวาง 5-6 สวนน้ําในทะเลสาบหรือลําธารสวนใหญจะมีคา

ความเปนกรด-ดางอยูระหวาง 6.5-8.5 สัตวน้ําหรือสัตวครึ่งบก

ครึ่งน้ําจะไมสามารถดํารงชีวิตในแหลงน้ําท่ีมีคาความเปนกรด-

ดางต่ํากวา 4 ซึ่งระดับคาความเปนกรด-ดางอาจแปรผันไปตาม

อิทธิพลของสิ่งมีชีวิตในนํ้า เชน จุลินทรียแพลงกตอนพืช และพืช

น้ํา เปนตน [12] 

 

2.2 อุณหภูม ิ

 อุณหภูมิเปนสิ่งที่แสดงถึงความเขมของความรอนของวัตถุ

ความรอนจะไหลจากสิ่งท่ีมีความรอนสูงไปยังสิ่งที่มีความรอนต่ํา 

การวัดอุณหภูมิที่ไดรับความนิยมมี 2 วธิคีือ การใชเทอรโมมิเตอร

แบบของเหลว และการใชเครื่องวัดอุณหภูมิที่มีหนาจอแสดงผล 

อุณหภูมิเปนคุณลักษณะทางกายภาพของน้ําอยางหนึ่งท่ีมี

ความสําคัญ เนื่องจากอุณหภูมิของน้ําจะมีผลกระทบตอระบบ

นิเวศของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในนํ้า โดยจะมีผลกระทบตออัตรา

การเติบโตของพืชน้ํา จุลินทรียและสัตวนํ้า นอกจากนี้ อุณหภูมิ

ยังมีผลตออัตราการเรงปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดข้ึนในน้ํา 

 

2.3 การนําไฟฟา 

 การนําไฟฟาเปนวิธีวัดความสามารถของน้ําในการสงผาน

กระแสไฟฟา เกิดจากสารประกอบอนินทรียที่ละลายอยูในน้ํา 

เชน ฟอสเฟต (Phosphate) เหล็ก ( Iron) หรืออะลูมิ เนียม

(Aluminum) การนําไฟฟาจะสัมพันธกับคาอุณหภูมิ  เมื่อ

อุณหภูมิสูงคาการนําไฟฟาจะมากขึ้น และการนําไฟฟาในแหลง

น้ํายังไดรับผลกระทบโดยตรงจากลักษณะทางธรณีวิทยาของ

พ้ืนที่ที่แหลงนํ้าไหลผาน [13]  

 หนวยที่ใชวัดการนําไฟฟา คือ ซีเมนส (siemens) หรือ โมห 

(mho) ค าการนํา ไฟฟ าวัด เปนไมโครโมหต อ เซนติ เมตร

(µmhos/cm) หรือ ไมโครซีเมนสตอเซนติเมตร (µs/cm) แมน้ํา

ที่มีคาการนําไฟฟาอยูระหวาง 150-500 µmhos/cm จะเปน

ประโยชนตอการทําประมง น้ําในอุตสาหกรรมอาจจะมีคาการนาํ

ไฟฟาสูงถึง 10,000 µmhos/cm [13] โดยคาการนําไฟฟาจะ

แบงการใชงานตามความเหมาะสมดังรูปที่ 1 

 

 
 

รูปที ่1 ชวงการใชงานคาการนําไฟฟา 

  

2.4 ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา 

 ออกซิเจนเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการดํารงชีวิต เนื่องจาก

สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตวใชออกซิเจนเพ่ือหายใจและเจริญเติบโต 

ออกซิเจนในน้ําขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน อุณหภูมิ ระดับความ

สูง และความเค็ม เปนตน โดยที่น้ําอุนจะละลายออกซิเจนได

นอยกวานํ้าเย็น ในทํานองเดียวกันน้ําที่พบในระดับที่มีความสูง

กวาจะละลายออกซิเจนไดมากกวาน้ําท่ีพบในพ้ืนที่ต่ํา สัตวนํ้าจะ
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เสี่ยงตอการขาดแคลนออกซิเจนมากกวาสัตวบก ในชวงเวลาเชา

มืดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนํ้าจะมีคาต่ําสุด แลวคอย ๆ 

เพิ่มสู งขึ้นในตอนกลางวันจนมีคาสู งสุด ในตอนบาย อัน

เนื่องมาจากการสังเคราะหแสงของแพลงกตอนพืช สวนในตอน

กลางคืนไมมีกระบวนการสังเคราะหแสงเกิดข้ึน สิ่งมีชีวิตที่อาศัย

อยูในน้ํามีแตการหายใจออกทําใหออกซิเจนคอย ๆ ลดลงอีกครั้ง 

โดยคาปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํามีชวงความเหมาะสมใน

การใชงานดังตารางที่ 1 [14] 

 

ตารางที่ 1 ชวงการใชงานคาปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา 
ระดับ DO (mg/L) คณุภาพของน้ํา การใชประโยชน 

8-9 ดี อุปโภค บริโภค 

6.7-8 เริ่มมีการปนเปอน ใชในการอุปโภค 

4.5-6.7 ปนเปอนปานกลาง ใชในการเกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรม 

ต่ํากวา 4.5 มีการปนเปอนมาก พืชและสัตวน้ําเริ่มไดรับอันตรายใช

ประโยชนไดนอย 

ต่ํากวา 4 น้ําอยูในภาวะวิกฤติ พืชและสัตวน้ําไดรับอันตรายใช

ประโยชนไมได 

ต่ํากวา 2 น้ําอยูในภาวะวิกฤติ พืชและสัตวน้ําไมสามารถมีชีวิตอยู

ไดใชประโยชนไมไดเลย 

 

3. การออกแบบระบบติดตามและประเมินคุณภาพน้ํา 

 ระบบติดตามและประเมินคุณภาพน้ําเบื้องตนแบบอัตโนมัต ิ

ประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ ฮารดแวรที่ประกอบดวย 

แหลงจายพลังงาน เซนเซอร และบอรดควบคุม และสวน

แสดงผลผานทางเว็บแอปพลิเคชัน  
 

 
รูปที ่2 ระบบติดตามและประเมินคุณภาพน้ํา 

 

รูปที่ 2 แสดงภาพรวมของระบบติดตามและประเมินคณุภาพ

น้ํา มี ข้ันตอนการทํางานโดยเริ่มตนจากแผงโซลาเซลลรับ

พลังงานแสงอาทิตย หลังจากนั้นเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยเปน

พลังงานไฟฟา แลวนําพลังงานไฟฟาไปเก็บในแบตเตอรี่ผานทาง

เครื่องควบคุมการชารจของแผงโซลาเซลล (Solar charge 

controller) จากนั้นเครื่องควบคุมการชารจจะทําการจายไฟฟา

ใหกับระบบฯ เมื่อเริ่มทํางานจะทําการวัดคุณภาพน้ําจาก

เซนเซอรทั้ง 4 ตัวที่ประกอบดวย เซนเซอรตรวจวัดคาความเปน

กรด-ดาง อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจนในน้ํา และการนําไฟฟา 

โดยบอรด Arduino จะรับคาจากเซนเซอรท้ังหมด แลวสงตอไป

ยัง NodeMCU เพื่อนําไปจัดเก็บในฐานขอมูลและแสดงผลผาน

ทางเว็บแอปพลิเคชันดังแสดงแผนภาพกระแสขอมูล (Data 

Flow Diagram) ในรูปที่ 3 

 

 
รูปที ่3 แผนภาพกระแสขอมูลของระบบฯ 

 

3.1 ฮารดแวร  

 อุปกรณ ท่ีใช ในระบบติดตามและประเมินคุณภาพน้ํ า

ประกอบดวย แหลงจายพลังงาน เซนเซอร และบอรดควบคุม

คํานวณพลังงานของแผงโซลาเซลลดังสมการที่ (1) 

 
E

P
T

  (1) 

 

เมื่อ E  คือพลังงานไฟฟาที่ใชในหนึ่งวนั มีคาเทากับ 100 Wh  

และ T  คือระยะเวลาที่ไดรับแสงจากดวงอาทิตยในหนึ่งวัน มีคา

เทากับ 5 ชั่วโมง 

 จากสมการที่ (1) จะได 100
P 20

5
   W จึงเลือกใชแผงโซลา

เซลลขนาด 20 วัตต และแบตเตอรี่ขนาด 12 Ah เครื่องควบคุม

การชารจของแผงโซลาเซลลตองมีขนาดเทากับหรือมากกวา

กระแสไฟฟาที่ไหลจากแผงโซลาเซลลสูแบตเตอรี่ ดังนั้น ขนาด

ของเครื่องควบคุมการชารจควรมีขนาดกระแสในการชารจ

มากกวากระแสไฟฟาของแผงโซลาเซลล จึงใชเครื่องควบคุมการ

ชารจของแผงโซลาเซลลขนาดตั้งแต 10 แอมแปรข้ึนไป 



วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ปที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 

91 

 

 งานวิจัยนี้ใชเซนเซอรของ Atlas Scientific [15] จํานวน 4 

ตัว ไดแก เซนเซอรตรวจวัดคาความเปนกรด-ดาง (pH) เซนเซอร

ตรวจวัดอุณหภูมิ (Temp) เซนเซอรตรวจวัดปริมาณออกซิเจน

ในนํ้า (O2) และเซนเซอรตรวจวัดการนําไฟฟา (Con) โดยแสดง

ชวงการทํางานและความแมนยําของเซนเซอรแตละตัวดังตาราง

ที่ 2  

 

ตารางที่ 2 ชวงการทํางานของเซนเซอร [15] 

เซนเซอร 
ชวงการทํางาน 

(Rang) 

ความแมนยํา 

(Accuracy) 
หนวย 

pH 0.001−14.000 +/– 0.002 - 

Temp -126.000−1254  +/–  

(0.1 + 0.0017 x ̊C) 

องศาเซลเซียส (°C) 

O2 0.01−100+ +/– 0.05 มิลลิกรัมตอลติร 

(mg/L) 

Con 0.07−500,000+ +/– 2% ไมโครซีเมนตตอ

เซนติเมตร (μS/cm) 

 

 บอรด Arduino ที่ใชภาษา C/C++ สําหรับเขียนโปรแกรม

จะอ านค าจากเซนเซอร ท้ั งหมดในรูปแบบทิศทางเดียว 

(Simplex) โดยใชการสื่ อสารข อมูลแบบอนุกรม (Serial 

transmission) ที่ไมตองใชสัญญาณนาฬิกา (Asynchronous) 

มาเปนตัวกําหนดจังหวะในการรับ-สงขอมูล แตใชวิธีการกําหนด

รูปแบบการรับ-สงขอมูลข้ึนมาแทนและอาศัยการกําหนด

ความเร็วของการรับ-สงใหเทากัน โดยจะวนรอบสงขอมูลทีละตัว

จนครบทั้ง 4 ตัว หลังจากนั้น จะทําการประมวลผลคาที่ไดจาก

เซนเซอรตามผังงานในรูปท่ี 4 

 

 
รูปที่ 4 การทํางานของเซนเซอรกับบอรดควบคุม 

 

3.2 ฐานขอมูลและสวนแสดงผล  

 MySQL เปนมาตรฐานกลางท่ีใชในระบบฐานขอมูล ตาราง

ฐานขอมูลของงานวิจัยนี้ดังแสดงในรูปที่ 5 โดยขอมูลจะนํามา

จัดเก็บในแตละแถวทุก ๆ 10 นาที 

 เว็บแอปพลิเคชันเปนสวนแสดงผลขอมูล เพ่ือใหสามารถ

เขาถึงขอมูลคุณภาพของน้ําท่ีกําลังตรวจวัด ณ เวลาปจจุบัน 

รวมถึงผลการวิเคราะหเบื้องตนและการเรียกดูขอมูลยอนหลัง 

งานวิจัยนี้เลือกใช HTML5 และ PHP ภาพรวมโครงสรางเว็บ

แอปพลิเคชันดังรปูที่ 6 

 

 
รูปที ่5 การจัดเก็บขอมูลระบบวัดคุณภาพน้ํา 

 

 
รูปที ่6 โครงสรางเว็บแอปพลิเคชัน 

 

 ขั้นตอนการประเมินคุณภาพนํ้าเบื้องตน เริ่มตนจากการนํา

คาคุณภาพน้ําที่จัดเก็บในฐานขอมูลมาวิเคราะห โดยท่ีตัวแปร 

pH เก็บคาความเปนกรด-ดาง ตัวแปร O2 เก็บคาปริมาณ

ออกซิเจนในน้ํา และตัวแปร Con เก็บคาการนําไฟฟา เนื่องจาก

คาที่เก็บในฐานขอมูลเปนชนิดขอความ (รูปที่ 5) จึงตองแปลงคา

ดังกลาวเปนจํานวนจริงกอน หลังจากนั้น วิเคราะหคุณภาพน้ํา

ตามผังงานในรูปท่ี 7 และตารางที่ 3  
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รูปที ่7 ผังงานการวเิคราะหคณุภาพน้ําเบ้ืองตน 

 

ตารางที่ 3 การวิเคราะหคุณภาพน้ําเบื้องตน 

ระดับ ความเปนกรด-ดาง ออกซิเจนในน้ํา การนําไฟฟา 

ปกต ิ 5.5 - 8.5 > 2 < 500 

เฝาระวัง 5 - 5.5 หรือ  

8.5 - 9 

1 - 2 500 - 1000 

วิกฤติ < 5 หรือ > 9 < 1 > 1000 

 

4. การทดสอบระบบติดตามและประเมินคุณภาพน้ํา 

 การทดสอบแบงเปน 2 สวนไดแก การทดสอบประสิทธภิาพ

ของเครื่องตนแบบและการทดสอบเว็บแอปพลิเคชัน 

4.1 การทดสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองตนแบบ 

 ติดตั้งเซนเซอรทั้ง 4 ตัวเขากับบอรดควบคุมที่ประกอบดวย

บอรด Arduino และ NodeMCU (รูปที่ 8) พรอมทั้งอุปกรณอ่ืน 

ลงภายในกลองที่ออกแบบไว โดยมีเงื่อนไขวาอุปกรณท้ังหมด

ตองลอยนํ้าได ฉะนั้น จึงเลือกใชทอพีวีซี (PVC) จํานวน 2 ทอ 

เพ่ือใหกลองมีความสมดุลดังรูปที่ 9  

 

 
รูปที ่8 การตอเซนเซอรกับบอรดควบคุม 

 

 หลังจากติดตั้งอุปกรณเสร็จ จึงนําอุปกรณไปทดสอบการ

ลอยน้ําจะเห็นวาเครื่องตนแบบลอยน้ําที่ระดับก่ึงกลางของ

ทอพีวีซีดังรูปที่ 10 โดยที่เครื่องตนแบบมีความกวาง 750 มม. 

ความยาวของทอพีวีซี 1020 มม. และความสูงของกลองใส

อุปกรณ 275 มม. ระหวางทําการทดสอบมีฝนและลมแรง สงผล

ให เกิดการเคลื่อนไหวในทิศทางซายขวาตามแนวลม แต

เครื่องตนแบบก็ยังสามารถทรงตัวไดปกติและน้ําไมซึมเขาภายใน

กลอง 
 

 
รูปที ่9 เครื่องตนแบบ 

 

 
รูปที ่10 ทดสอบการลอยน้ําของเครื่องตนแบบ 

 

 ทดสอบการทํางานของแหลงจายพลังงาน โดยนําอุปกรณไป

ลอยในแหลงน้ํากลางแจงเปนระยะเวลา 1 สัปดาหพบวา 

อุปกรณสามารถทํางานไดตลอดระยะเวลา 1 สัปดาหและ

สามารถทํางานตอไปได เนื่องจากชวงกลางวันจะมีการเก็บ

พลังงานจากโซลาเซลลท่ีเพียงพอตอการใชงานในชวงกลางคืน 
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 ทดสอบการวัดคุณภาพน้ําโดยนําอุปกรณท่ีไดออกแบบไวไป

ลอยในแหลงนํ้าเปนระยะเวลา 3 วัน ระบบฯ จะมีการเก็บขอมูล

คุณภาพน้ําทุก 10 นาที คาที่ไดจากเซนเซอร 4 ตัวดังแสดงในรูป

ที่ 11-14 

 

 
รูปที ่11 ผลการวัดคาความเปนกรด-ดางของน้ํา 

 

 
รูปที ่12 ผลการวัดคาปริมาณออกซิเจนของน้ํา 

 

 
รูปที ่13 ผลการวัดคาอณุหภูมขิองน้ํา 

 

 
รูปที ่14 ผลการวัดคาการนําไฟฟาของนํ้า 

 

 จากรูปท่ี 11-14 พบวาขอมูลคุณภาพน้ําในแตละวันมี

แนวโนมไปในทางเดียวกัน คาความเปนกรด-ดางในแตละวันมี

การเปลี่ยนแปลงนอย เนื่องจากคาความเปนกรด-ดางข้ึนอยูกับ

สารเจือปนในน้ํา (รูปท่ี 11) ตางจากคาปริมาณออกซิเจนในน้ําที่

มีการเปลี่ยนแปลงตลอดท้ังวัน (รูปที่ 12) โดยจะมีคาสูงในชวง

กลางวนัและลดลงในเวลากลางคืน คาปริมาณออกซิเจนสูงสุดใน

ชวงเวลา 13.00-16.00 น. และต่ําสุดในชวงเวลา 3.00-8.00 น. 

เน่ืองจากในแหลงน้ําที่ทดสอบเปดเครื่องบําบัดนํ้าในชวงกลางวัน

และพืชในน้ํามีการสังเคราะหแสง สงผลใหปริมาณออกซิเจน

เพิ่มขึ้น สวนในชวงกลางคืนแหลงน้ําไมไดเปดเครื่องบําบัดน้ํา

และพืชในน้ําไมสามารถสังเคราะหแสงได จึงทําใหปริมาณ

ออกซิเจนลดลง 

 จากรูปท่ี 13 คาอุณหภูมิของนํ้าแตละวันมีการเปลี่ยนแปลง

เพียงเล็กนอย เนื่องจากในชวงกลางวันและกลางคืนมีอุณหภูมิที่

ไมเทากัน สงผลใหอุณหภูมิของน้ําเปลี่ยนแปลงคาสูงสุดที่ 36 

องศาเซลเซียสและต่ําสุดที่ 32 องศาเซลเซียส  

 จากรูปท่ี 14 คาการนําไฟฟาเกิดการเปลี่ยนแปลงจากหลาย

ปจจัย เชน อุณหภูมิ สารที่ละลายในน้ํา หรือลักษณะทาง

ธรณีวิทยา เปนตน ปจจัยท่ีสงผลตอการทดลองนี้มากท่ีสุดคือ

อุณหภูมิ เนื่องจากคาการนําไฟฟา (รูปที่ 14) และคาอุณหภูมิ 

(รูปที่ 13) มีแนวโนมไปในทางเดียวกัน 

 

4.2 การทดสอบเว็บแอปพลิเคชัน 

 ขั้นตอนการทดสอบการทํางานของสวนแสดงผลแบบ

เรียลไทม 

1. เปดเว็บแอปพลิเคชัน (รูปที่ 15) และกดเขาไปที่ “DATA” 
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รูปที ่15 หนาแรกของเวบ็แอปพลิเคชัน 

 

 “DATA” เปนสวนรายงานผลแบบเรียลไทมของคุณภาพน้ํา

ทีป่ระกอบดวย คาความเปนกรด-ดาง คาปริมาณออกซิเจนในน้ํา 

คาอุณหภูมิของนํ้า และคาการนําไฟฟาของน้ํา แสดงในรูปแบบ

เครื่องมือแสดงผล (Gauge) ดังแสดงในรูปที่ 16 

 เครื่องมือวัดคาความเปนกรด-ดาง แถบสีแดงแสดงถึงคา

ความเปนกรดและแถบสีน้ําเงินแสดงคาความเปนเบส สวน

เครื่องมือวัดคาปริมาณออกซิเจน คาการนําไฟฟา และคา

อุณหภูมิ แถบสีสมแสดงถึงคาในชวงเฝาระวัง และแถบสีแดง

แสดงถึงคาในชวงวกิฤต ิ

 

 
รูปที ่16 รายงานผลการวัดคุณภาพน้ํา 

 

2. กดปุม  (รูปที่ 16) ระบบฯ จะ

ประมวลผลตามอัลกอริทึมในรูปที่  7 โดยผลการวิเคราะห

คุณภาพน้ําเบื้องตนแสดง 3 กรณีคือ ปกติ เฝาระวัง และวิกฤต 

ดังแสดงในรูปที่ 17 

 

(ก) (ข) (ค) 

รูปที ่17 ผลการวเิคราะหคณุภาพน้ําเบื้องตน (ก) เกณฑปกติ  

(ข) เกณฑเฝาระวัง (ค) เกณฑวิกฤติ 

 ตารางที่ 4 แสดงตัวอยางผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําตาม

อัลกอริทึมที่ออกแบบไว (รูปท่ี 7) เกณฑปกติจะเกิดข้ึนเมื่อคา

ความเปนกรด-ดาง คาออกซิเจนในนํ้า และคาการนําไฟฟาอยูใน

เกณฑมาตรฐานทั้งหมด 

 เกณฑเฝาระวังหรือวิกฤตจะมีขอความแจงเตือนสําหรับคา

คุณภาพน้ําที่มีความผิดปกติ จากผลการทดสอบในตารางท่ี 4 มี

คาการนําไฟฟาสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ระบุไวในตารางท่ี 3  อีก

ทั้ง สามารถเรียกดูขอมูลยอนหลังผานเว็บแอปพลิเคชันดัง

ตัวอยางในรูปที่ 18 

 

  

  

รูปที ่18 การเรียกดขูอมูลยอนหลงัทางเว็บแอปพลิเคชัน 

 

ตารางที่ 4 ตัวอยางผลการวเิคราะหคุณภาพน้ํา 

 
 

5. สรุปผลและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 ระบบติดตามและประเมินคุณภาพน้ําเบื้องตนควบคุมการ

ทํางานโดยใชบอรด Arduino ที่ตอเขากับ NodeMCU สําหรับ

สงคาที่วัดไดจากเซนเซอรทั้ งหมดไปจัดเ ก็บในฐานขอมูล 

งานวิจัยนี้ใชเซนเซอรจํานวน 4 ตัว ไดแก เซนเซอรวัดคาความ
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เปนกรด-ดาง เซนเซอรวัดอุณหภูมิ  เซนเซอรวัดปริมาณ

ออกซิเจนในน้ํา และเซนเซอรวัดการนําไฟฟา ขอมูลคุณภาพน้ํา

ทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไวในฐานขอมูล ซึ่งสามารถเรียกดูยอนหลัง

และแสดงผลแบบเรียลไทม พรอมทั้งระบบฯ มีการวิเคราะห

คุณภาพน้ําที่แสดงผลผานทางเว็บแอปพลิเคชัน โดยเกณฑที่ใช

วิเคราะหคุณภาพน้ําแบงออกเปน 3 ระดับ คือ ปกติ เฝาระวัง 

และวิกฤติ พลังงานทั้งหมดท่ีใชในระบบฯ เกิดจากการเปลี่ยนรูป

พลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานไฟฟา ผลทดสอบการทํางาน

ของเซนเซอรทั้ง 4 ตัวพบวาเซนเซอรวัดความเปนกรด-ดาง 

เซนเซอรวัดปริมาณออกซิเจน เซนเซอรวัดการนําไฟฟา คา

ความคลาดเคลื่อนต่ํากวา 1 เปอรเซ็นต ระบบฯ สามารถทํางาน

ไดตลอด เมื่อในชวงเวลากลางวันมแีสงแดดทีเ่พียงพอ นอกจากนี ้

หากเพิ่มเซนเซอรใหครอบคลุมตามดัชนีคุณภาพน้ํา WQI ก็จะ

ชวยใหการวิเคราะหมีความแมนยํามากขึ้น  
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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบมีสวนรวมระหวางคณะผูวิจัยกับกลุมผูประกอบการผลิตภัณฑกลวยตากที่เปนสินคาชุมชนใน

หมูบานหนองปลาไหล ตําบลทาดินดํา อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงคดังนี ้1) เพ่ือศึกษาคุณภาพมาตรฐาน

กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑกลวยตาก 2) เพื่อศึกษาหวงโซอุปทานที่มีตอประสิทธิภาพผลิตภัณฑกลวยตาก 3) เพ่ือพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานกระบวนการผลิตและหวงโซอุปทานผลิตภัณฑกลวยตากใหมีศักยภาพกาวสูมาตรฐานผลิตภัณฑสินคาชุมชม 

(มผช.) และเปนสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑระดับจังหวัดและภูมิภาค และ 4) เพื่อเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายและ

การตลาดดิจิทัลของผลิตภัณฑกลวยตากใหกับผูผลิตและผูประกอบการชุมชน ผลการวิจัยพบวากลุมผูผลิตมีความตองการท่ีจะ

มีการปรับปรุงดานกระบวนการผลิต ซึ่งเดิมมีข้ันตอนการผลิตท้ังหมด 9 ขั้นตอน เพ่ือใหมีการพัฒนาคุณภาพท่ีดีข้ึนจึงใช

หลักเกณฑการควบคุมคุณภาพโดยรวมสามารถลดเวลาในขั้นตอนการผลิตกลวยตากได จึงสงผลใหเวลาในกระบวนการผลิต

ลดลงและสามารถผลิตกลวยตากไดเพ่ิมมากขึ้น และดานหวงโซอุปทานผูผลิตมีการปรับปรุงโลโกใหมมีขนาดท่ีใหญข้ึนทําให

เห็นขอมูลการติดตอที่ชัดเจนพรอมทั้งมีสีสันและรูปแบบที่สวยงามเพิ่มขึ้นทําใหสามารถดึงดูดผูบริโภคใหมาสนใจตัวผลิตภัณฑ

ไดเพิ่มมากขึ้น และชองทางการจัดจําหนายหลังจากที่ผูผลิตหรือผูประกอบการไดปรับมาใชการตลาดดิจิทัล สงผลใหยอดขาย

เพ่ิมมากขึ้น เปน 400 กิโลกรัมตอสัปดาห จากเดิมที่มีการขายสงตามโรงเรียนและถาหากสามารถผลิตไดเพ่ิมมากขึ้นจะผลิตสง

ตามโรงเรียนและโรงงาน ซึ่งมีกําลังการผลิตที่ 200 กิโลกรัมตอสัปดาห ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชสําหรับ

ชุมชนบานหนองปลาไหล โดยพิจารณาจากความคุมคา ความสมดุลและคุณภาพ ความมั่นคง และความยั่งยืนของผลิตภัณฑ

กลวยตาก 

 

คําสําคัญ: คุณภาพ, หวงโซอุปทานผลิตภัณฑกลวยตาก, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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Abstract 

 This research is focuses on participatory action research (PAR) between research group and dried banana 

community product at ban-nongplalai, chai badan district, lopburi province, with the objectives following : 

1) to study the quality standard of the production process of dried banana products 2) to study the supply 

chain towards dried banana products 3) the development quality standards for the production process and 

supply chain of dried banana products to have the potential to become the standard of community 

products and 4) to increase distribution channels and digital marketing of dried banana products for 

producers and community entrepreneurs. The research results revealed the following: producer group, 

there is a need for improvements production process which originally had a total of 9 production steps. In 

order to improve the quality, the overall quality control criteria are used to reduce the time in the dried 

banana production process and the result, production time is reduced and the production of dried bananas 

can be increased and supply chain the manufacturer has revamped the logo with a larger size, clearer 

contact information, and more colorful and beautiful designs, thus attracting more consumers to the 

product and distribution channels after manufacturers or entrepreneurs have adapted to digital marketing, 

as a result sales increased to 400 kg per week originally, they were wholesaled by schools and if they could 

produce more they would be delivered to schools and factories, which has a production capacity of 200 kg 

per week. According to the concept philosophy of sufficiency economy for ban-nongplalai 

community considering the value balance and quality, stability and sustainability of dried banana products. 

 
Keywords: Quality, Dried banana product supply chain, Philosophy of sufficiency economy 

 

1. บทนํา 

1.1 ความสําคัญและที่มาของปญหาวิจัย 

 รัฐบาลมีโมเดล “ประเทศไทย 4.0” หรือ “Thailand 

4.0” เพื่อเนนการพัฒนาสู “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 

ดวยการสรางความเขมแข็งของโครงสรางทางเศรษฐกิจ ไปสู 

“Value-based Economy” หรือ มีกรอบแนวคิดในการ

ผลักดันใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมถึงสถาน

ประกอบการชุมชนเปนพลังขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจ

ไทย โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมเพื่อใหดําเนินธุรกิจโดยใชความรู

ความคิดสรางสรรคนวัตกรรมและเอกลักษณทางวัฒนธรรม  

 จากการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ

ผลิตภัณฑกลวยตากชุมชน พ.ศ. 2562 [7] ปญหาของ

ผลิตภัณฑกลวยตากชุมชนก็คือเรื่องของคุณภาพมาตรฐาน

กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑกลวยตากชุมชนที่ยังไมไดรับ

การรับรองคุณภาพมาตรฐานจากหนวยงานใดๆ  ถึงแมวา

สินคาจะเปนผลิตภัณฑกลวยตากชุมชนท่ีดีหรือมีคุณคามาก

อยางไรก็ตาม แตถาไมมีใบรับรองคุณภาพของมาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) ก็จะจําหนายสินคาในวงจํากัด

เทานั้น ซึ่งการรับรองคุณภาพในระดับ ตางๆ มีระเบียบ 

ขอบังคับ หรือมีตัวช้ีวัดที่แตกตางกันไปขึ้นอยูวาจะเปน

มาตรฐานระดับใด ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

กระบวนการผลิตและหวงโซอุปทานของผลิตภัณฑกลวยตาก

ชุมชนเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑกลวยตากชุมชนเขาสูมาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุมชนและเปนสินคา OTOP 1-5 ดาว ตามลําดับ 

ซึ่งจะสามารถชวยใหผูประกอบการขนาดเล็กหรือผูประกอบ

การในชุมชนท่ีมีสินคาหรือผลิตภัณฑใหมีศักยภาพมาตรฐาน

ที่สังคมยอมรับ และสามารถแขงขันได และสามารถยกระดบั

ใหธุรกิจมีความมั่นคงและยั่งยืน 

 จากเหตุผลขางตนทําใหคณะผูวิจัยสนใจที่จะทําการ

พัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑกลวยตาก

และห ว งโซอุ ปทานของผลิตภัณฑกล วยตากชุ ม ชน 
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กรณีศึกษาผลิตภัณฑกลวยตากชุมชนบานหนองปลาไหล 

ตําบลทาดินดํา อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  ตองพัฒนา

คุณภาพผลิตภัณฑ และศึกษาเรียนรูการจัดการหวงโซ

อุปทานผลิตภัณฑ เพ่ือใหการแปรรูปกลวยตากจากผลผลิต

ทางการเกษตรใหไดกระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน

ตามเกณฑของมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) และทําให

เกิดมูลคาทางเศรษฐกิจในไดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงสามารถประสบความสําเร็จและพ่ึงพาตนเองได 

รวมทั้งพัฒนาการรวมกลุมเปนเครือขายวิสาหกิจที่เขมแข็ง 

ตลอดจนพัฒนาสินคาและบริการใหมีคุณภาพและมาตรฐาน

สอดคลองกับความตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศ 

เพ่ือการสรางผูประกอบการรายใหมใหมีศักยภาพอยาง

ยั่งยนื 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาคุณภาพมาตรฐานกระบวนการผลิตของ

ผลิตภัณฑกลวยตากชุมชนบานหนองปลาไหล ตําบลทาดิน

ดํา อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ี

2.2 เพื่อศึกษาหวงโซอุปทานที่มีตอประสิทธิภาพผลิตภัณฑ

กลวยตากชุมชนบานหนองปลาไหล  

2.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานกระบวนการผลิตและหวง

โซอุปทานผลิตภัณฑกลวยตากชุมชนบานหนองปลาไหล ให

มีศักยภาพกาวสูมาตรฐานผลิตภัณฑสินคาชุมชม (มผช.) 

และเปนสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑระดับจังหวัดและ

ภูมิภาค 

2.4 เพ่ือเพิ่มชองทางการจัดจําหนายและการตลาด

ดิจิทัลของผลิตภัณฑกลวยตากใหกับผูผลิตและ

ผูประกอบการชุมชนเปนวงกวางอยางยั่งยืน 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ ผูผลิตและชาวบาน

ชุมชนหนองปลาไหล จํานวน 10 ครัวเรือน  ผูบริโภค/ลูกคา

ทั่วไปที่บริโภคผลิตภัณฑชุมชน จํานวนประมาณ 200 คน

เปนการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (ผูบริโภคทั้งคาปลีกและคา

ส งภายในชุมชนหนองปลาไหลและ พ้ืนที่ ใกล เคีย ง)  

ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ผูผลิต ผูประกอบการ 

ชาวบานชุมชนหนองปลาไหล และผูบริโภค ครอบคลุม

จํานวน 10 กลุม  

 

4. การทบทวนวรรณกรรม 

4.1 แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว 

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวมีลักษณะสําคัญ คือ 1) ประยุกตใชไดตลอดเวลา 

ทั้งอดีต ปจจุบัน และอนาคต (timely / timeless) กลาวคือ 

ไดมีพระราชดํารัสมาตั้งแตกอนเกิดวกิฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ.

2540 และสามารถใชเปนแนวทางการพัฒนาเพ่ือกาวพน

จ าก วิ กฤต  แล ะก า รพัฒนา ในส ถานกา รณ ที่ มี ก า ร

เปลี่ยนแปลงอยาง รวดเร็วภายใตกระแสโลกาภิวัตนใน

ปจจุบัน 2) มีลักษณะเปนพลวัตร (Dynamic) กลาวคือ มอง

วา สถานการณในโลกน้ันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน

ตลอดเวลา (Uncertainties) เนื่ องจากความเ ช่ือมโยง 

(Connectivity) ของปจจัยตางๆ ภายใตกระแสโลกาภิวัตน 

3) มุ งผลทั้ งระยะสั้ นและระยะยาว เ พ่ือความมั่ นคง 

(Security) และยั่งยืน (Sustainability) ของการพัฒนาใน

มิติตางๆ เชน ทางธรรมชาติ ทางสังคมและทางเศรษฐกิจ 

ชุมชนบานหนองปลาไหล ตําบลทาดินดํา  มีการนําปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไป

ประยุกตใชจํานวนมาก ท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยนี้ ไดแก 

งานวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ (2542)[2] ไดศึกษาเรื่อง “การพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทย ตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง” และนิยามความหมายของหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบานหนองปลาไหล ตําบลทาดิน

ดํา อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ีดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 แสดงความหมายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของชุมชนบานหนองปลาไหล  
คําหลัก ความหมายในบานหนอง

ปลาไหล ตําบลทาดินดํา 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ความ

พอเพียง 

การใชทรัพยากร/วตัถุดิบที่

มีอยูตามธรรมชาติอยาง

คุมคาของผลติภัณฑกลวย

ตากชุมชนบานหนองปลา

ไหล 

ความคุมคาของการนาํ

วัตถุดิบทีม่ีอยูในชมุชนมา

ใชในกระบวนการผลติ

ของผลิตภัณฑกลวยตาก

ชุมชน 

ความ

พอประมาณ 

การใชทรัพยากร/วตัถุดิบ

ตามฤดกูาลและนอก

ฤดูกาล ในการผลิตสนิคา

และบรกิารของชมุชนบาน

หนองปลาไหล 

ความสมดุลยและคุณภาพ

มาตรฐานของ

กระบวนการผลิตกลวย

ตากชุมชน 

ความมี

เหตุผล 

การตัดสินใจในการผลิต

สินคาดวยความเปนไปได 

อยางมีเหตุผลมีคณุภาพ

มาตรฐานในกระบวนการ

ผลิตและหวงโซอุปทานใน

ชองทางการจําหนายและ

การตลาดจากผลิตภัณฑ

กลวยตากชุมชนของบาน

หนองปลาไหล 

ความมั่นคงของคณุภาพ

มาตรฐานกระบวนการ

ผลิตและหวงโซอุปทาน

ชองทางการจัดจําหนาย

และการตลาดของผลิต

กลวยตากชุมชน 

การมี

ภูมิคุมกันใน

ตัวท่ีดี

พอสมควร 

ความพรอมในการยอมรับ

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้

ของคุณภาพมาตรฐาน

กระบวนการผลิตกลวยตาก

และชองทางการตลาดที่

เปลี่ยนไปในยคุดิจิทัลของ

บานหนองปลาไหลทั้ง

ภายในและภายนอก 

ความยั่งยนืตอการ

เปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้นของ

คุณภาพมาตรฐาน

กระบวนการผลิตกลวย

ตากและชองทาง

การตลาดทั้งในปจจุบัน

และอนาคต อาทเิชน การ

ไดรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) 

ยอดขาย รายได ลูกคา

รายใหมที่เพ่ิมขึ้น

ตามลําดับ 

 

4.2 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการโลจิสติกสและหวงโซ

อุปทาน 

 พอล ซิปคิน (Paul Zipkin. 1991)[3] สภาการจัดการโล

จิสติกสแหงสหรัฐอเมริกา (Council of Supply Chain 

Management Professionals) ไดใหคํานิยาม “การจัดการ

โซอุปทาน” หมายถึง การบริหารจัดการกิจกรรม และ

ความสัมพันธระหวางองคกรที่เกี่ยวของกันตั้งแตตนน้ํา 

(วัตถุดิบ) จนถึงปลายน้ํา (สินคาสําเร็จรูปหรือบริการ) ซึ่งมี

ลักษณะยาวตอเนื่องกันเหมือนโซ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ 

ตลอดกระบวนการผลิตจนถึงมือผูบริ โภค โดยการให

ความสําคัญตอการสื่อสาร การวิเคราะหขอมูล และนําไปใช

รวมกัน เปนการสรางมูลคาเพิ่มในการดําเนินงานและเปน

การสรางความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืน 

 การจัดการโลจิสติกส ถือเปนกิจกรรมหนึ่งในโซอุปทาน 

ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการตาง ๆ ในการสรางมูลคาเพิ่ม 

เปนกิจกรรมซึ่งเก่ียวของกับการไหลลื่นของขอมูลขาวสาร 

กิจกรรมซึ่งเก่ียวกับคุณภาพและเทคโนโลยี การเคลื่อนยาย

และการขนสง เปนกิจกรรมที่ เ ก่ียวเ น่ืองกับการสราง

ความสัมพันธของบุคคลหรือนิติบุคคลในหวงโซอุปทาน (SRM : 

Supplier Relationship Management) ตลอดจนเก่ียวเน่ือง

กับความสัมพันธและความรวมมือ (Business Collaborate 

and Synergy) ซึ่ งจะมีผลกระทบตอกระบวนการทาง

ธุรกรรมในอันที่จะสรางเสริมใหมีมูลคาเพ่ิมในสินคาและ

บริการ ดังนั้น ทุกกิจกรรมในหวงโซอุปทานจะตองมีการ

ปฏิสัมพันธในแบบบูรณาการ (Integration) โดยเนนผลลัพธ

ในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการลดตนทุน

รวม การสงมอบที่ทันเวลา (Real Time Delivery) และ

สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา (Customers Satisfaction) 

ซึ่งท้ังหมดก็จะทําใหเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันได

อย า งยั่ ง ยืน  (Sustainable Competitiveness)  ซึ่ งจะมี

ผลกระทบตอกระบวนการทางธุรกรรมในอันที่จะสรางเสริม

ใหมีมูลคาเพ่ิมในสินคาและบริการ ดังน้ัน ทุกกิจกรรมในหวง

โซ อุปทานจะตองมีการปฏิสัมพันธในแบบบูรณาการ 

(Integration) โดยเนนผลลัพธในการเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการลดตนทุนรวม การสงมอบที่ทันเวลา 

(Real Time Delivery) และสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา 

(Customers Satisfaction) ซึ่งทั้งหมดก็จะทําใหเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขันไดอยางยั่งยืน (Sustainable 

Competitiveness) [4] 

 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร[5]  ไดกลาวถึง  การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินคาเกษตรตลอดโซอุปทาน 

โดยมีแนวทางการพัฒนาการเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรเก่ียวกับ

การสง เสริมให เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรปรับปรุง

ประสิทธิภาพโลจิสติกส ตั้งแตระดับฟารมจนสงมอบสินคา

เกษตรถึงมือผูบริโภค ครอบคลุม 3 มิติ ไดแกมิติตนทุน 

(Cost) มิติ เวลา (Lead Time) และมิติความนา เ ช่ือถือ 
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(Reliability) โดยใหความสําคัญกับกิจกรรมโลจิสติกส ที่

สําคัญ ไดแก (1) การคาดการณ ความตองการสินคาเกษตร

กอนการผลิต (2) การบริการลูกคา ท้ังกอน ระหวาง และ

หลังรับคําสั่งซื้อ (3) การจัดซื้อปจจัยการผลิต (4) การสื่อสาร

ดานโลจิสติกส เพ่ือใหสงมอบสินคาเกษตรไดตรงตามที่ลูกคา

สั่งซื้อ (5) การขนสงสินคาเกษตร (6) การบริหาร จัดการ

ภายในสถานท่ีเก็บสินคาเกษตร(7) การบริหารจัดการสินคา

เกษตรในสต็อก (8) การเก็บเกี่ยว คัดเกรด และบรรจุหีบหอ 

และ (9) การตรวจสอบยอนกลับ และการตีกลับสินคา

เกษตร 

4.3 แนวคิดเก่ียวกับโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 

 กรมการพัฒนาชุมชน (2562)[6] มีแนวทางการดําเนินงาน

ในการสงเสริมโครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” เกี่ยวกับ

แนวทางและหลักเกณฑกรอบการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล 

หน่ึงผลิตภัณฑไทย ไวดังน้ี 1) สามารถสงออกไดโดยมีความ

แกรงของตราผลิตภัณฑ 2) ผลิตอยางตอเนื่องและคุณภาพ

คงเดิม 3) ความมีมาตรฐาน โดยมีคุณภาพ และสรางความ

พึงพอใจแกลูกคา และ 4) มีประวัติความเปนมาของ

ผลิตภัณฑ สําหรับดานผลิตภัณฑ มีการแบงผลิตภัณฑที่คัด

สรร ออกเปน 5 กลุมประเภทผลิตภัณฑ ไดแก อาหาร 

เครื่องดื่ม ผา/ เครื่องแตงกาย ของใช/ของตกแตง/ของท่ี

ระลึก และสมุนไพรที่ไมใชอาหาร โดยมีการจัดระดับ

ผลิตภัณฑ โดยพิจารณา 3 ดานคือ หลักเกณฑดานผลติภณัฑ

และความเขมแข็งของชุมชน หลักเกณฑดานการตลาด และ

ความเปนมาของผลิตภัณฑ และหลักเกณฑดานคุณภาพ

ผลิตภัณฑ 

 ศักรินทร นนทพจน และ มัลลิกา  สมพลกรัง[7] ศึกษา

การจัดการหวงโซอุปทานปลาน้ําจืดธรรมชาติสูการเพิ่ม

มู ลค า ใน เ ขตภาคตะวั นออก เ ฉี ย ง เหนื อตอนบน  มี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระบบหวงโซอุปทาน พฤติกรรมของ

ผูบริโภคตอการเลือก ซื้อปลาสดและผลิตภัณฑแปรรูปจาก

ปลานํ้าจืดธรรมชาติรวมทั้งรูปแบบและกลยุทธการตลาด

ของ ชาวประมงในการจัดจําหนายปลาสดและผลิตภัณฑ

แปรรูปจากปลาน้ําจืดจากแหลงธรรมชาติ ในเขต ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พบวา 1) รูปแบบของโซ

อุปทานมี ลักษณะการขายผานพอคาคนกลางและผูบริโภค

จะเดินทางมาซื้อเองที่ตลาด 2) พฤติกรรมของ ผูบริโภค 

พบวา ปจจัยดานความสด และความสะอาดของปลาสดและ

ผลิตภัณฑปลาแปรรูปมีอิทธิพล ตอการตัดสินใจเลือกซื้อใน

ระดับท่ีสูง และ 3) การรักษาคุณภาพ การพัฒนาบรรจุภัณฑ 

และการจัด กิจกรรมการตลาด คือกลยุทธทางการตลาดที่

สําคัญ จากผลการศึกษา ภาครัฐควรมีการประกาศราคา 

พ้ืนฐานของปลาธรรมชาติแตละชนิด และพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานโลจิสติกสใหกับชาวประมง นอกจากนี้ควรสงเสริม

การบริโภคปลาธรรมชาต ิ

4.4 แนวคิดและหลักการการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม 

(Total Quality Management : TQM) 

  วิฑูรย สิมะโชคดี[8] กลาววา TQM เปนการบริหารโดย

ยึดคุณภาพเปนจุดศูนยกลางในการบริหารจัดการ นั่นคือ

คุณภาพของสินคาหรือบริการที่สรางความพึงพอใจใหแก

ลูกคาไดหรือเปนไปตามที่ลูกคาตองการและพยายามลด

ตนทุนหลังจากคุณภาพ ในการปรับปรุงงานจะเกิดขึ้นได 

เมื่อ กําจัด ท่ีสาเหตุของปญหาหรือมีมาตรการแกไขที่

กระบวนการมิใชแกที่ผลลัพธการปองกันการเกิดซ้ําจะทําได

เมื่อมีการกําจัดสาเหตุของความเสียหายทบทวนมาตรฐาน

ของงานและดําเนินการเพ่ือกําจัดสาเหตุตางๆ เหลาน้ันและ

ฝกอบรมพนักงานโดยวิธใีหมแนวทางของการใหความสําคัญ

ตอกระบวนการและปองกันการเกิดซ้ํา หมายถึง การ

ปรับปรุงและควบคุมกระบวนการเพ่ือใหไดคุณภาพและ

ปองกันมิใหปญหาเกิดข้ึนอีก 

 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 สรางคุณภาพมาตรฐานกระบวนการผลิตและเชื่อมโยง

หวงโซอุปทานผลิตภัณฑกลวยตากชุมชน โดยมีสมมติฐาน

ผลิตภัณฑกลวยตากชุมชนที่ประสบผลสําเร็จมีความสัมพันธ

กับธุรกิจชุมชนที่ยั่งยนืดังน้ี 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาคุณภาพและหวง

โซอุปทานผลิตภัณฑกลวย

ตากชุมชนบานหนองปลาไหล 

ตําบลทาดินดํา อําเภอชัย

บาดาล จังหวัดลพบุรี ตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 4 ประการ  คือ 

- ความคุมคา  

- ความสมดุลย 
- ความม่ันคง 

- ความย่ังยืน 

โดยใชมิติการวัด ( KPI) ความ

พึงพอใจของผูผลิต 

ผูประกอบการ ผูบริโภค  

ชองทางการตลาด เพื่อสราง

ยอดขาย รายได และการ

ไดรับรองคณุภาพ

กระบวนการผลิตตามเกณฑ

มาตรฐานผลิตภัณฑชมุชน 

คุณภาพมาตรฐาน

กระบวนการผลิต

และการแปรรูป

ผลิตภัณฑกลวยตาก

ชุมชน  SWOT Analysis 

ปจจัยภายใน

และภายนอก 

-ผลติภัณฑ

ชุมชน 

-กลุมผูผลิต/

ชาวบาน 

ผลิตภัณฑชุมชน บานหนองปลา

ไหล ตําบลทาดินดํา อําเภอชัย

บาดาล จังหวัดลพบุร ี

        -ทรัพยากร/วตัถุดิบ 

        -ภูมิปญญาชาวบาน 

        -กลุมผูผลิต/ชาวบาน 

        -ผลิตภัณฑผลิตภัณฑแปรรูป

จากผลผลิตทางการเกษตร ไดแก 

กลวยตาก  

        -ชองทางการกระจายสินคา

และจัดจําหนาย (การตลาด) 

หวงโซอุปทาน 

ผลิตภัณฑ    

กลวยตากชุมชน 
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6. วิธีการดําเนินการวิจัย 

 คณ ะ ผู วิ จั ย ใ ช เ ท คนิ ค ก า ร วิ จั ย แ บ บ มี ส ว น ร ว ม 

(Participatory Action Research: PAR) โ ด ย

กระบวนการวิจัยเนนการวิจัยที่เปนแบบผสมผสาน (Mixed 

Method Research: MMR) ซึ่งประกอบดวย การศึกษาวิจัย

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) และการศึกษา

วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) โดยมี

ขั้นตอน 7 ขั้นตอนดังนี ้

6.1 ศึกษากระบวนการและขั้นตอนการผลิตของผลติภณัฑ

กลวย 

ตากชุมชนเพ่ือหาขอมูลของกระบวนการและข้ันตอนการ

ผลิตของผลิตภัณฑกลวยตากชุมชนในปจจุบันสูการรับรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) ในอนาคตของชุมชนบาน

หนองปลาไหล ตําบลทาดินดํา อําเภอชัยบาดาล จังหวัด

ลพบุรี  

6.2 ศึกษาหวงโซอุปทาน ชองทางการจัดจําหนายและ

การตลาด 

ของผลิตภัณฑกลวยตากชุมชนบานหนองปลาไหล ตําบลทา

ดินดํา อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ี

6.3 วิเคราะหปจจัยภายใน (จุดแข็งและจุดออน) และปจจัย 

ภายนอก (โอกาสและภัยคุกคาม)ของผลิตภัณฑกลวยตาก

ชุมชน และคัดเลือกผูผลิต ผูประกอบการและชาวบานหนอง

ปลาไหล จํานวน 10 ครัวเรือนจากกลุมสตรีแมบานท่ีผลิต

และจําหนายผลิตภัณฑกลวยตากชุมชนที่ตอเนื่องมาเปน

ระยะเวลามากกวาหนึ่งปข้ึนไป 

6.4 จัดอบรมเพ่ือใหความรูแกผูผลิต ผูประกอบการชาวบาน  

เรื่อง การรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) 

กระบวนการและข้ันตอนการผลิต การจัดการและควบคุม

คุณภาพ (QC) ระบบโลจิสติกสและหวงโซอุปทานของ

ผลิตภัณฑกลวยตากชุมชน หลักการตลาด Offline/Online  

และการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูของชุมชนบานหนอง

ปลาไหล 

6.5 จัดประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) จาก

ผูผลิต ผูประกอบการ ชาวบานและผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภณัฑ

กลวยตากชุมชนบานหนองปลาไหล ตําบลทาดินดํา อําเภอ

ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและ

คุณภาพ 

6.6 ก า ร มี ส ว น ร ว ม ร ะ ห ว า ง คณ ะ ผู วิ จั ย แล ะ ผู ผ ลิ ต 

ผูประกอบการ และชาวบานของชุมชนบานหนองปลาไหล 

รวมกันพัฒนาคุณภาพมาตรฐานกระบวนการผลิตและหวง

โซอุ ปทาน ชองทางการจั ดจํ าหน ายและการตลาด 

Offline/Online ของผลิตภัณฑกลวยตากชุมชนที่เหมาะสม

อยางยั่งยืน 

6.7 เผยแพรรูปแบบกระบวนการและข้ันตอนการผลิตท่ีมี

คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

(มผช.) และการสนับสนุนหวงโซอุปทาน ชองทางการจัด

จําหนายและการตลาดดิจิทัลของผลิตภัณฑกลวยตากชุมชม

และธุรกิจชุมชนสูการเปนผูประกอบการ SME ที่เหมาะสม

โดยการจัดอบรมใหความรูแกผูประกอบการชุมชนที่ไดจาก

การวิจัย 

 

7. ผลการวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพและหวงโซอุปทาน

ผลิตภัณฑกลวยตากชุมชมบานหนองปลาไหล ตําบลทาดิน

ดํา อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ตามแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค(1) เพื่อศึกษาคุณภาพ

มาตรฐานกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ (2) ศึกษาหวงโซ

อุปทานที่มีตอผลิตภัณฑกลวยตาก (3) พัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานกระบวนการผลิตและหวงโซอุปทานผลิตภัณฑ

กลวยตากชุมชนบานหนองปลาไหล ตําบลทาดินดํา อําเภอ

ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ใหมีศักยภาพกาวสูมาตรฐาน

ผลิตภัณฑสินคาชุมชม (มผช.) และเปนสินคาหนึ่งตําบลหน่ึง

ผลิตภัณฑระดับจังหวัดและภูมิภาคและ (4) เพื่อเพ่ิมชอง

ทางการจัดจําหนายและการตลาดดิจิทัลของผลิตภัณฑกลวย

ตากใหกับผูผลิตและผูประกอบการชุมชนเปนวงกวางอยาง

ยั่งยืนโดยคณะผูวิจัยไดแบงการนําเสนอผลการวิเคราะห

ขอมูลในแตละขั้นตอนการศึกษาวิจัยออกเปน 3 สวน ดังนี ้

7.1 สวนท่ี 1 ผลสรุปแนวคิดการสมัภาษณกบัผูผลิต รวมถึงผู

ที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑกลวยตากในดานกระบวนการผลิต 

กรณีศึกษาชุมชนบานหนองปลาไหล ตําบลทาดินดํา อําเภอ

ชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ี

7.1.1 การสัมภาษณผูผลิต และผูที่เก่ียวของ 

  จากขอมูลผูใหสัมภาษณพบวา กลุมผูผลิตในชุมชนมี

กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑกลวยตาก ชุมชนบานหนอง
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ปลาไหล ตําบลทาดินดํา อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

ดังนี ้

 “คุณภาพมาตรฐานของกลวยสามารถเลือกพิจารณา

ลักษณะของกลวยที่สามารถนํามาเปนผลติภณัฑกลวยตาก

ไดอยางไร” 

   “คุณภาพมาตรฐานของกลวยนั้นจะสามารถใชเกณฑคัด

ไดดวยตาเปลาเนื่องจากผูผลิตน้ันคุนเคยกับการทําจน

ชํานาญและมีสามารถความคุนชินกับการใช เกณฑคัด

คุณภาพมาตรฐานของกลวยมาเปนเวลานาน แตบางครั้งก็มี

เกณฑคัดตามขนาดที่คนซื้อตองการ เชน โรงงานที่มารับของ

ครั้งนี้ตองการกลวยขนาดเทาไร ผูผลิตก็จะมีเครื่องมือมา

คัดเลือก เพ่ือที่จะไดกลวยท่ีมีคุณภาพตามความตองการของ

ผูซื้อ”   

 “วัตถุดิบท่ีผูผลิตนํามาผลิตกลวยตาก สวนใหญผูผลติ

นําเขามาจากที่ใด” 

 “ผูผลิตไดไปรับมาจากสวนรอบๆ บริเวณบานของผูผลิต

โดยชาวบานที่อยูใกลหมูจะนํามาขายใหถึงที่และไดมีการ

ติดตอซื้อขายกลวยจากพอคาคนกลางแตผูผลิตจะตองไปรับ

กลวยเอง ณ ปจจุบันไดมีการติดตอรับซื้อกลวยเพ่ิมอีกแหงท่ี

สวนพิจิตรทางพิจิตรจะนํามาสงถึงบานของผูผลิตเลยจะทํา

ใหลดตนทุนลงไปไดบาง” (ผูใหสัมภาษณ 21 กันยายน 

2563) 

 “ขั้นตอนการตากกลวย ทางผูผลิตใชระยะในการตาก

กลวยทั้งสิ้นกี่วัน และมีวิธีการเก็บรักษาเปนอยางไร” 

 “การตากกลวยของเรา ใชเวลาตากกลวย โดยประมาณ 

3-5 วัน ตองตากใหครบ 3 แดด เพ่ือไดกลวยที่มีสีพอดี ไม

ไหมหรือ นิ่มเกินไป เราจะมีพัดลมคอยเปาภายในโดมไมให

รอนมากจนเกินไป สวนการเก็บรักษา เราจะตากกลวยไวใน

โดม สวนโดมเปนโดมใชพลังงานแสงอาทิตย อุณหภูมิในโดม

จะรอนมาก ติดลบประมาณ 50 องศา ชาวบานจึงตองมี

ความอดทนในการเขาไปตากกลวย หรือเก็บกลวยที่ตากไว 

โดมกลวยของเราจะปดมิดชิดไมใหมี นก หรือสัตวอ่ืนเขามา

ไดมีการเปลี่ยนตระแกงทุกๆ เดือน เพ่ือไมใหเกิดสิ่งสกปรก

ติดกลวยได”  

 “ผูผลติเคยมีประสบการณทางดานการจัดจําหนายใน

ลักษณะการวางจําหนายในหางสรรพสินคาหรือไม” 

 

 “เคยมีรานคามาถามหรือมาใหคําแนะนําเก่ียวกับการนํา

ผลิตภัณฑไปจําหนายแตวาเงื่อนไขในการจําหนายนั้นจะตอง

มีสินคามาใหกับทางรานคาอยูเปนประจํา ซึ่งผลิตภัณฑของ

ทางผูผลิตน้ันยังไมมีกําลังมากพอสําหรับการผลิตเปนประจํา 

เชน วัตถุดิบไมไดมีอยูตลอดเวลา บางครั้งก็มีราคาสูงเกินไป

จนไมสามารถรับมาทําไดทีละจํานวนมากๆ หรือ ดานการ

ผลิต ผูผลิตไมไดเปนผูผลิตแบบประจํา สวนมากจะเปน

ชาวบานละแวกใกลเคียงมาชวยเปนบางเวลา จึงไมสามารถ

ผลิตสินคาไดเปนประจํา”  

 “ผูผลติใชบริการการขนสงสนิคาทางชองทางใด” 

    “การจัดสงของชาวบาน โดยปกติจะนิยมใชรถสวน

บุคคลในการจัดสงผลิตภัณฑกลวยตาก เพราะจะลดตนทุน

ในการขนสงท่ีจะใชบริษัทรถขนสงสินคา ซึ่งในหนึ่งอาทิตย

ชาวบานเติมน้ํามันเพียงจํานวน 300-600 บาท ตอการขนสง

ไปกลับ 1 เที่ยว สวนการจัดสงแบบออนไลนชาวบานจะใช

บริการรถจัดสงของ เคอรรี่ (Kerry) คาจัดสงมีคาบริการ

โดยประมาณ 70-100 บาท ซึ่งสวนมาก ชาวบานนิยมใชรถ

สวนบุคคลในการจัดสงผลิตภัณฑมากกวาการใชบริการจาก

บริษัทรถขนสงสินคา เหตุเพราะ บริษัทรถขนสงสินคา มี

จํานวนจํากัด โดยสวนมากจะเปนคนในพื้นที่ใกลเคียงที่ทํา

การจัดสงสินคา” (ผูใหสัมภาษณ 21 กันยายน 2563) 

7.1.2 ดานกระบวนการผลิต 

  โดยมีการสอนและใหกลุมผูผลิตไดมกีารฝกทําเก่ียวกบั

การปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑใหม ดวยการใชถุงสุญญากาศ

แทนถุงรอน เพื่อการถนอมอาหาร ทําใหสามารถยืดอายุใน

การเก็บหรือบริโภคผลิตภัณฑ โดยมีขั้นตอนดังรูปที่ 2-9 

 

 
รูปที่ 2 คัดเลือกกลวยนํ้าวา 

 

ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกกลวยน้ําวาพันธุมะลิออง หรือ น้ําวา

ทั่วไป โดยมีระยะเวลาประมาณ 30 นาที ขึ้นอยูกับปริมาณ 
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รูปที่ 3 ปอกเปลือก และลางทําความสะอาด 

 

ขั้นตอนที่  2 นํากลวยมาปอกเปลือก และลางทําความ

สะอาด โดยมีระยะเวลาประมาณ 30 นาที ขึ้นอยูกับปริมาณ 

 

 
รูปที่ 4 การตากกลวย 3 แดด 

 

ขั้นตอนที่ 3 นํากลวยไปตาก 3 แดด (เชา–เย็น นับเปน 1 

แดด) โดยมีระยะเวลา 3 วัน 

 

 
รูปที่ 5 การแบนกลวย 

 

ขั้นตอนที่ 4 นํากลวยที่ตากจนครบ 3 แดดแลว มาแบนเปน

ครั้งที่  1 โดยมีระยะเวลาประมาณ 30 นาที ข้ึนอยู กับ

ปริมาณ 

 

 
รูปที่ 6 การตากกลวยอีก 2 แดด 

ขั้นตอนที่ 5 หลังจากแบนกลวยเสร็จ จะนํากลวย ไปตากอีก 

2 แดด ใหครบ 5 แดด โดยมีระยะเวลา 2 วัน 

 

 
รูปที่ 7 การแบนกลวยอีกครั้ง 

 

ขั้นตอนที่ 6 เมื่อครบ 5 แดด จะนํากลวยกลับมาแบบอีกครัง้ 

เพ่ือใหความหนาของกลวยนั้นมีขนาดเฉลี่ยแลวคอนขาง

เทากัน (ไมเกิน 1 เซนติเมตร) โดยมีระยะเวลาประมาณ 30 

นาที ขึ้นอยูกับปริมาณ 

 

 
รูปที่ 8 การคัดแยกกลวยตาก 

 

ขั้นตอนที่ 7 คัดแยกกลวยตากแตละขนาด เพื่อแยกกลวย

ตากท่ีมีขนาดตางกัน โดยมีระยะเวลาประมาณ 30 นาที 

ขึ้นอยูกับปริมาณ 

ขั้นตอนที่ 8 หลังจากแบนกลวยเสร็จ จะนํากลวยไปตากอีก 

2 แดด ใหครบ 5 แดด โดยมีระยะเวลา 2 วัน 

 

 
รูปที่ 9 จัดเก็บในคลังสินคา 
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ขั้นตอนที่ 9 นําผลิตภัณฑกลวยตากสําเร็จรูป จัดเก็บใน

คลังสินคา เพื่อรอจัดจําหนายใหกับลูกคาตอไป 

 สรุปไดวาการสํารวจกระบวนการผลิตกลวยตาก ชุมชน

บานหนองปลาไหล ตําบลทาดินดํา อําเภอชัยบาดาล จังหวัด

ลพบุรี  มีกระบวนการผลิต 1 ครั้ งตอสัปดาห  และมี

กระบวนการทั้งหมด 9 ขั้นตอน เวลาในการผลิตท้ังหมดคิด

เปน 5 วัน 3 ชั่วโมง 30 นาที ผลิตไดทั้งสิ้นจํานวน 200 

กิโลกรัม เมื่อทําการวิเคราะหโดยใช (Total Quality 

Management : TQM) เทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑใหเปน

สินคา OTOP ชุมชนตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) 

ประกอบดวย 1) ดานผลิตภัณฑและความเขมแข็งของชุมชน 

2) ดานการตลาด และความเปนมาของผลิตภัณฑ และ 3) 

ดานคุณภาพ 

7.2 สวนที่ 2 การปรับปรุงโลโก และเพ่ิมชองทางใน

การจัดจํ าหน ายแบบออนไลน  (Online)  ของ

ผลิตภัณฑกลวยตากชุมชนบานหนองปลาไหล  

7.2.1 การสรางโลโก ดังรปูที่ 10 

 

 
รูปที่ 10 การเปรียบเทียบโลโกเกาและใหม 

 

7.2.2 การสร า งชองทางตลาดดิ จิทัล  ไ ดแก  เฟซบุ ค 

(Facebook) และไลนแอท (Line @) ดังรูปที่ 11-14 

 

 
รูปที่ 11 ดาวนโหลด เฟสบุค (Facebook) จาก App store 

 

 
รูปที่ 12 การสรางเพจ 

 

 
รูปที่ 13 การสรางไลนแอท (Line @) 

 

 
รูปที่ 14 ไลนแอท (Line @) ที่สรางเสร็จแลว 
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7.3 สวนที่ 3 ความคิดเห็นและความพึงพอใจผูผลิตและ

ผูบริโภคของผลิตภัณฑกลวยตากชุมชนบานหนองปลาไหล 

ดังตารางที่ 2 และ 3 

 

ตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะหเก่ียวกับระดับความพึงพอใจที่

มีตอผลิตภัณฑกลวยตาก ดานกระบวนการผลิต 
ประเดน็การประเมินความพึงพอใจ N x S.D. แปล

ผล 

ดานกระบวนการผลิต     

1. ขั้นตอนกระบวนการผลติสะดวก

รวดเร็วและกระบวนการผลติไมซบัซอน

และไมลาชา 

200 3.89 0.702 มาก 

2. ขั้นตอนในกระบวนการผลิตไดรับ

คุณภาพมาตรฐานตามทีต่ลาดสินคา

กําหนด 

200 3.96 0.798 มาก 

3. ขั้นตอนกระบวนการผลติที่มีคณุภาพ

เหมาะแกการรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) 

200 4.02 0.717 มาก 

4. วัสดุอุปกรณที่ใชในกระบวนการผลติ

สะอาดและปลอดภัยตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุมชน (มผช.)  

200 3.99 0.764 มาก 

5. วัตถุดิบที่ใชในการผลิตมีคุณภาพตาม

เกณฑมาตรฐานผลติภณัฑชุมชน 

200 3.96 0.760 มาก 

6. วัตถุดิบของเสียสามารถนําไปใช

ประโยชนไดหลากหลาย เชน ทําปุย

คอก ปุยหมกั 

200 3.99 0.851 มาก 

7. ผูผลิตมีความรูและความชํานาญดาน

การผลิตหรือประสบการณในการผลิต 

ผลิตภัณฑชุมชน 

200 4.03 0.821 มาก 

8. ผูผลิตมีความสามารถในการควบคุม

ตนทนุตอกระบวนการผลิต  

200 3.91 0.759 มาก 

9. ความเหมาะสมของสถานที่ในการ

ผลิตและการจัดเก็บ 

200 3.93 0.761 มาก 

10. ผูผลิตและผูประกอบการไดรับการ

อบรมพัฒนาศักยภาพเพ่ือสรางองค

ความรูมาตรฐานกระบวนการผลติตาม

เกณฑมาตรฐานผลติภณัฑชุมชน 

 

200 

 

3.95 

 

0.766 

 

 

มาก 

รวมเฉลี่ย 200 3.96 0.769 มาก 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 3 แสดงผลวิเคราะหเก่ียวกับระดับความพึงพอใจที่

มีตอผลิตภัณฑกลวยตาก ดานการจัดการโซอุปทาน (ชอง

ทางการจัดจําหนาย/ โลโก/ บรรจุภัณฑ) 
ประเดน็การประเมินความพึง

พอใจ 

N x S.D. แปล

ผล 

ดานการจัดการโซอุปทาน  (ชอง

ทางการจัดจําหนาย/ โลโก/ 

บรรจุภัณฑ) 

    

1.  ผลิตภัณฑมีการพัฒนาโลโก

ใหมีความดึงดูดตอการตัดสนิใจ

ซื้อ  

200 3.75 0.746 มาก 

2. ผลิตภัณฑไดรับการพฒันา

ตามคุณภาพทีต่ลาดสินคา

กําหนด 

200 4.01 0.727 มาก 

3.  การปรับปรุงบรรจุภัณฑ

สามารถชวยยืดอายตุอตัวสินคา

ในระดับใด 

200 4.12 0.671 มาก 

4.  รูปแบบของตวัผลิตภัณฑมี

ความหลากหลายตอการ

ตัดสินใจซื้อ 

200 3.70 0.751 มาก 

5.  ความสามารถในการสั่งซือ้

สินคาออนไลนชองทาง 

Facebook (เฟซบุค) Line@ 

(ไลนแอท) 

200 4.07 0.758 มาก 

6.  ชองทางออนไลนมีการ

นําเสนอสนิคาอยางตอเนือ่ง

สามารถดงึดูดและจูงใจผูบริโภค

ในการตัดสินใจซื้อ 

200 4.09 0.704 มาก 

7. การจดัสงผลิตภณัฑมี

ระยะเวลากําหนด 

200 4.04 0.743 มาก 

8. ผลิตภัณฑไดคุณภาพและ

ความเหมาะสมของสินคาตอ

ราคาในการจัดจําหนาย 

200 3.99 0.707 มาก 

9.  ชองทางการจัดจําหนายมี

ความเอื้ออํานวยความสะดวกตอ

ผูบริโภค 

200 4.19 0.727 มาก 

รวมเฉลี่ย 200 3.59 0.726 มาก 

 

8. สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิตและ

หวงโซอุปทานของผลิตภัณฑกลวยตากชุมชนบานหนองปลา

ไหล ตําบลทาดินดํา อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี พบวา 

กลุมผูผลิตชุมชนบานหนองปลาไหล มีความตองการที่จะมี
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การปรับปรุงดานกระบวนการผลิต ซึ่งเดิมมีขั้นตอนการผลิต

ทั้งหมด 9 ข้ันตอน เพ่ือใหมีการพัฒนาคุณภาพที่ดีข้ึนจึงใช

หลักเกณฑ (Total Quality Management : TQM) โดย 1) 

เปลี่ยนจากจัดหาเองเปนการจัดหาพอคาคนกลางที่สามารถ

นํากลวยมาจําหนายใหกับทางผูผลิตในราคาท่ีไมสูงมากและ

สงไดอยางตรงเวลาและสม่ําเสมอหรือแบบประจํา 2) เพ่ิม

อุณหภูมิในการตากกลวยเดิมใชแสงแดดจากธรรมชาติใน

การตากถานําเครื่องทําความรอนเขามาใชก็จะสามารถลด

ระยะเวลาในการตากใหนอยลงสงผลใหเวลาในกระบวนการ

ผลิตลดลง และ 3) เปลี่ยนจากใหแรงงานคนมาใชเครื่องจักร

ในการแบนกลวยเพราะเครื่องจักรนั้นมีความสม่ําเสมอใน

การแบนกลวยสงผลใหผลิตภัณฑมีมาตรฐานมากขึ้น จึง

สงผลใหเวลาในกระบวนการผลิตลดลงและสามารถผลิต

กลวยตากไดเพิ่มมากขึ้น โดยคุณภาพดานรสชาตเิหมือนเดิม

และ ดานหวงโซอุปทาน ผูผลิตมีการปรับปรุงโลโกใหมมี

ขนาดท่ีใหญขึ้นทําใหเห็นขอมูลการติดตอที่ชัดเจนพรอมทั้งมี

สีสันและรูปแบบท่ีสวยงามเพ่ิมข้ึนทําใหสามารถดึงดูด

ผูบริโภคใหมาสนใจตัวผลิตภัณฑไดเพ่ิมมากขึ้น และชองทาง

การจัดจําหนายหลังจากท่ีผูผลิตหรือผูประกอบการไดปรับ

ม า ใช ก า รตลาดดิ จิ ทั ล ซึ่ ง ประกอบไปด วย  เฟส บุ ค 

(Facebook) และไลนแอท (Line @) ซึ่งเปนชองทางในการ

ประชาสัมพันธขอมูลตางๆ ของตัวผลิตภัณฑแกผูบริโภค ทํา

ใหผูบริโภครูจักผลิตภัณฑกลวยตาก เพ่ิมมากขึ้น และเปน

ชองทางในการจัดจําหนายทําใหผูบริโภคงายตอการสั่งซื้อ

ผลิตภัณฑกลวยตากมากข้ึน จากการปรับเปลี่ยนชองทาง

การจําหนายสงผลใหยอดขายเพิ่มมากขึ้น เปน 400 กิโลกรมั

ตอสัปดาห จากเดิมที่มีการขายสงตามโรงเรียนและถาหาก

สามารถผลิตไดเพิ่มมากขึ้นจะผลิตสงตามโรงเรียนและ

โรงงาน ซึ่งมีกําลังการผลิตที่ 200 กิโลกรัมตอสัปดาห 
 

9. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

9.1 ควรไดรับการสนับสนุนเพ่ือยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ

ใหเปนสินคา OTOP ชุมชนตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

(มผช.) ประกอบดวย 1) ดานผลิตภัณฑและความเขมแข็ง

ของชุมชน 2) ดานการตลาด และความเปนมาของผลติภณัฑ 

และ 3) ดานคุณภาพผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง 

9.2 ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑอยางตอเนื่อง 

และมีรูปแบบที่เปนที่นิยมของตลาด 

9.3 ควรมีการพัฒนาและใหความรูเกี่ยวกับสื่อออนไลนเพื่อ

การคา 
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บทคัดยอ 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อลดตนทุนการผลิตของกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑกลวย ลดเวลาในการอบซึ่ง

เปนกระบวนการหลักของการแปรรูปผลิตภัณฑกลวย เพ่ิมความนาเชื่อถือใหกับผลิตภัณฑกลวยอบ กรณีศึกษากลุมกลวยอบ

ราชสาสน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกต (Observation) ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง ทํา

การปรับปรุงประสิทธภิาพการผลิตของกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑกลวย ในการปรับปรุงการผลิตดวยการออกแบบโรงเรือน

อบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก รวมกับความรอนจากกาซแอลพีจี สงผลใหทางสถานประกอบการมีกําลัง การ

ผลิตเพิ่มข้ึนไมต่ํากวา 2 เทา หรือสามารถผลิตกลวยอบไดเพ่ิมขึ้นประมาณ 30,000 กิโลกรัม/ป เมื่อคิดที่ราคาผลิตภัณฑ ณ 

ปจจุบัน ประมาณ 70 บาทตอกิโลกรัม จะสงผลใหสถานประกอบการมีรายไดเพ่ิมขึ้นประมาณ 2,100,000 บาทตอป 

นอกจากนี้การใชพลังงานแสงอาทิตยมาชวยในการผลิตยังสงผลใหตนทุนในการผลิตลดลง โดยคาดวาจะทําใหลดตนทุนคากาซ

และไฟฟาลดลงไดอยางนอยรอยละ 10 ของตนทุนดานพลังงานทั้งหมด ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้สามารถใชเปนแนวทางในการ

พัฒนากระบวนการผลิตในกลุมอุตสาหกรรมที่ใกลเคียงกันเพ่ือพัฒนาระบบโลจิสติกสในอนาคตได 

 

คําสําคัญ: ประสิทธภิาพ, การแปรรูป, กลวยอบ 

 

Abstract 

The objective of this research is to reduce the production cost of banana product processing. 

Reduce baking time, which is the main process of banana product processing. Increase the reliability of the 

baked banana products. A case study of a group of baked bananas in Chachoengsao by collecting data by 

observation ( Observation)  at the actual work site improve the production efficiency of banana product 

processing.  To improve production with the design of a greenhouse solar drying house Together with the 

heat from LPG gas.  As a result, the establishment has an increased production capacity of not less than 2 
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times or can produce an additional approximately 30,000 kg./year of baked bananas when considering the 

current product price of approximately 70 baht per kg. This will result in the establishment of an additional 

income of approximately 2,100,000 baht per year. In addition, the use of solar energy to help in production 

will also result in lower production costs. It is expected to reduce gas and electricity costs by at least 10% 

of total energy costs.  From this study, it can be used as a guideline for the development of production 

processes in similar industries in order to develop the logistics system in the future. 

 
Keywords: Performance, Processing, Baked Bananas 

 

1. บทนํา 

 ผลผลิตทางการเกษตรในประเทศไทยสวนใหญไดแก 

ขาว ผักและผลไม ที่เมื่อถึงชวงฤดูกาลจะมีออกมาเปน

จํานวนมากทําใหมีปริมาณมากเกินไปจนเกินความตองการ

ของตลาด ทําใหเกิดปญหาสินคาลนตลาด ทําใหราคาตกต่ํา 

การเพ่ิมมูลคาใหกับสินคาทางการเกษตรจึงจําเปนตองมอง

ภาพรวมของทั้งหวงโซอุปทานทั้งระบบ เชน วัตถุดิบ การ

ผลิต การขนสง การจัดการคลังสินคา การคา เปนตน เพื่อ

เพิ่มมูลคา เพิ่มของผลผลิตทางการเกษตร การสราง

นวัตกรรมท้ังจากผลิตผลเดิมและผลิตภัณฑ ใหม  จึ ง

จําเปนตองศึกษาความตองการและการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของลูกคาอันเปนสิ่งจําเปน เพราะปจจุบันวิถีชีวิต 

(Lifestyle) ของผูบริโภคเปลี่ยนไปมาก สินคาเกษตรบาง

ชนิดที่เคยไดรับความนิยม อาจไมคอยเหมาะกับวิถีชีวิตของ

คนรุนใหม หากไมมีการพัฒนาสินคาหรือปรับตัวตามความ

ตองการของลูกคา ซึ่งการหาแนวทางเพ่ือแกไขปญหา

ดังกลาวประการหนึ่ง คือ การถนอมอาหารและการแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร การพัฒนาสินคาใหสอดคลองกับ

ความตองการของตลาด 

 การอบแหงเปนการแปรรูปผลผลิตหนึ่งท่ีพัฒนาเรื่อง

ดังกลาว โดยผลิตภัณฑอบแหงสามารถเก็บไวจําหนายนอก

ฤดูกาลได ทําใหเกษตรกรและผูประกอบการมีรายไดเพิ่มข้ึน 

(Rattana-banrue & et. al, 2018) เชน การแปรรูปกลวย

ของกลุมกลวยอบ กรณีศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทราที่มี

ผลิตภัณฑจากการแปรรูปกลวยมีกระบวนการผลิตหลักคือ 

การอบกลวย แตยังมีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตที่ต่ํา

เนื่องจากเปนการอบกลวยดวยเตาอบท่ีมีอุณหภูมิภายในไม

สม่ําเสมอ สงผลใหคุณภาพของกลวยอบบางชิ้นไดรับความ

รอนมากเกินไปจนมีสภาพไหมบางช้ินไดรับอุณหภูมิที่ไม

เพียงพอทําใหกลายเปนของเสีย หรืออุณหภูมิท่ีไดรับไม

สม่ําเสมอทําใหมีผลตอสีของชิ้นงาน ไมผานเกณฑคุณภาพ 

เปนตน และทําใหการใชเวลาในการอบกลวยในแตละวันไม

เทากัน สงผลตอการควบคุมคุณภาพสินคา และสงผลทําให

ตนทุนในการผลิตสูงขึ้นตาม แตเนื่องจากการที่ประเทศไทย

ตั้งอยูในเขตเสนศูนยสูตรสงผลใหไดรับแสงจากดวงอาทิตย

อยางตอเนื่องและคงที่ตลอดทั้งป เปนปริมาณที่เพียงพอ

สําหรับการพัฒนาและนําเอาความพลังงานความรอนจาก

ดวงอาทิตยมาใชประโยชน โดยการทําเครื่องอบแหงผลิตผล

ทางการเกษตรโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (Ministry of 

Energy, 2011) 

 จากปญหาที่กลาวมาขางตน จึงเปนท่ีมาของการวิจัยเพื่อ

แกไขปญหาการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการ

แปรรูปกลวยของกลุมกลวยอบราชสาสน โดยมีวัตถุประสงค

ในการวิจัย 1) เพ่ือลดตนทุนการผลิตของกระบวนการแปร

รูปผลิตภัณฑกลวย กรณีศึกษากลุมกลวยอบแหงหนึ่งใน

จั งหวัดฉะเชิ ง เทรา 2) เพื่อลดเวลาในการอบซึ่ งเปน

กระบวนการหลักของการแปรรู ปผลิ ตภัณฑกล วย 

กรณีศึกษากลุมกลวยอบแหงหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา และ 

3) เพ่ือเพ่ิมความนาเช่ือถือใหกับผลิตภัณฑกลวยอบ อีกทั้ง

เปนการชวยพัฒนาระบบโลจิสติกสของการแปรรูปกลวย

ของกลุมกลวยอบ และสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนา

กระบวนการผลิตในกลุมอุตสาหกรรมที่ใกลเคียงกันเพ่ือ

พัฒนาระบบโลจิสติกสในอนาคตได 

 ในการศึกษาการเพิ่ มประสิทธิภาพการผลิตของ

กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑกลวยอบ กรณีศึกษากลุม

กลวยอบราชสาสน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ไดทําการเก็บ
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รวบรวมขอมูลโดยการสังเกต (Observation) ณ สถานท่ี

ปฏิบัติงานจริงที่ชวยใหผูวิจัยสามารถเขาใจปญหาและ

อุปสรรคจากการปฏิบัติงานของกระบวนการแปรรูป

ผลิตภัณฑกลวย และทําการทบทวนงานวิจัยตาง  ๆ             

ที่เก่ียวของและนําเอาขอมูลการผลิตตั้งแตเดือนกรกฎาคม - 

ธันวาคม 2563 มาทําการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

ของกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑกล วย มีขั้ นตอน

ดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

 

1.1 การวางแผนเตรียมโครงการ 

 กําหนดวิธีการดําเนินโครงงานกอนหรือหลัง เพ่ือชวยใน

การทําโครงงานไดอยางเปนระบบซึ่งขั้นตอนการวางแผน 

ประกอบไปดวย  

 1. เสนอหัวขอโครงงานพรอมทั้งกําหนดขอบเขตเปน

การทําโครงงานที่จะปฏิบัติ แลวเสนอใหอาจารยพิจารณา

ความเหมาะสมวาสมควร ถาหากเห็นสมควรก็จะไดจัดทํา

โครงงานตอไป  

 2. ศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวของ เปนการรวบรวมขอมูลที่ใช

ในการจัดทําโครงงานทั้งหมด เพื่อที่จะมาเปนตัวอางอิงถึง

การทําโครงงานชิ้นนี้   

 3. ออกแบบเครื่องอบแหงและอุปกรณที่ใชควบคุม

ภายในเครื่องอบแหง  

 4. ออกแบบบอรด ARDUINO และทําการเขียนคําสั่ง

ระบบควบคุมสั่งงานอุปกรณภายใน  

 5. ทําการสรางเครื่องอบแหงและติดตั้งอุปกรณภายใน

เครื่องอบแหง  

 6. ทดสอบการทํางานของเครื่องอบแหงและทําการเก็บ

คาพลังงาน 

 

1.2 อปุกรณควบคมุและประมวลผล 

 ในระบบสมองกลฝงตัวจะตองมีอุปกรณตางๆ ท่ีใชใน

การควบคุมและประมวลผล ซึ่งในโครงงานนี้ จะมีการ

ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และเวลา แลวนําคาที่ไดมา

ประมวลผลเพ่ือใหเครื่องอบแหงทํางานตามระบบที่ได ทํา

การเขียนโปรแกรมไว ซึ่งอุปกรณในระบบควบคุมและ

ประมวลผลเครื่องอบแหงของโครงงานนี้ ประกอบดวย  

 1. KEYPAD รับคาขอมูลเปนคาตัวเลขเ พ่ือสงไปยัง

บอรดควบคุม 

 2. SD Card Module SD Card เปนอุปกรณท่ีสื่อสาร

โดยใช Serial Peripheral Protocol (SPI) 

 3. ARDUINO MEGA ทําหนาที่ศูนยกลางการควบคุม 

 4. LCD DISHPLAY ทําหนาที่แสดงผลขอมูล 

 5. Smart Phone Display เพ่ือแสดงความชื้น อุณหภูมิ

ภายในและภายนอก รวมทั้งการใชพลังงาน 

 6. กาซ LPG 

 

1.3 ออกแบบบอรด ARDUINO เขียนคําสั่งงานอุปกรณ

ภายใน 

 การออกแบบบอรด ARDUINO และเขียนคําสั่งระบบ

ควบคุม มีข้ันตอนดังนี ้

1. การวางแผนกอนท่ีจะนําไปเขียนคําสั่ง 

 
รูปที ่1 แผนผังการควบคุมการวางแผนงาน (1) 
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รูปที ่2 แผนผังการควบคุมการวางแผนงาน (2) 

 

 
 

รูปที ่3 ไดอะแกรมระบบการควบคุม 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที ่4 การออกแบบระบบควบคมุระบบอบแหงอัจฉริยะ 

(Smart Solar Drying) 

 

1.4 การทดสอบการทํางานของเคร่ืองอบแหงและทําการ

เก็บคาพลังงานไฟฟา 

 1. จัดเตรียมผลผลิตเขาหองอบแหง ตั้งอุณหภูมิควบคุม 

ที่ 55 °C ความช้ืนที่ 50% RH  

 2. บันทึกอุณหภูมิและความช้ืนภายในเครื่องอบแหง 

โดยใช Sensor DHT22 ตอเขากับบอรด วงจรและเก็บคา

เขา data logger   

 3. บันทึกผลการชั่งนํ้าหนักน้ําจากการกลั่นตัวของไอน้ํา

ในอากาศชื้นที่เครื่องทําระเหย และบันทึกผลการชั่งน้ําหนัก

ของผลผลิตในหองอบแหง   

 4. บันทึกคาการใชพลังงานของ 

 

1.5 การวิเคราะหขอมูล  

 จากการศึกษาขอมูลเบื้องตนของวิสาหกิจชุมชนกลวย

อบราชสาสน ตั้งอยูท่ีตําบลบางคา อําเภอราชสาสน จังหวัด

ฉะเชิงเทรา เริ่มดําเนินกิจการตั้งแตป 2542 ในรูปของ

อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการแปรรูป

อาหารจากกลวยน้ําวาภายในทองถิ่น เพื่อเพิ่มมูลคาของ

ผลผลิตทางการเกษตร โดยอาศัยการแปรรูปเพื่อใหวัตถุดิบมี

อายุยาวนานข้ึน ผลิตภัณฑที่ไดคือ กลวยแผนอบ ในระบบ

การผลิตปจจุบันมีพนักงาน จํานวน 20 คน มีชั่วโมงการผลิต

วันละ 8 ชั่วโมง ทําการผลิตไดประมาณวันละ 120 กิโลกรัม 

 

 

 

Microcontroller 

Aux Fan 

FH 

Smart Phone 
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Data logger SD 
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Current and 

voltage 

Keypad 

Transformer 
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2. ผลการวิจัย 

 สําหรับการวิเคราะหกระบวนการผลิตกลวยอบนั้น ได

นํ าทฤษฎีระบบ (Systems Theory) เข ามาใช ในการ

วิเคราะหการจัดการผลิต เพราะเปนการมองภาพรวมของ

การดําเนินงานตาง ๆ อยางเปนองครวม (Khwanngern, 

2006) ระบบการดําเนินงานของสิ่งใด ๆ จะประกอบดวย

สวนสําคัญ 3 สวน คือ ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ 

(Process) และผลผลิต (Output) โดยองคประกอบแตละ

สวนมีความสัมพันธและผสมผสานเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 

เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายของสิ่งท่ีกําลังดําเนินการอยู หรือ

ระบบจะมีองคประกอบที่สัมพันธกันเปนกระบวนการเพื่อให

ไดผลลัพธตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ปจจัยท้ัง 3 ประการ

จะมีความสัมพันธตอกันตามลําดับกอนหลัง โดยเริ่มจาก

ปจจัยนําเขาสงตอไปยังกระบวนการและสิ้นสุดที่ผลผลิต 

เมื่อสิ้นสุดกระบวนการขอมูลปอนกลับจะยอนจากผลผลิต

กลับไปยังปจจัยปอนเขาอีกครั้งเพื่อตรวจสอบวากิจกรรม

ทั้งหมดที่ดําเนินการมาน้ันบรรลุวัตถุประสงคมากนอย

เพียงไร และเปนตัวชวยปรับปรุงการดําเนินงานโดยรวมให

พัฒนาไปอยางตอเนื่อง สําหรับกระบวนการผลิตกลวยอบ

นั้น เมื่อทําการวิเคราะหดวยทฤษฎีระบบ พบวาในการแปร

รูปอาหารจากกลวยน้ําวาภายในทองถ่ินเพื่อใหวัตถุดิบมีอายุ

ยาวนานขึ้น ผลิตภัณฑท่ีไดคือ กลวยแผนอบ จะมีลักษณะ

ของกระบวนการผลิตเปนข้ันตอนการทํางาน ดังนี ้

 

 
รูปที ่1 อุปกรณที่ใชในกระบวนการผลิตกลวยอบ 

 

 
รูปที่ 2 กระบวนการผลติของกลุมกลวยอบราชสาสน  

 

 1. ปจจัยนําเขา ไดแก กลวยน้ําวาที่ผานกระบวนการคดั

สรร โดยเลือกกลวยที่มีลักษณะสวยงามรูปรางและขนาด

เหมาะแกการนํามาทําขนมขาย 

 2. หรือขั้นตอนการแปรรูป มีเครื่องจักร อุปกรณตาง ๆ               

ที่เก่ียวของกับการผลิต และมีขั้นตอนการทํางาน ไดแก (1) 

การคัดเลือกวัตถุดิบจากคลัง (2) ลางทําความสะอาด (3) 

ปอกเปลือกกลวย (4) แชน้ําเกลือ (5) นํากลวยเขาเครื่องทับ

กลวย (6) ตัดแตงรปูรางของกลวย เรียงกลวยบนถาดอบ (7) 

นําเขาตูอบ 60C เปนเวลา 6 ชั่วโมง (8) ตรวจสอบคุณภาพ 

(9) บรรจุภัณฑ (10) จัดเก็บเพ่ือรอจําหนาย 
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 3. ผลิตภณัฑกลวยแปรรูป มีลักษณะแตกตางจาก

ผลิตภณัฑท่ีวางจําหนายท่ัวไป  

 การวิเคราะหขอมูลในกระบวนการผลิตมีท้ังเรื่องของ

การเพิ่มคุณคาใหกับตัวสินคาและการสรางความสูญเปลาอยู

เสมอ ซึ่งความสูญเปลา (WASTE) หมายถึง สิ่งที่เกิดข้ึนแต

ไมทําใหเ กิดมูลคาเพิ่มแกสินคา ความสูญเปลามีอยู  7 

ประการ ประกอบดวย (1) การผลิตมากเกินไป (2) การรอ

คอย (3) การเคลื่อนยายที่ไมจําเปน (4) การทํางานท่ีไมเกิด

ประโยชน (5) การเก็บสินคาที่มากเกินไป (6) การเคลื่อนยาย

ที่ไม จําเปน และ (7) ของเสีย (Khwanngern, 2006) ใน

การศึกษาขอมูลการผลิตแปรรูปผลิตภัณฑกลวย กรณีศึกษา 

กลุมกลวยอบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดแก ปริมาณการผลิต 

ตนทุนการผลิต อัตราของเสีย และมูลคาผลิตภัณฑ ดังนี ้

 

ตารางที่ 1 ขอมูลการผลติกลวยอบ 

ผลิตภณัฑ กําลังการผลิตสูงสดุ การผลิตตอวัน อัตราของเสีย 

กลวยอบ 120 กิโลกรัมตอวัน 120 กิโลกรัมตอวัน 15% 

 

ตารางที่ 2 ขอมูลตนทุนการผลิตกลวยอบ 

ตนทุน จํานวน มูลคาตอวัน มูลคาตอเดือน 

แกส LPG 20 กิโลกรัม 450 บาท 13,500 บาท 

 

 

 จากการวิเคราะหขอมูลพบวา ประสิทธิภาพการผลิตใน

ปจจุบันยังต่ํากวาเปาหมาย โดยมีปริมาณของเสียระหวาง

ขั้นตอนการอบคิดเปนรอยละ 15 ของการผลิตตอวัน กลวยที่

ผานกระบวนการอบมีลักษณะสีผิวท่ีแตกตางกัน ซึ่งยังขาดการ

ควบคุมมาตรฐานคุณภาพที่เหมาะสม ประกอบกับตนทุนหลกั

ในการผลิตคอนขางสูง โดยมีปริมาณการใชแกส  LPG จํานวน 

20 กิโลกรัม ตอวัน คิดเปนมูลคา 450 บาทตอวัน หรือ 

13,500 บาทตอเดือน อีกท้ังมีขอจํากัดในเรื่องเวลาการทํางาน

ที่สามารถผลิตไดเพียงวนัละ 1 รอบเทานั้น  

 ในการวิเคราะหสาเหตุของปญหาไดใชแผนผังสาเหตุและ

ผล (Cause and effect diagram) เปนแผนผังที่แสดงถึง

ความสัมพันธระหวางปญหา (Problem) กับสาเหตุทั้งหมดที่

เปนไปไดที่อาจกอใหเกิดปญหานั้น (Possible cause) หรือ

เรียกอีกชื่อวา ผังกางปลา (Fish bone diagram) (Malasitt, 

2005) จากสภาพปญหาของกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ

กลวย กรณีศึกษา กลุมกลวยอบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ทําการ

วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาในกระบวนการผลิต โดยอาศัย

หลักการของผังกางปลาไดดังนี ้

 
รูปที่ 3 แผนผังกางปลา–ปญหาเรือ่งประสิทธิภาพ 

การอบกลวย 

 

 จากการวิเคราะหดวยผังกางปลา พบวา การอบกลวยดวย

ตูอบ เปนระบบที่ใชพลังงานคอนขางสูง และสามารถควบคุม

คุณภาพผลิตภัณฑไดยาก ประกอบกับวัตถุดิบท่ีนําเขาสู

กระบวนการอบมีความชื้นที่แตกตางกัน จึงสงผลตอคุณภาพ

ผลิตภัณฑที่ได ผูวิจัยจึงวิเคราะหหาแนวทางการปรับปรุง

ประสิทธภิาพการผลิตในข้ันตอนตอไป 

 นอกจากปญหาในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑกลวย 

กรณีศึกษา กลุมกลวยอบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ยังพบวา ปจจุบัน

กลุมกลวยอบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไมสามารถผลิตกลวยอบได

เพียงพอตอความตองการของตลาด เนื่องจากความตองการ

ของตลาดเพิ่ม ข้ึนและกลุมกลวยอบ จังหวัดฉะเชิงเทรา             
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มีกําลังการผลิตท่ีคอนขางต่ํา (ประมาณ 100 กก./วัน) รวมทั้ง

ประสบปญหาดานคุณภาพของการผลิต ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึง

ศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยรวมกับ

ระบบอบแหงแบบลมรอนท่ีทางสถานประกอบการใชอยูใน

ปจจุบัน โดยจะใชเครื่องระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยเขา

มาชดเชยในขั้นตอนการอบเพ่ือไลความชื้นท่ีผิว 

 การออกแบบโรงเรือนอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบ

เรือนกระจก ร วมกับความรอนจากก าซ  LPG สําหรับ

กระบวนการผลิตกลวยอบ โดยออกแบบใหสามารถนํามาปรับ

ใชใหเหมาะสมกับสภาวะการปฏิบัติงานในพื้นท่ีของสถาน

ประกอบการ ระบบอบแหงมีขนาดความกวาง 3.5 เมตร ความ

ยาว 8.0 เมตร และความสูง 2.7 เมตร ควบคุมการหมุนเวียน

ของอากาศดวยพัดลมดูดอากาศภายในโรงอบ และเทพ้ืน

ปูนซีเมนตเพื่อใหสะดวกในการเขาไปปฏิบัติงาน โดยโรงอบ

พลังงานแสงอาทิตยดังกลาวจะถูกนํามาพัฒนาใหทํางาน

ร วม กับระบบเสริมความรอนจากก าซ LPG ในกรณี ท่ี

แสงอาทิตยไมสม่ําเสมอ หรือในบางฤดูท่ีมีปริมาณแสงแดด

นอย 

 

 
รูปที่ 4  ลักษณะการทํางานของระบบอบแหง     

 

 จากรูปผังระบบควบคุมระบบอบแหงอัจฉริยะ (Smart 

Solar Drying) จะทําโดยการปอนคาจากปุมกดเขามาเพื่อตั้ง

คาอุณหภูมิ ความชื้น และเวลาท่ีตองการ หลังจากน้ันเครื่อง

ทํางานปกติ เมื่ออุณหภูมิหรือความชื้นมีคาสูงขึ้นหรือต่ําลง 

ระบบควบคุมจะทําการสั่งอุปกรณตางๆ เพ่ือใหอุณหภูมิหรือ

ความช้ืนมีคาตามที่ตั้งไว ซึ่งระบบการทํางานจะถกูควบคุมดวย

ระบบสมองกลฝงตัว (Embedded System) ทําใหการทํางาน

ของระบบเปนอัตโนมัติดวยการควบคุมเวลา อุณหภูมิ และ

ความช้ืนดวยการวัดอุณหภูมิความชื้น ภายในหองอบแหงและ

ความช้ืนจากอากาศภายนอกเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ

อบแหงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 จากขอมูลการทดลองเก็บขอมูลอุณหภูมิและความช้ืน

ภายในโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยจากสถานประกอบการ

อ่ืนที่มีลักษณะการดําเนินการที่ใกลเคียงกัน ที่มีการติดตั้ง

ระบบนี้ จะพบวาการเก็บขอมูลอุณหภูมิและความชื้นในโรง

อบแหงโดยติดตั้งเซ็นเซอรภายในโรงอบจํานวน 5 จุด และ

นอกโรงอบ จํานวน 1 จุด ผลของอุณหภูมิภายในโรงอบของ

เซ็นเซอรท้ัง 5 ตัวจะเพิ่มข้ึนในชวงเวลาตั้งแต 8.00 น. จาก

อุณหภูมิ 30-38 องศาเซลเซียสเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ จนถึงเวลา 

13.00-14.00 น. จะมีอุณหภูมิสูงสุดคือ 55-60 องศาเซลเซียส 

ซึ่งจะสูงกวาอุณหภูมิภายนอกโรงอบโดยมีผลตางประมาณ 20 

องศาเซลเซียส และอุณหภูมิจะลดลงจนถึงเวลา 18.00 น. ก็ยัง

มีอุณหภูมิภายในโรงอบประมาณ 30-35 องศาเซลเซียส 

สําหรับความช้ืนจะแปรผกผันกับอุณหภูมิคือความช้ืนภายใน

โรงอบจะมีคาต่ําแตอุณหภูมิจะมีคาสูงซึ่งเปนไปตามทฤษฎีของ

การอบแหง 

 หลังจากติดตั้งระบบการใหความรอนจากแกสที่สามารถ

ควบคุมอุณหภูมิไดโดยเวลา 18.00 น. ทําการเปดระบบแกส

กําหนดอุณหภูมิภายในโรงอบอยูในชวง 40-50 องศาเซลเซียส

จนถึงเวลา 23.00 น. ทําการปดแกสอุณหภูมิทั้งภายในและ

ภายนอกโรงอบจะลดลงอยางรวดเร็วเนื่องจากเปนเวลาในชวง

กลางคืน เปอรเซนตความชื้นก็จะมีคาสูงดวยเพราะมีความชื้น

ในอากาศมากขึ้นในเวลากลางคืน 

 จากการเก็บขอมูลในชวงเวลา 8.00-18.00 น. อุณหภูมิจะ

เพ่ิมขี้นจากชวงเชาและมีอุณหภูมิสูงสุดในชวงบายและจะ

ลดลงในชวงเย็นซึ่งจะอบแหงกลวยไดจํานวน 1 รอบและถา

ตองการอบแหงกลวยอีก 1 รอบ จะตองเปดระบบควบคุมโดย

กําหนดอุณหภูมิภายในโรงอบอยูในชวง 40-50 องศาเซลเซียส              

ทําการเปดระบบแกสเวลา 18.00 น. และปดระบบแกสใน



วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ปที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 

115 

 

เวลา 23.00 น. อุณหภูมิภายในโรงอบจะอยูในชวงที่ตองการ

และสามารถอบแหงกลวยไดปริมาณเพิ่มขึ้นดังนั้นการอบแหง

ของทางกลุมก็จะสามารถเพ่ิมรอบการอบกลวยใหได 2 รอบ/

วัน ซึ่งเปนการเพิ่มจํานวนการผลิตกลวยอบไดมากกวาเดิม

ตามความตองการได 

 เนื่องจากการอบแหงดวยโรงเรือนอบแหงดวยพลังงาน

แสงอาทิตย ไดถูกนําเขาใชในกระบวนการอบไลความช้ืนที่ผิว

แทนตูอบแหงดวยลมรอนที่ใชกาซ LPG เปนเชื้อเพลิง จะ

สามารถนําตูอบแหงดวยลมรอนดังกลาวไปใชในกระบวนการ

อบลดความชื้นแทน สงผลใหทางสถานประกอบการมีกําลัง

การผลิตเพ่ิมขึ้นไมต่ํากวา 2 เทา หรือสามารถผลิตกลวยอบได

เพ่ิมขึ้นประมาณ 69,600 กิโลกรัม/ป เมื่อคิดที่ราคาผลิตภัณฑ 

ณ ปจจุบัน ประมาณ 70 บาทตอกิโลกรัม จะสงผลใหสถาน

ประกอบการมีรายไดเพ่ิมข้ึนประมาณ 3,002,490 บาทตอป 

นอกจากนี้การใชพลังงานแสงอาทิตยมาชวยในการผลิตยัง

สงผลใหตนทุนในการผลิตลดลง โดยคาดวาจะทําใหลดตนทุน

คากาซและไฟฟาลดลงไดอยางนอยรอยละ 10 ของตนทุนดาน

พลังงานท้ังหมด โดยสามารถสรุปไดดังแสดงในตารางตอไปนี ้

 

ตารางที่ 3 ผลการปรับปรุง 

หัวขอ กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

รอบการผลิต 1 รอบ 2 รอบ 

กําลังการผลิตกลวยอบ  120 กก./วัน 240 กก./วัน 

ตนทุนคาพลังงาน 450 บาท/วัน 450 บาท/วัน 

อัตราของเสีย 15% 5.5% 

 

 จากตารางจะเห็นวา ทั้ง 2 กระบวนการมีอัตราการใช

พลังงานไมแตกตางกัน แตกระบวนการหลังการปรับปรุงสงผล

ใหกําลังการผลิตเพ่ิมขึ้น 

การประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตร 

 ขอมูลการประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตร การที่

สามารถทําใหเพ่ิมกําลังการผลติได 2 เทาและลดการสูญเสยีลง

เหลือรอยละ 5.5 เมื่อทําการวิเคราะหขอมูลระยะเวลาคืนทุน

จากการลงทุนโรงอบแสงอาทิตยสําหรับการอบกลวยของ

สถานประกอบการที่สามารถทําใหเพิ่มกําลงัการผลิตของสถาน

ประกอบการได ซึ่งเปนกําลังการผลิตที่สอดคลองตออุปสงค

ของผลิตภัณฑประเภทนี้  และทําใหมีกําไรขั้นตนสูงขึ้นป 

3,002,490-1,127,850 เทากับ 1,874,640 บาทตอป จึงทําให

สถานประกอบการมีระยะเวลาการคืนทุนที่สั้น คือ 0.79 ป 

เนื่องจากเปนการสรางรายไดใหแกสถานประกอบการจาก

กําลังการผลิตท่ีเพ่ิมขึ้น โดยท่ีมีความตองการซื้อที่แนนอนจาก

ลูกคา 

 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความคุมคาทางเศรษฐศาสตร 

หัวขอ การผลิตกอนปรับปรุง การผลิตหลังปรับปรุง 

กําลังการผลิต 120 กิโลกรัม (แหง) 240 กิโลกรัม (แหง) 

ราคากลวยอบ 70 บาท/กิโลกรัม 70 บาท/กิโลกรัม 

รายไดจากการผลิตกลวยอบตอวัน 7,140 บาท 15,876 บาท 

ของเสียจากการผลิต รอยละ 15 = 18 กิโลกรัม รอยละ 5.5 = 13.20 กิโลกรัม 

ตนทุนวัตถุดิบ (30 บาท/กก.) 3,600 บาท 7,200 บาท 

ตนทุนการผลิต (วัตถุดิบ+พลังงานกาซ) 3,600+450 = 4,050 บาท 7,200+450 = 7,650 บาท 

กําไรข้ันตนจากการผลิต 7,140-4,050 = 3,090 บาท 15,876-7,650 = 8,226 บาท 

กําไรตอกิโลกรัม(แหง) 25.75 บาท 34.28 บาท 

กําไรข้ันตนตอป 1,127,850 บาท 3,002,490 บาท 
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3. สรุปและวิจารณผล 

 จากปญหาในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑกลวย 

กรณีศึกษา กลุมกลวยอบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ยังพบวา ปจจุบัน

กลุมกลวยอบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไมสามารถผลิตกลวยอบได

เพียงพอตอความตองการของตลาด เนื่องจากความตองการ

ของตลาดเพิ่มขึ้นและกลุมกลวยอบ จังหวัดฉะเชิงเทรามีกําลงั

การผลิตที่คอนขางต่ํา รวมทั้งประสบปญหาดานคุณภาพของ

การผลิต ในระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยรวมกับระบบ

อบแหงแบบลมรอนที่ทางสถานประกอบการใชอยูในปจจุบัน 

โดยจะใชเครื่องระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยเขามาชดเชย

ในขั้นตอนการอบเพื่อไลความชื้นที่ผิว และลดตนทุนทางการ

ผลิตดานพลังงานไฟฟา รวมทั้งเพ่ิมปริมาณการผลิตตอครั้ง 

 การออกแบบโรงเรือนอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบ

เรือนกระจก ร วมกับความรอนจากก าซ  LPG สําหรับ

กระบวนการผลิตกลวยอบ โดยออกแบบใหสามารถนํามาปรับ

ใชใหเหมาะสมกับสภาวะการปฏิบัติงานในพื้นท่ีของสถาน

ประกอบการ สามารถควบคุมการหมุนเวียนของอากาศดวย

พัดลมดูดอากาศภายในโรงอบ และเทพื้นปูนซีเมนตเพ่ือให

สะดวกในการเขาไปปฏิบัติงาน โดยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย

ดังกลาวจะถูกนํามาพัฒนาใหทํางานรวมกับระบบเสริมความ

รอนจากกาซ LPG  ในกรณีที่แสงอาทิตยไมสม่ําเสมอ หรือใน

บางฤดูที่มีปริมาณแสงแดดนอย ทําใหสถานประกอบการมี

รายไดเพิ่มขึ้นมากกวา 2 เทาโดยใชระยะเวลาการคืนทุนที่สั้น 

คือ 0.79 ป  เนื่องจากเปนการสรางรายได ใหแกสถาน

ประกอบการจากกําลังการผลิตที่เพ่ิมขึ้น โดยที่มีความตองการ

ซื้อท่ีแนนอนจากลูกคา โดยในปจจุบันมีการออกแบบใชแกส 

LPG เพ่ือลดตนทุนการผลิตของกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ

ลดเวลาในการอบซึ่งเปนกระบวนการหลักของการแปรรูป

ผลิตภัณฑ และเพ่ิมความนาเชื่อถือใหกับผลิตภัณฑกลวยอบ 

ไดดียิ่งข้ึน 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาขนาดกําลังติดตั้งเซลลแสงอาทิตยที่เหมาะสมตามความตองการการใชไฟฟาพื้นฐาน 

(Base Load) ของอาคารสํานักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และหาจุดคุมทุนจากการติดตั้งเซลลแสงอาทิตยบนหลังคา (Solar 

Rooftop) แบบเชื่อมตอกับสายสง จากการออกแบบและจําลองการติดตั้งเซลลแสงอาทิตย พบวาขนาดกําลังติดติดตั้งเซลล

แสงอาทิตยที่เหมาะสมอยูที่ 9.60 kWp สามารถผลิตกําลังไฟฟาไดสงูสุด 7.22 kW โดยในปแรกระบบเซลลแสงอาทิตยสามารถผลติ

พลังงานไฟฟาได 12,222 หนวย และตลอดระยะเวลา 25 ป ระบบเซลลแสงอาทิตยสามารถผลิตพลังงานไฟฟาได 287,890 หนวย 

สามารถลดคาใชจายคาไฟฟาลงได 1,047,556 บาท มีมูลคาปจจุบันสุทธิ เทากับ 695,702 บาท และมีระยะเวลาคืนทนุ 6.70 ป  

 

คําสําคัญ: เซลลแสงอาทิตย, การใชไฟฟาพ้ืนฐาน, ระยะเวลาคืนทุน 

 

Abstract 

This research aimed to study installed capacity and cost-effectiveness for grid-connected solar rooftop 

system along with base load demand of Faculty of Industrial Technology.  It was found that the suitable of 

installed power around 9. 60 kWp which could generate a maximum power of 7. 22 kW.  In the first year, the 

system could generate 12,222 units or approximately 287,890 units entire the lifetime project of 25 years which 

can reduce electricity consumption cost around 1,047,556 Baht. Solar rooftop project showed the net present 

value and pay-back time of 695,702 baht and 6.70 years, respectively. 
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1. บทนํา 

 การผลิตพลังงานไฟฟาของประเทศไทย สวนใหญจะอาศัย

แหลงพลังงานเชื้อเพลิงจากกลุมฟอสซิล เชน กาซธรรมชาติ 

ถานหิน น้ํามันเตา เปนตน ในป พ.ศ. 2563 ประเทศไทย มีการ

ใชพลังงานเชื้อเพลิงจากฟอสซิล 75% จากการใชเช้ือเพลิงใน

การผลิตพลังงานไฟฟาทั้งหมด [1] และการผลิตพลังงานไฟฟา

จ า ก เ ช้ื อ เ พ ลิ ง ฟ อ ส ซิ ล จ ะ ทํ า ใ ห เ กิ ด ก า ร ป ล อ ยก า ซ

คารบอนไดออกไซดสูชั้นบรรยากาศในปริมาณมาก ตามไปดวย 

ซึ่ ง เปนสาเหตุสํ าคัญที่ทํ าให เ กิดสภาวะโลกรอน ดั งนั้น         

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน จึงไดมีการ

กําหนดเปาหมายในแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและ

พลังงานทางเลือก (2558 – 2579) ใหมีการผลิตพลังงานไฟฟา

จากเซลลแสงอาทิตยได 6,000 MW ภายในป พ.ศ. 2579 [2] 

มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ เ ชียงราย เป นสถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา มีอาคารและสิ่งปลูกสราง จํานวน 105 

อาคาร ใชแรงดันไฟฟาขนาด 22 kV และคิดอัตราคาไฟฟาท่ี

แตกตางกันตามชวงเวลาของการใชไฟฟาแบบ Time of Use 

Rate (TOU) [3] อาคารสวนใหญเปนอาคารเรียนและอาคาร

สํานักงานที่ใชในการสนับสนุนการเรียนการสอน ทําใหการ

ดําเนินกิจกรรมภายในอาคาร อยูในชวงเวลากลางวันของวัน

เวลาทําการปกติ (จันทร-ศุกร) ระหวางเวลา 08.30 - 16.30 น. 

ซึ่งเปนชวงเวลาที่เปนการคิดคาไฟฟาแบบ On Peak จึงทําให

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีคาใชจายคาไฟฟาไมต่ํากวา 10 

ลานบาทตอป ดวยเหตุนี้ ในป พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย จึงมีนโยบายในการลดการใชพลังงานไฟฟาภายใน

มหาวิทยาลัย โดยการแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 

เพ่ือหาแนวทางลดการใชพลังงานไฟฟาภายในอาคาร [4]  

 จากสถานการณขางตนคณะผูวิจัยจึงไดทําการศึกษา      

หาขนาดกําลังการติดตั้งเซลลแสงอาทิตยที่เหมาะสมตามความ

ตองการการใชไฟฟาของอาคาร เพื่อชวยลดการใชไฟฟาจาก

สายสงในชวงตอนกลางวัน และหาจุดคุมทุนจากการติดตั้ง

เซลลแสงอาทิตยบนหลังคาอาคาร (Solar Rooftop) โดยทํา

การเลือกอาคารสํานักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปน

อาคารตนแบบ เพ่ือใชเปนแนวทางในการลงทุนติดตั้งเซลล

แสงอาทิตยบนหลังคาอาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงรายตอไป 
 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือหาขนาดกําลังการติดตั้งเซลลแสงอาทิตยบนหลงัคา

ที่เหมาะสมตามความตองการการใชไฟฟาพ้ืนฐานของอาคาร

สํานักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย 

 2. เพื่อหาจุดคุมทุนจากการติดตั้งเซลลแสงอาทิตยบน

หลังคาทีเ่หมาะสมกับปริมาณการใชไฟฟาของอาคารสํานักงาน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

3. ขอบเขตและสมมติฐานงานวิจัย 

 1. ศึกษาเฉพาะระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย       

ที่ติดตั้งบนหลังคาแบบเชื่อมตอกับสายสง (On-grid System)  

 2. ศึกษาโดยการใช เซลลแสงอาทิตยแบบหลายผลึก 

(Polycrystalline) ขนาด 320 วัตตตอแผง  

 3. ศึกษาความคุมทุนของการติดตั้งเซลลแสงอาทิตย      

บนหลังคา โดยใชตัวชี้วัดของมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present 

Value:  NPV) และระยะเวลาของการคืนทุน (Payback 

Period: PB) ซึ่งในการศึกษาความคุมทุนจะคิดจากอัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝาก โดยกําหนดใหมหาวิทยาลัยเปนผูลงทุน และ

เปนการจางเหมาในการติดตั้งเซลลแสงอาทิตยตามระเบียบ

การจางสวนราชการ 

 4. การคิดคาใชจายระหวางการดําเนินโครงการ ไดทําการ

แบงการวิเคราะหออกเปน 2 กรณี คือ 

 กรณีท่ี 1 มีคาใชจายในการบํารุงรักษาและการเปลี่ยน

อุปกรณตามระยะเวลารับประกัน 10 ป สําหรับวิเคราะหหา

ความคุมทุน โดยคิดตามอัตราคาใชจายตอกําลังติดตั้งเซลล

แสงอาทิตยบาทตอวัตต 

 กรณีที่ 2 ไมมีคาใชจายในการบํารุงรักษาและการเปลี่ยน

อุปกรณ Inverter ซึ่งในการบํารุงรักษาระบบเซลลแสงอาทิตย 

ดําเนินการโดยคณะทํางานดานเทคนิค ท่ีมี เจาหนาที่ที่

เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยคอยดูแลอยางใกลชิด ดังนั้นจึง

กําหนดสมมติฐานใหไมมีคาใชจายในการบํารุงรกัษา 
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ตารางท่ี 1 สมมติฐานในการศึกษาความคุมทนุจากการติดตั้งเซลลแสงอาทิตย 

ขอมูล สมมติฐาน 

ตนทุนทั้งระบบ 30 บาทตอวัตตรวมคาติดตั้ง [5] 

คาบํารุงรกัษา 

ประสิทธิภาพของระบบ  

Peak sun hour (ชั่วโมงการทํางาน) 

1% ของตนทุนตอป [5] 

75.17% [6] 

4.64 ช่ัวโมง/วัน [6] 

แผงเซลลแสงอาทิตย  

- อายุการใชงาน 25 ป [7] 

- การลดทอนประสิทธิภาพ 0.5% ตอป (เริ่มจากปที่ 2) [8]-[9] 

อินเวอรเตอร  

- อายุการใชงาน 10 ป ตามระยะเวลาประกันอุปกรณ [7] 

- ตนทุน (กรณีเปลี่ยน Inverter ใหม) 5.125 บาทตอวัตตรวมคาติดตั้ง (จากใบเสนอราคา เดือน พ.ย. 

2560)   

อัตราคาไฟฟาในระบบ TOU ประเภท 4.2.2 ขนาด 22-33 

กิโลวัตต 

 

- On-Peak + Ft 4.1839 บาทตอหนวย [10] 

- Off-Peak + Ft 2.6037 บาทตอหนวย [10] 

สัดสวนจํานวนวัน  

- On-Peak : Off-Peak 

 

65.5% : 34.5% (คํานวณสัดสวนจากจํานวนวันในป 2561)  

อัตราสวนลด หรืออัตราดอกเบี้ยตอป 0.5% [11] 

 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 
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4.1 การประเมินกําลังการติดต้ังที่เหมาะสมสําหรับระบบ

เซลลแสงอาทิตยบนหลังคา  

 - เก็บขอมูลพฤติกรรมการใชไฟฟาของอาคารสํานักงาน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในวันเวลาทําการปกติ (จันทร-

ศุกร) 08.30 – 16.30 น. ของเดือนพฤษภาคม เนื่องจากในชวง

เวลาดังกลาวมีสภาพอากาศที่รอน ทําใหมีการใชไฟฟาเพิ่มขึ้น

จากการใชเครื่องปรับอากาศชวยระบายความรอนภายใน

อาคาร ดังนั้น จึงเลือกทําการเก็บขอมูลการใชไฟฟาของอาคาร

ในชวงเวลาดังกลาว เพื่อนํามาใชในการออกแบบกําลังติดตั้ง

ระบบเซลลแสงอาทิตยที่เหมาะสมกับชวงที่มีความตองการ 

การใชไฟฟาของอาคารมากที่สุด และการเก็บขอมูลการใช

ไฟฟาของอาคารชวงเวลาทํางานปกติ อาคารตองไมมีการ

ดําเนินกิจกรรมอื่น ๆ ใดเพ่ิมเติม  

 - ทําการวัดขนาดพื้นที่จริงของหลังคาอาคารสํานักงาน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่หันไปทางทิศใต และไมมีสิ่งปลกู

สรางหรือตนไมบังเงา เพ่ือหาขนาดพื้นที่ที่สามารถติดตั้งเซลล

แสงอาทิตยได 

 - คํานวณหากําลังติดตั้งเซลลแสงอาทิตยที่เหมาะสมกับ

ความตองการการใชไฟฟาพ้ืนฐานของอาคารสํานักงานคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากสมการที่ (1) [12] 

 

100%Base
P

Sys

P
P




  (1) 

 

โดย PP  คือ กําลังติดตั้งเซลลแสงอาทิตย (kW) 

     BaseP  คือ ความตองการพลังงานไฟฟาพื้นฐาน (kW)  

     Sys   คือ ประสิทธิภาพของระบบเซลลแสงอาทิตย  

เปอรเซ็นต (%) 

 

4.2 วิเคราะหการผลิตพลังงานไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย     

ทีท่ําการติดต้ังตามความตองการการใชไฟฟาพื้นฐาน 

- พลังงานไฟฟาที่ผลิตไดจากระบบเซลลแสงอาทิตยตอป 

จากสมการท่ี (2) 

 

365S P SysPE hr     (2) 

 

โดย SE  คือ  พลังงานไฟฟ าที่ ผลิต ได จากระบบเซลล

แสงอาทิตย (kWh/ป) 

 PP  คือ กําลังติดตั้งเซลลแสงอาทิตย (kW) 

 Sys  คือ ประสิทธิภาพของระบบเซลลแสงอาทิตย

เปอรเซ็นต (%) 

 hr  คือ ชั่วโมงการทํางานของระบบเซลลแสงอาทิตย

(ช่ัวโมง/วัน) 

 

4.3 ประเมินความคุมทุนจากการติดตั้งเซลลแสงอาทิตย บน

หลังคา 

 การประเมินหาตนทุนตอผลตอบแทนจากปริมาณพลังงาน

ไฟฟาที่ผลิตไดจากการติดตั้งเซลลแสงอาทิตย ซึ่งการวิเคราะห

หาความคุมทุนจากผลตอบแทนเพื่อชวยในการตัดสินใจที่จะ

ลงทุนติดตั้งเซลลแสงอาทิตยบนหลังคาของอาคารสํานักงาน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยจะพิจารณาจากมูลคา

ปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) และระยะเวลา คืน

ทุน (Payback Period: PB) ซึ่งไดกําหนดขอสมมติฐานใน

การศึกษาความคุมทุน ดังตารางที่ 1 มาใชในการวิเคราะห

ดังตอไปนี ้

 - มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) เปนการ

คํ า นวณหาความแตกต า ง ระหว า งมูลค าป จจุ บั นของ

ผลตอบแทน (PVB) และมูลคาปจจุบันของคาใชจายของ

โครงการ (PVC) จากการติดตั้งเซลลแสงอาทิตยบนหลังคา

อาคารตนแบบ เพ่ือใหเห็นวาโครงการนั้นใหผลตอบแทนคุมคา

ตอการลงทุนหรือไม ถา NPV มีคามากกวา 0 แสดงวาเปนการ

ลงทุนที่คุมคา แตถา NPV มีคานอยกวา 0 หรือมีคาติดลบ 

แสดงวาเปนการลงทุนท่ีไมคุมคา จากสมการที่ (3) [7] 

 

0 (1 )

N B Cn n
NPV PVB PVC TICnn i


   
 

 
(3) 
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โดยที่ NPV  คือ มูลคาปจจุบันสุทธิ (บาท) 

Bn  คือ ผลตอบแทนในปที่ n เปนคาพลังงานไฟฟาที่

ผลิตได x ราคาตอหนวยไฟฟา (บาท) 

Cn  คือ คาใชจายในปที่ n เปนคาเปลี่ยนอุปกรณ หรือ

คาบํารุงรกัษา (บาท) 

i   คือ อัตราดอกเบี้ยคิดลด (%) 

n   คือ ระยะเวลาของโครงการ ปที่ 0, 1, 2, …, n (ป) 

N  คือ อายุของโครงการ (ป) 

TIC  คือ เงินลงทุนทั้งหมดตอนเริ่มตนโคงการ (Total 

Investment Cost) ณ เวลาปจจุบัน (บาท) 

 - ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) หมายถึง 

ระยะเวลาที่กระแสเงินสดท่ีไดรับเทากับเงินที่ลงทุนไปเปน

เครื่องมือที่ใชบอกสภาพความเสี่ยงของโครงการได โครงการ  

ที่มีระยะคืนทุนที่สั้นจะมีสภาพคลองสูงและมีคาความเสียงต่ํา 

โดยสามารถคํานวณหาคา PB จากสมการที่ (4) [13] 

 

CF
PB Y

c
n CFy

   
(4) 

 

โดยที่ PB   คือ ระยะเวลาคืนทุน (ป) 

        Yn  คือ จํานวนปกอนคืนทุน (ป) 

        CFc  คือ กระแสเงนิสดที่เหลือ (บาท) 

        CFy  คือ กระแสเงินสดทั้งป จากคาพลังงานไฟฟา 

(Energy Cost Saving) ของปที่มีการคืนทุน (บาท/ป) 

 

5. ผลการวิจัย 

5.1 ผลการออกแบบและจําลองการติดต้ังเซลลแสงอาทิตย

บนหลังคา 

ผลจากการเก็บขอมูลการใชไฟฟาของอาคารในชวงวัน

เวลาทําการปกติ 8.30-16.30 น. ดังรูปท่ี 2 พบวาอาคาร

สํานักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความตองการการใช

ไฟฟาสูงสุด (Peak Load) อยูที่ 16.61 kW และมีคาความ

ตองการการใชไฟฟาพื้นฐานอยูที่ 8.35 kW ดังรูปที่ 3 

 

 
 

รูปที่ 2 ติดตั้งอุปกรณเก็บขอมลูการใชไฟฟาของอาคาร 

 

                  
รูปที่ 3 ความตองการการใชไฟฟาอาคารสํานักงานคณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

กํา
ลัง

ไฟ
ฟ

า 
(k

W
)  
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 ผลการวิเคราะหขอมูลการใชไฟฟาของอาคารสํานักงาน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยพิจารณาคาความตองการ

การใชไฟฟาพ้ืนฐานที่ 8.35 kW มาใชในการออกแบบหากําลัง

ติดตั้งเซลลแสงอาทิตย ที่เหมาะสมกับคาความตองการการใช

ไฟฟาพื้นฐานของอาคารสํานักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

จากสมการที่ (1) ผลการคํานวณพบวาตองทําการติดตั้งเซลล

แสงอาทิตยที่มีขนาดกําลังติดตั้งรวม 11.11 kWp แตเนื่องจาก

อินเวอรเตอรขนาด 11.11 kW ไมมีในรายชื่อผลิตภัณฑ

อินเวอรเตอรท่ีผานหลักเกณฑการขึ้นทะเบียนของการไฟฟา

สวนภูมิภาคในป 2563 [14] ดังนั้น จึงไดทําการเลือกใช

อินเวอรเตอรขนาด 10 kW แบบ 3 เฟส (3 – phase) และใช

แผงเซลลแสงอาทิตยขนาด 320 W 37.12 โวลต จํานวน 30 

แผง ในการเชื่อมตออินเวอรเตอร ขนาด 10 kW และทําการ

เชื่อมตอแบบ 2 สตริง ๆ ละ 15 แผง มีแรงดัน 557 โวลตตอ

สตริง ดังรูปท่ี 4 ทําใหมีกําลังติดตั้งรวมเปน 9.60 kWP จากการ

ออกแบบและจําลองการติดตั้ง เซลลแสงอาทิตยตามขนาดและ

ลักษณะพื้นที่ หลั งคาอาคารสํ า นักงานคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม สามารถทาํการติดตั้งเซลลแสงอาทิตยได จํานวน 

3 แถว ๆ ละ 10 แผง ดังรูปที่ 5 

 

 

 

 
รปูที ่4 ไดอะแกรมระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแบบเช่ือมตอสายสง (On Grid System) 

 

 
รูปที่ 5 ตําแหนงการติดตั้งเซลลแสงอาทิตยบนหลังคาหันไปทางทิศใต 

 

 

 



วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ปที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 

123 

 

5.2 ผลการวิเคราะหศักยภาพการผลิตพลังงานไฟฟาจาก

เซลลแสงอาทิตย 

 ผลการวิเคราะหศักยภาพการผลิตพลังงานไฟฟาจาก เซลล

แสงอาทิตย จากสมการที่ (2) พบวาจากการจําลอง การติดตั้ง

เซลลแสงอาทิตยขนาดกําลังติดตั้งรวม 9.60 kWP งานวิจัยนี้ได

ทําการวิเคราะหกําลังการผลิตพลังงานไฟฟาโดยเฉลี่ยหนวยตอ

ป โดยใชประสิทธิภาพของระบบเซลลแสงอาทิตยที่ติดตั้ง

เทากับ 75.17 เปอรเซ็นต [6] ที่ไดจากการวิเคราะหของ

โครงการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนในหนวยงานภาครัฐ – 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษ

พลังงาน ปงบประมาณ 2560 มาใชในการวิเคราะหกําลังการ

ผลิตไฟฟาจากการจําลองการติดตั้งเซลลแสงอาทิตยบนหลังคา 

และใชเซลลแสงอาทิตยขนาด  320 W และเซลลแสงอาทิตยมี

การลดทอนประสิทธิภาพลง 0.5 เปอรเซ็นตตอป (เริ่มจากปที่ 

2) ทําใหในปแรก ระบบเซลลแสงอาทิตยสามารถผลิตพลังงาน

ไฟฟาได  12,222 หนวยตอป และในปถัดไปคาประสิทธิภาพ

ของระบบเซลลแสงอาทิตยจะลดลง ทําใหในปที่ 2 ระบบเซลล

แสงอาทิตยสามารถผลิตพลังงานไฟฟาได 12,160 หนวยตอป 

และในปที่ 25 ระบบเซลลแสงอาทิตยสามารถผลิตไฟฟาได 

10,836 หนวยตอป ดังรูปที่ 6 ตลอดระยะเวลา 25 ป ระบบ

เซลลแสงอาทิตยสามารถผลิตไฟฟาได  287,890 หนวย 

5.3 ผลการวิเคราะหผลตอบแทนจากการติดต้ังเซลล

แสงอาทิตย 

 โดยการนําคาพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดตอป จากรูปที่ 6 มา

คํานวณหาผลตอบแทนคาไฟฟาแบบ TOU ของการไฟฟาสวน

ภูมิภาค ในราคาบาทตอหนวยไฟฟาจากสัดสวนของจํานวนวัน 

On-Peak และ  Off- Peak [ 14 ]  ซึ่ ง ในป แ รกระบบเซลล

แสงอาทิตยสามารถผลิตพลังงานไฟฟาได 12,222 หนวยตอป 

โดยใชป พ.ศ. 2561 เปนปฐาน ซึ่งมีวันทําการปกติ จันทร-ศุกร 

239 วัน ชวงเวลา On-Peak คิดเปน 65.5 เปอรเซ็นต สามารถ

ผลิตไฟฟาได 8,005.41 หนวยตอป ลดคาไฟฟาลงได 33,493 

บาท และวันหยุดเสาร-อาทิตย หรือวันหยุดนักขัตฤกษ 126 

วัน ชวงเวลา Off-Peak คิดเปน 34.5 เปอรเซ็นต สามารถผลิต

ไฟฟาได 4,216.59 หนวยตอป ลดคาไฟฟาลงได 10,978 บาท 

ทําใหตลอดท้ังปสามารถลดคาไฟฟาลงไดเปนเงนิ 44,471 บาท 

จากการลดการใชไฟฟาจากสายสง และตลอดระยะเวลา 25 ป 

ระบบเซลลแสงอาทิตยสามารถผลิดไฟฟาได 287,890 หนวย 

เมื่อคิดจากสัดสวน On-Peak คิดเปน 65.5 เปอรเซ็นต และ 

Off-Peak คิดเปน 34.5 เปอรเซ็นต ทําใหสามารถลดคาใชจาย

คาไฟฟาลงได 1,047,460.79 บาท 

 

 

 

 
รูปที่ 6 ผลการวิเคราะหปริมาณไฟฟาที่ผลิตไดตอปและจากการลดทอนของประสิทธิภาพเซลลแสงอาทิตย 0.5 %  

ตลอดระยะเวลา 25 ป 
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 รูปท่ี 6 ผลการจําลองการผลิตไฟฟา จากกําลังติดตั้งเซลล

แสงอาทิตย พบวาในปแรกระบบเซลลแสงอาทิตยสามารถผลิต

ไฟฟาได 12,222 หนวยตอป แตเมื่อเวลาผานไปทําใหปริมาณ

ไฟฟาที่ผลิตจากระบบเซลลแสงอาทิตยจะลดลงตามการ

ลดทอนของประสิทธิภาพเซลลแสงอาทิตย 0.5 % ตอป จนถึง

ปที่ 25 ทําใหสามารถผลิตไฟฟาได 10,836 หนวยตอป 

 

5.4 ผลการประเมินความคุมทุน  

 จากการติดตั้งเซลลแสงอาทิตยบนหลังคาของอาคาร

สํานักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขนาด 9.60 kWP    

โดยคิดคาติดตั้งทั้งระบบเทากับ 30 บาทตอวัตต (จากตารางที่ 

1) ทําใหมีตนทุนเริ่มตนอยูที่ 288,000 บาท สวนรายรับคิดจาก 

คาพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดจากระบบเซลลแสงอาทิตย เนื่องจาก

ตนทุนในการติดตั้งเซลลแสงอาทิตยไมสูงมาก และเปนการ

ลงทุนที่ ไม ไดห วังผลกํ าไ รจากโครงการ จึ ง กําหนดให

มหาวิทยาลัยเปนผูลงทุนในการติดตั้งเซลลแสงอาทิตยทั้งหมด 

และใชอัตราดอกเบ้ียในการคํานวณ เปนอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 

ประเภทลูกคารายใหญชั้นดีเฉลี่ย 0.5% (MLR) ขอมูลจาก

ธนาคารแหงประเทศไทย ณ ประจําวันที่ 4 มิถุนายน 2564  

ในการประเมินความคุมทุนทางดานเศรษฐศาสตร จากสมการ

ที่ (3)-(4) ไดแบงการประเมินออกเปน 2 กรณี ดังน้ี  

 กรณีท่ี 1 มีคาใชจายในการบํารุงรักษา 0.5 เปอรเซ็นตตอป

ตอกําลังติดตั้ง และคาเปลี่ยนอินเวอรเตอร 5.125 บาท ตอ

วัตตรวมคาติดตั้ง โดยทําการเปลี่ยนอินเวอรเตอรตามระยะ 

เวลารับประกันทุก ๆ 10 ป พบวาเมื่อสิ้นสุดโครงการ 25 ป 

มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) มีคาเทากับ 

537,297  บาท และมีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: 

PB) 7.18 ป ดังรูปท่ี 7 

 กรณีที่ 2 ไมมีคาใชจายในการบํารุงรักษาและการเปลี่ยน

อุปกรณ Inverter พบวาเมื่อสิ้นสุดโครงการ 25 ป มูลคา

ป จ จุ บั นสุ ท ธิ  ( Net Present Value:  NPV)  มี ค า เ ท า กั บ 

695,702 บาท และมีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) 

6.70 ป ดังรูปท่ี 8 

 

 
รูปที่ 7 ผลการประเมินจุดความคุมทุนจากการตดิตั้งเซลลแสงอาทิตยบนหลังคาอาคาร กรณีท่ี 1 มีคาใชจายในการบํารุงรักษา  

และเปลี่ยนอุปกรณ Inverter 
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รูปที่ 8 ผลการประเมินจุดความคุมทุนจากการตดิตั้งเซลลแสงอาทิตยบนหลังคาอาคาร กรณีท่ี 2 ไมมีคาใชจายในการบํารุงรักษา 

และเปลี่ยนอุปกรณ Inverter 

 

6. สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาการออกแบบและจํ าลองการติ ดตั้ ง        

เซลลแสงอาทิตยบนหลังคา ตามความตองการการใชไฟฟา

พื้นฐานขนาด 8.35 kW ของอาคารสํานักงานคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม พบวากําลังติดตั้งเซลลแสงอาทิตยที่เหมาะสมที่ 

9.60 kWp ทําใหสามารถผลิตกําลังไฟฟาไดสูงสุด 7.22 kW 

และในปแรกระบบเซลลแสงอาทิตยสามารถผลิตพลังงานไฟฟา

ได 12,222 หนวยตอป ทําใหชวยลดคาใชจายคาไฟฟา ของ

อาคารสํานักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมลงได 44,471 

บาท และจากการลดทอนประสิทธิภาพของแผงเซลล

แสงอาทิตย 0.5 เปอรเซ็นตตอป ทําใหในปที่ 25 ระบบเซลล

แสงอาทิตยผลิตพลั งงานไฟฟ าได  10,836 หนวยตอป             

ลดคาใชจายคาไฟฟาลงได 39,430 บาท และตลอดระยะเวลา

อายุของโครงการที่ 25 ป ระบบเซลลแสงอาทิตยสามารถผลิต

ไฟฟาได 287,890 หนวย ทําใหลดคาใชจายคาไฟฟาลงได 

1,047,556 บาท 

 จากการศึกษาความคุมทนุทางดานเศรษฐศาสตร ไดทําการ

แบงการประเมินออกเปน 2 กรณี ในกรณีแรก มีคาใชจายใน

การบํารุงรักษาและการเปลี่ยนอุปกรณ  Inverter มีมูลคา

ปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 537,297 บาท และมีระยะเวลาคนื

ทุน (PB) 7.18 ป  สวนกรณีที่สอง ไมมีคาใชจายในการ

บํารุงรักษาและการเปลี่ยนอุปกรณ Inverter มีมูลคาปจจุบัน

สุทธิ (NPV) เทากับ 695,702 บาท และมีระยะเวลาคืนทุน 

(PB) 6.70 ป เนื่องจากคาใชจายในการบํารุงรักษามีคานอย

มากเมื่อเปรียบเทียบมูลคาปจจุบันสุทธิตอป พบวาทั้งสองกรณี     

มีระยะเวลาคืนทุนแตกตางกันไมมาก ดังรูปที่ 7 และรูปที่ 8 

เมื่อพิจารณาความคุมทุนของมูลคาปจจุบันสุทธิ พบวาการ ใน

กรณีที่ 2 มีความคุมคาในการลงทุนมากกวากรณีแรก ประมาณ 

158,405 บาท 
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บทคัดยอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือจัดเสนทางเดินรถเก็บขยะของเทศบาลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และ

เปรียบเทียบเสนทางที่ไดกับเสนทางในปจจุบัน การจัดเสนทางจะทําการจัดกลุมกอนโดยใชใชวิธีเคมีนแลวจัดเสนทางภายใน

แตละกลุมโดยใชตัวแบบปญหาการเดินทางของพนักงานขาย ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหคือตารางระยะทาง พิกัดของจุดเก็บ

ขยะ และปริมาณขยะในแตละจุด การจัดกลุมจากพิกัดของโหนดเก็บขยะจะใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชวิธีเคมีน โดยกําหนด

จํานวนของกลุมคือคา K เทากับ 24 12 และ 6 ตามลําดับ โดยการกําหนดคา K เทากับ 6 จะมีการแบงออกเปน 2 ฝงคือฝง

ตะวันออกและฝงตะวันตกของถนนพหลโยธนิ ผลการศึกษาพบวาการจัดกลุมโดยวิธีเคมีน ทั้ง 3 กรณีไดระยะทางที่สั้นกวาการ

จัดเสนทางในปจจุบัน วิธีที่ไดระยะทางที่สั้นที่สุดคือ K เทากับ 6 โดยมีระยะทางที่สั้นกวาวิธีปจจุบัน 54.08 กิโลเมตร หรือ 

13.66 % 

 

คําสําคัญ: การแบงกลุมแบบเคมีน, การจัดเสนทางเดินรถ, ปญหาการเดินทางของพนักงานขาย 

 

Abstract 

This study aimed to establish a vehicle routing for the garbage truck in Bandu Municipality, Muang 

District, Chiang Rai Province and compared the route with the current situation. The K-means Method was 

employed to manage the paths then route within each group using traveling salesman problems. The 

distance matrix, location of the waste collection point, and the amount of waste at each node were taken 

into analysis. Grouping from the coordinates of the waste collection point is using a program that uses the 

K-means method. The number of groups or K-values are assigned equal to 24, 12, and 6, respectively. 
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Besides, the K-value equaled to 6 is divided into two groups: on the east and west of Phahonyothin Road. 

The results revealed that all three K-values groups were smaller than the current path. The shortest distance 

was from K equal to 6 that reduced 54.08 kilometers, or 13.66 % shorter than the current route. 
 

Keywords: k-means clustering, vehicle routing problem, traveling salesman problems 

 

1. บทนํา 

 เทศบาลตําบลบานดูเปน 1 ใน 16 ตําบลของอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย เปนเทศบาลขนาดใหญ มีพ้ืนที่ 72 ตาราง

กิโลเมตร หรือประมาณ 44,375 ไร มีแหลงทองเที่ยวหลายแหง 

เชน น้ําตกและน้ําพุรอน อีกทั้งยังเปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัย   

ราชภัฏเชียงราย ตลาดสด หางสรรพสินคา บิ๊กซี แม็คโคร เมกา

โฮม ศูนยกระจายสินคาธนพิริยะ โรงแรม หอพัก รานอาหาร 

และสนามบิน จากปญหาในปจจุบันของเทศบาลตําบลบานดู

พบวาในการเก็บขยะของทั้ง 19 หมูบาน มีการดําเนินการจาง

พนักงานเก็บขยะ มีคาใชจายคาน้ํ ามันเชื้ อเพลิง และคา

บํ า รุ ง รั กษารถเก็ บขยะ โดย เสนทางการเ ก็บขยะจะใช

ประสบการณของเจาหนาที่ในการจัดเสนทาง ทําใหเสนทางที่ได

อาจจะยังไมเหมาะสม จึงสงผลใหการจัดเก็บขยะอาจจะใชระยะ

เวลานานและมีระยะทางที่มาก ทําใหสูญเสียทั้งเวลาและ

งบประมาณ ประกอบกับปจจุบันมีจํานวนบานที่เพิ่มขึ้นในพ้ืนท่ี

อีกจํานวนมาก นอกจากนี้ทางเทศบาลกําลังอยูในชวงของการ

ดําเนินการจัดซื้อรถเก็บขยะคันใหมอีก 1 คัน เพ่ือทดแทนรถเก็บ

ขยะคันเดิมที่มีสภาพเกา ชํารุด และสามารถบรรทุกขยะได

ปริมาณนอยเพียง 6 ลูกบาศกเมตร และไมสามารถอัดขยะได ทํา

ใหขนขยะในแตละครั้งไดปริมาณนอย ตองทําการขนขยะหลาย

เที่ยว เสียเวลา มีระยะทางที่เพิ่มข้ึน สงผลใหมีคาใชจายที่เพ่ิม

โดยรถขนขยะคันใหมจะสามารถบรรทุกขยะได 10 ลูกบาศก

เมตร และสามารถอัดขยะได ทําใหตองมีการปรับเสนทางในการ

เก็บขยะใหมใหมีความเหมาะสมกับปริมาณที่รถแตละคันจะ

สามารถบรรทุกได  

 ในการจัดเสนทางเดินรถซึ่งเปนปญหาที่มีความซับซอน ไม

สามารถหาคําตอบที่ดีท่ีสุดในเวลาท่ีจํากัด จึงนิยมใชวิธีการ

ประมาณคา ซึ่งไดแกฮิวริสติกสแบบดั้งเดิม และเมตาฮิวริสติกส 

ในสวนของฮิวริสติกสแบบดั้งเดิม เชน อัลกอริทึมการสราง 

(Construction Algorithm) วิธีการแกปญหาแบบลําดับขั้น 

(Sequential Improvement) และวิธีทูเฟส (Two-Phase) ซึ่ง

วิธีการทูเฟสนี้สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การจัดกลุม

กอนแลวจัดเสนทางทีหลัง (Cluster First-Route Second) และ 

การจัดเสนทางกอนแลวแบงกลุมทีหลัง (Route First-Cluster 

Second) [1] ตัวอยางการศึกษาการจัดกลุมกอนแลวจัดเสนทาง

ทีหลังของการจัดเสนทางเดินรถเก็บขยะท่ีชวยปรับปรุงเสนทาง

ใหดี ข้ึน เชน การ จัดเสนทางเดินรถเ ก็บขยะติด เ ช้ือของ

โรงพยาบาลและคลินิกในไตหวันท่ีเฟสแรกประกอบดวยการทํา 

Space Filling Curve Mapping การแบงพารติชันท่ีเหมาะสม

ที่ สุ ด โ ด ยก าร เ ขี ยน โปร แกร มแบบ ได นามิ ก  (Dynamic 

Programming) และการปรับปรุงแบบ 2 ตัวเลือก (2-Opt 

Improvement) ในขณะที่เฟสที่สองกําหนดตารางเวลาเสนทาง

อยางเหมาะสมที่สุดผานการแกแบบจําลองการเขียนโปรแกรม

จํานวนเต็มผสม (Mixed Integer Programming) [2] การจัด

เสนทางยานพาหนะขนาดใหญสําหรับการจัดเก็บขยะในเมือง 

อเล็กซานเดรียในอียิปต การศึกษามีการแบงกลุมของโหนดเก็บ

ขยะกอนโดยใช GIS ที่ไดพัฒนาข้ึนในเฟสแรก และทําการจัด

เสนทางการเดินรถโดยซอฟทแวร TransCAD® ในเฟสที่สอง [3] 

การจัดเสนทางเดินรถเก็บขยะในควาดาโซ ชานเมืองคูมาซี 

ประเทศกานา ใชออกอริทึม Vertex 1-Centre ในเฟสแรก และ

จัดเสนทางโดยใชวิธีการหาคาที่เหมาะสมที่สดดวยอาณานิคมมด 

(Ant Colony Optimization: ACO) ในเฟสที่สอง [4] นอกจากนี้

ยังมีการศึกษาการจัดเสนทางยานพาหนะที่มีขอจํากัดดานความ

จุ (Capacitated Vehicle Routing Problem: CVRP) ลูกคาจะ

ถูกจัดกลุมในเฟสแรกโดยใชอัลกอริทึมการจัดกลุมท่ีแตกตางกัน 

3 แบบ คือ เคมีน (K-mean) เคมีดอยส (K-medoids) และการ

จัดกลุมแบบสุมโดยพิจารณาจากความจุของรถ เฟสที่สองจะจัด

เสนทางแตกลุมโดยใชอัลกอริทึมการแตกก่ิงและกําหนดขอบเขต 

(Branch and Bound Algorithm) [5] โดยวิธี เคมีนนี้ เปนวิธี

หน่ึงที่นิยมใชในการวิเคราะหขอมูลเพื่อแบงกลุมของลูกคา เพื่อ

หาแนวทางในการบริหารลกูคาในแตละกลุมที่เหมาะสม  
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 ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการจัดเสนทางการเดินรถเก็บขยะ

โดยการจัดการแบงพ้ืนที่ใหรถเก็บขยะใหม ซึ่งการจัดพ้ืนที่ใหเปน

กลุม จะใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชวิธีเคมีน ซึ่งเปนวิธีที่นิยมใชใน

การแบงกลุมขอมูล หลังจากแบงกลุมจุดเก็บขยะแลวจะทําการ

จัดเสนทางภายในแตละกลุมโดยใชตัวแบบปญหาการเดินทาง

ของพนักงานขาย (Traveling Salesman Problem : TSP) ซึ่ง

จะชวยใหไดคําตอบที่ดีท่ีสุดในแตละกลุม โดยจะเปรียบเทียบกับ

เสนทางในปจจุบัน ซึ่งจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะ

ใหดียิ่งข้ึน เพ่ือตอบสนองความตองการของเทศบาลและชวยทํา

ใหมีตนทุนในการจัดการท่ีต่ําลง 

 

2. ทฤษฎีและหลักการ 

2.1 ปญหาการ เดินทา งของพนัก ง านขาย (Traveling 

Salesman Problem: TSP) 

 ปญหาการจัดเสนทางพาหนะ เปนปญหาที่ตองการหา

คําตอบวาจะตองใชรถในการขนสงก่ีคัน แตละคันจะตองไปสง

หรือไปหาลูกคารายใดบาง และมีลําดับในการเดินทางเปน

อยางไร โดยมีขอจํากัดในดานตางๆ ไดแก ประเภทของรถ ความ

จุหรือความสามารถในการบรรทุกของรถ ระยะเวลา ระยะทาง

ในการขนสง ความตองการในการขนสง และจํานวนจุดที่จอดรถ

หรือคลังสินคา เปนตน  

เมื่อปญหาการจัดเสนทางพาหนะนี้ใชรถคันเดียวเดินทางจาก

จุดเริ่มตนไปหาลูกคาทุกราย โดยใหผานลูกคาแตละรายแคครั้ง

เดียวแลวกลับมายังจุดเดิมที่จุดเริ่มตน จะเรียกวาปญหาการ

เดินทางของพนักงานขาย ซึ่งเปนปญหาหนึ่งท่ีไดรับความสนใจ

อยางมากมาอยางยาวนานตอเนื่อง นักวิจัยไดทําการศึกษาและ

พัฒนาวิธีการในการหาคําตอบใหไดคําตอบที่ดีที่สุดในระยะเวลา

ที่รวดเร็ว เปนปญหาที่เกี่ยวกับพนักงานขายตองการหาตนทุนที่

ต่ําที่สุดหรือระยะทางที่สั้นที่สุดในการเดินทางไปหาลูกคาที่อยูใน

เมืองตางๆ n เมือง ถึงแมจากคําอธิบายของปญหาการเดินทาง

ของพนักงานขายท่ีเขาใจไดงาย แตการจะหาคําตอบที่ดีที่สุดยาก

มากโดยเฉพาะเมื่อจํานวนเมืองเพ่ิมข้ึน ซึ่งโดยทั่วไปปญหาที่มี

จํานวน n เมือง จะมีเสนทางที่เปนไปไดทั้งหมด (n - 1)! [6] จาก

รูปท่ี 1 แสดงปญหาการจัดเสนทางยานพาหนะ ซึ่งเมื่อมีการจัด

ใหมีเพียงเสนทางเดียว เดินทางไปทุกโหนดท่ีตองผานเพียงครั้ง

เดียว เริ่มและสิ้นสุดท่ีจุดเดียวกันในรูปคือคลัง (Depot) แลวก็

จะเปนปญหาการเดินทางของพนักงานขาย 

 
รูปที่ 1 ปญหาการจัดเสนทางยานพาหนะ [7] 

 

 ตัวแบบทางคณิตศาสตรสําหรับปญหาการเดินทางของ

พนักงานขาย สามารถกลาวใน 2 รูปแบบ [8]  คือ 

 1.  จากเมทริกซตนทุน D = (dij) โดยที่ dij = คาใชจายใน

การเดินทางจากเมือง i ไปยังเมือง j (i, j = 1, 2, ... ,n) หาวิธี

เรียงสับเปลี่ยน P = (i1, i2, i3, … , in)  ของจํานวนเต็มตั้งแต 1 

ถึง n ที่ทําใหคานี้มีคาที่ต่ําที่สุด 

 

1 2 2 3 1...i i i i in id d d d d d   (1) 
 

 2.  จากเมทริกซตนทุน D ขางตน กําหนด Xij  ที่ทําให Q มี

คานอยที่สุด โดย  
 

Minimize ij ij ijQ d x  (2) 
 

ขอจํากัด 
 

Xii = 0 (3) 

Xij = 0 ,  1 (4) 

1
i j

xij xij    (5) 

        

สําหรับเซตยอย  S = {i1, i2, i3, … , ir} ของจํานวนเต็มตั้งแต 

1 ถึง n  

 

11 2 2 3

  
...

  ri i i i i ir

r for r n
x x x

n for r n

 
    

 (6) 
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โดย สมการที่ (2) คือตนทุนการเดินทางทั้งหมด 

 สมการท่ี (3) จะไมมีการเดินทางจากเมือง i ไปเมือง i 

 สมการที่ (4) คือ หากมีการเดินทางจากเมือง i ไปเมือง j 

จะมีคาเทากับ 1 ไมมีการเดินทางจะมีคาเทากับ 0 

 สมการที่ (5) คือ การเดินทางออกจากเมือง i ใดๆ ตองมี

คาเทากับ 1 (เมืองใดเมืองหนึ่งเดินทางออกไดเพียงครั้งเดียว) และ

การเดินทางเขาเมือง i ไดเพียงครั้งเดียว ก็จะตองมีคาเทากับ 1 

 สมการที่ 6) เปนสมการปองกันการเกิดการเดินทางยอย 

(sub tour) การเกิดการเดินทางยอยหมายความวา การเดินทาง

เริ่มตนจากเมืองใดเมืองหนึ่งแตเดินทางไมครบ ทําใหมีหลาย

เสนทาง แทนที่จะมีเสนทางเดียว 

 

2.2 การแบงกลุมวิธีเคมีน 

 เคมีนเปนวิธีท่ีนิยมใชในการแบงกลุมขอมูล โดยเปรียบเทียบ

ความคลายคลึงของขอมูล กับจุดศูนยกลางของแตละกลุม 

(Cluster) หรือคาเฉลี่ย (Mean) เปนการแบงสวน (Partitional 

Clustering) ดวยการแบงขอมูลออกเปนสวน ตามจํานวนกลุมที่

ระบุ โดยมีข้ันตอนในการวเิคราะหดังน้ี 

 1. กําหนดหรือสุมคาเริ่มตนจํานวนกลุม K กลุม และจุด

ศูนยกลางเริ่มตน K จุด 

 2. นําวัตถุทั้งหมดจัดเขากลุมท่ีมีจุดศูนยกลางที่อยูใกลวัตถุ

นั้นมากที่สุด โดยคํานวณจากการวัดระยะหางระหวางจุดท่ีนอย

ที่สุด 

 3. คํานวณจุดศูนยกลาง K จุดใหม โดยหาจากคาเฉลี่ยทุก

วัตถุที่อยูในกลุม 

 4.ทําซ้ําในข้ันตอนที ่2 จนกระทั่งจุดศูนยกลางของแตละกลุม

ไมเปลี่ยนแปลง 

 

3. วิธีการวิจัย 

3.1 เคร่ืองมือท่ีใชวิจัย 

 1. ตารางระยะทาง (Distance Matrix) ซึ่งใชในการบันทึก

ขอมูลของระยะทางระหวางแตละโหนดที่ไดจาก Google Map 

และใชในการบันทึกน้ําหนักของขยะในแตละจุดที่ไดจากการชั่ง

น้ําหนัก 

 2. แผนท่ีของเทศบาลตําบลบานดู อ.เมือง จ.เชียงราย ใชใน

การกําหนดจุดที่เก็บขยะ และเสนทางของรถขนขยะแตละคัน

ของแตละวัน  

3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล  

 1. ทําการสัมภาษณคุณสุนันทา ศรีปญญา นักวิชาการ

สุขาภิบาล และคุณวัชรินทร เพ็งจันทรเจาหนาที่สาธารณสุข

ชํานาญงาน ฝายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลบานดู อ.เมือง จ.เชียงราย เกี่ยวกับ

การบริหารจัดการขยะในปจจบุันและแนวทางในอนาคต รวมทั้ง

การจัดเสนทางเดินรถเก็บขยะ ปริมาณและจุดที่ทําการจัดเก็บ

ขยะในปจจุบัน 

 2. เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกตจากเสนทางการเก็บ

ขยะจริง และทําการเก็บขอมูลจุดที่ทําการเก็บขยะ พรอมทั้งทํา

การช่ังน้ําหนักของแตละจุด โดยจะทําการเก็บขอมูลในวันจันทร 

อังคารและพุธ ของรถเก็บขยะคันที่ 1 – 4 โดยจะทําการเก็บ

ขอมูลจํานวน 2 ครั้ง ซึ่งการเก็บขอมูลในวันดังกลาวนี้เนื่องจาก

จะมีปริมาณขยะที่มากกวารอบวันพฤหัสบดี ศุกรและเสาร โดย

วันพฤหัสบดีเสนทางจะเหมือนกับวันจันทร วันศุกรเสนทางจะ

เหมือนกับวันอังคาร วันเสารเสนทางจะเหมือนกับวันพุธ หยุดวัน

อาทิตย 

 

3.3 การวิเคราะหขอมูล 

 1. จากขอมูลตําแหนงและปริมาณขยะจากการเก็บขอมูล 

ทําการบันทึกขอมูลลงในโปรแกรม Microsoft Excel ทําการ

คํานวณหาน้ําหนักเฉลี่ยในการบรรทุกของรถแตละคันในแตละ

วัน 

 2. ทําการหาเมตริกซระยะทาง (Distance Matrix) ซึ่งเปน

ระยะทางระหวางจุดเก็บขยะ 2 โหนด โดยที่โหนดจะมีการรวม

เอาจุดเก็บขยะหลายๆจุดมารวมเขาดวยกัน เชน หมูบานจัดสรร 

และจุดที่อยูบนถนนเดียวกัน เพื่อที่จะทําใหสามารถจัดเสนทาง

ไดงายข้ึน โดยใช Google Map ชวยในการหาระยะทาง  

 3. นําเอาพิกัดของแตละโหนดจากขอ 2 มาจัดเสนทางการ

เดินรถแบบใหม คือ การจัดเสนทางโดยการแบงโซนพ้ืนท่ี โดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชวิธีเคมีน ซึ่งจะกําหนดคา K เทากับ 6 12

และ 24 (เสนทางปจจุบันมีเทากับ 12 เสนทาง) โดยพิจารณา

จากปริมาณขยะที่รถเก็บขยะแตละคันจะสามารถบรรทุกได และ

พิจารณาจัดสรรใหกับรถเก็บขยะท่ีทําการจัดขยะในบริเวณนั้น

กอน โดยรถเก็บขยะแตละคันจะสามารถบรรทุกได ดังนี ้

 คันที่ 1 ไมเกิน 4,000 กิโลกรัม  

 คันที่ 2 ไมเกิน 5,200 กิโลกรัม 
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 คันที่ 3 ไมเกิน 4,600 กิโลกรัม 

 คันที่ 4 ไมเกิน 2,400 กิโลกรัม 

 4. จากการจัดโซนพื้นท่ีในขอที่ 3 นํามาจัดเสนทางการเดิน

รถในแตละโซนใหม โดยใชตัวแบบปญหาการเดินทางของ

พนักงานขาย (TSP) สรางสมการเปาหมาย ขอจํากัด ใหอยูใน

รูปแบบของโปรแกรมเชิงเสนตรง และใชโปรแกรม Microsoft 

Excel ในการหาคําตอบ 

 5. เปรียบเทียบการจัดเสนทางเดินรถเก็บขยะโดยการแบง

โซนพ้ืนที่ท่ีไดทําการแบงใหม และเสนทางในปจจุบัน 

 6. อภิปรายและสรุปผลการศึกษา 

 

4. ผลการวิจัย 

 จากขัอมูลที่ไดจากเก็บรวบรวมขอมูลจุดเก็บขยะกวา 3,000 

จุด ทําการคํานวณหาน้ําหนักเฉลี่ยในแตละจุด และการบรรทุก

ของรถแตละคันในแตละวัน ทําการรวมจุดเก็บขยะที่อยูใกลกัน 

หรืออยูบนเสนทางเดียวกันเปนโหนด ดังตัวอยางในรูปท่ี 2 ที่ทํา

การรวมจุดเก็บขยะหลายๆจุดเปนโหนดเดียว ซึ่งเมื่อทําทั้ง

หมดแลวจะไดโหนดท้ังหมด 48 โหนด  

 

 
รูปที่ 2 เสนทางรถเก็บขยะคันที่ 1 เสนทางปจจุบัน วันจันทร 

ตั้งแตจุดที่ 1-16 ซึ่งจะรวมกันเปนโหนดท่ี 1 

 

 โดยตําแหนงของโหนดจะจัดไวที่จุดศูนยกลางของแตละพื้นที ่

แลวทําการหาละติจูดและลองติจูดของแตละโหนด หลังจากนั้น

จะทําการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้

 กรณีท่ี 1 จะนําโหนดท้ังหมดมาทําการแบงโซนพ้ืนที่แบบ

เคมีนโดยกําหนดคา K = 24 

 ตัวอยางการแบงกลุม กรณีที่ 1 ครั้งท่ี 1 โดยคํานึงถึงจุดที่มีสี

เดียวกันกอนและพิจารณาความจุของรถประกอบดวย ซึ่งจุดท่ีได

ในครั้งแรกนี้มีจํานวน 4 จุด คือ โหนดที ่14, 15, 16 และ 19 ดัง

รูปที่ 3 เมื่อทําการพิจารณาปริมาณขยะของแตละจุดที่รถเก็บ

ขยะจะสามารถบรรทุกไดแลว และเมื่อนําโหนดท่ีเหลอืมารวมกนั

แลวไดน้ําหนักตามขอจํากัดของการบรรทุก คือ 4,000 กิโลกรัม 

ซึ่งจะเปนจุดในการเก็บขยะของรถคันที่ 1 วันจันทร หลังจากนั้น

จะหาคําตอบจากตัวแบบปญหาการเดินทางของพนักงานขาย 

โดยใชโปรแกรม Microsoft Excel ในการหาคําตอบ จะได

เสนทางคือ 0-15-14-16-0-16-19-0 โดยจะมีการเดินทางได 2 

เท่ียว ซึ่งจะทําการจัดเสนทางแบบนี้ทั้งหมด 12 ครั้ง 
 

 
รูปที่ 3 การจัดเสนทางกรณทีี ่1 ครั้งท่ี 1 

 

 ในสวนของตัวอยางในการหาคําตอบ เชน การจัดในครั้งที่ 3 

จากกลุม ท่ีไดจากการจัดวิธี เคมีน จะนํามาหาลําดับในการ

เดินทางโดยใช Solver ใน Microsoft Excel ในการหาคําตอบ

ทําการตั้งเซลลเปาหมาย คือผลรวมระยะทางท่ีสั้นท่ีสุด ใส

ขอจํากัดคือจะมีการเดินทางไปแตละจุดเพียงแคครั้งเดียว และ

ใหหาคําตอบโดยวิธ ีEvolutionary [6]  
 

 
รูปที ่4 การหาลําดับในการจัดเก็บขยะ (รูปแบบปญหาการ

เดินทางของพนักงานขาย) ในโปรแกรม Microsoft Excel 

จาก / ไป 0 23 33 34 35 37 39

0 8.70 10.00 14.10 11.00 9.90 8.40

23 8.30 0.75 4.30 1.80 3.10 1.70

33 10.10 0.75 3.60 1.10 2.50 1.50

34 12.70 4.30 3.60 4.70 6.10 6.00

35 8.40 1.80 1.10 5.60 1.80 0.80

37 8.80 5.40 2.50 7.70 1.80 1.90

39 7.60 1.70 1.50 5.60 0.80 3.70

จาก ไป ระยะทาง

0 23 8.70

23 34 4.30

34 33 3.60

33 35 1.10

35 37 1.80

37 39 1.90

39 0 7.60

ระยะทางระหวางจุด
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 จากรูปที่ 4 จุดที่ไดจากการแบงกลุมมีจํานวน 6 จุด คือ 

โหนดที่ 23, 33, 34, 35, 37 และ 39 ตามลําดับ ตามขอจํากัด

ของการบรรทุก คือ 4,600 ซึ่งจะเปนจุดในการเก็บขยะของรถ

คันท่ี 3 วันจันทร หาคําตอบแลวจะไดเสนทางที่ทําการจัดเก็บ 2 

เที่ยว คือ 0-23-34-33-35-37-39-0-39-0 จะไดเสนทางเดินรถ

เก็บขยะใหม ดังรูปที่ 5 ที่เปนตัวอยางของเสนทางรถเก็บขยะคัน

ที ่3 และมีเสนทางท้ังหมดของกรณีที่ 1 ดังตารางที่ 1 
 

 
รูปที ่5 เสนทางรถเก็บขยะคันที่ 3 เสนทาง วันจันทร (สีเหลือง) 

วันอังคาร (สีชมพู) และวันพุธ (สีเขียว) ที่ไดจากวิธเีคมีนกรณีที่ 1 
 

ตารางที ่1 โหนดเก็บขยะ และปริมาณน้ําหนักของรถเก็บขยะแต

ละคันในแตละวัน กรณีที่ 1 

วัน 
รถคัน

ที ่
โหนดเก็บขยะ 

น้ําหนัก 

(กิโลกรัม) 

จันทร 1 15-14-16-19 5,788.45 

 2 1-5-6-8-9-7 10,109.05 

 3 23-34-33-35-37-39 4,954.35 

 4 42-40-41 3,263.40 

อังคาร 1 20-17-24-2-4 4,685.30 

 2 3-18-22-21 6,715.55 

 3 27-31-30-29 6,146.00 

 4 47-48-45-46-44 3,049.50 

พุธ 1 25-26 7,064.00 

 2 11-13 8,650.10 

 3 10-12-32-28 5,067.70 

 4 36-38-43 5,104.30 

หมายเหตุ ถาน้ําหนักของขยะเกินกวาความจุของรถเก็บขยะ

จะตองมีการเดินทางมากกวา 1 เท่ียว 

 กรณีที่ 2 การจัดเสนทางเดินรถเก็บขยะวิธีการแบงโซนพ้ืนที่ 

โดยกําหนดใหคา K เทากับ 12 

 จากรูปที่ 6 แสดงตัวอยางการจัดกลุมของกรณีที่ 2 ในครั้ง

แรก ซึ่งจะไดกลุมของโหนดเหมือนในกรณีท่ี 1 คือ โหนดท่ี 14, 

15, 16 และ 19 จึงไดเสนทางในการเดินทางท่ีเหมือนกัน แตจะ

เห็นวามีสีที่แตกตางกันเพราะกําหนดคา K ที่ไมเหมือนกัน จึงทํา

ใหมีเสนทางอื่นๆ ที่แตกตางกัน จาการวิเคราะหตามข้ันตอนใน

การศึกษาที่กลาวมาจะไดเสนทางในการเดินทางของรถเก็บขยะ

สําหรับกรณีที่ 2 ดังตารางที่ 2 

 
รูปที่ 6 การจัดเสนทางกรณีที ่2 ครั้งท่ี 1 

 

ตารางที ่2 โหนดเก็บขยะ และปรมิาณน้ําหนักของรถเก็บขยะ

แตละคันในแตละวัน กรณีท่ี 2 

วัน 
รถ

คันที ่
โหนดเก็บขยะ 

น้ําหนัก 

(กิโลกรัม) 

จันทร 1 15-14-16-19 5,788.45 

 2 1-5-6-8-9-7 10,109.05 

 3 25-26 7,064.0 

 4 20-17-24-2-4 4,685.30 

อังคาร 1 3-18-22-21 6,715.55 

 2 43-38-37-39-36-40-42 8,471.85 

 3 32-28 4,072.0 

 4 23-34-33-35 3,982.7 

พุธ 1 12-13-10 2,600.8 

 2 11 7,045.0 

 3 27-31-30-29 6,146.0 

 4 48-45-46-44-47-41 3,917.3 
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หมายเหตุ ถาน้ําหนักของขยะเกินกวาความจุของรถเก็บขยะ

จะตองมีการเดินทางมากกวา 1 เท่ียว 

 กรณีที่ 3 การจัดเสนทางเดินรถเก็บขยะวิธีการแบงโซนพ้ืนที่ 

โดยกําหนดใหคา K เทากับ 6 และแบงโหนดเปน 2 กลุม คือ ฝง

ตะวันออกและตะวันตกของถนนพหลโยธิน  

 

 
รูปที่ 7 การจัดเสนทางกรณีที ่3 ครั้งท่ี 1 ฝงตะวันออก 

ของถนนพหลโยธนิ 

 

 จากรูปที่ 7 จุดที่ไดจากการแบงกลุมมีจํานวน 2 จุด คือ 

โหนดท่ี 14-15 เมื่อทําการพิจารณาปริมาณขยะของแตละจุดที่

รถเก็บขยะจะสามารถบรรทุกไดแลว ตามขอจํากัดของการ

บรรทุก คือ 4,000 ซึ่งจะเปนจุดในการเก็บขยะของรถคันที่ 1 วัน

จันทร จะมีการขนขยะจํานวน 1 เที่ยว จะไดเสนทางคือ 0-15-

14-0 

 
รูปที่ 8 การจัดเสนทางกรณีที ่3 ครั้งท่ี 1 กลุมฝงตะวันตก 

ของถนนพหลโยธนิ 

 

 

 

 

 จากรูปที่ 8 จุดที่ไดจากการแบงกลุมมีจํานวน 6 จุด คือ 

โหนดท่ี 34, 35, 36, 37, 38 และ 39 เมื่อทํ าการพิจารณา

ปริมาณขยะของแตละจุดที่รถเก็บขยะจะสามารถบรรทุกไดแลว 

ตามขอจํากัดของการบรรทุก คือ 2,400 ซึ่งจะเปนจุดในการเก็บ

ขยะของรถคันที่ 4 วันจันทร เมื่อทําการหาคําตอบลําดับในการ

เดินทางจากโปรแกรม Microsoft Excel แลวจะไดเสนทางใน

การเดินทางท้ังหมด 2 เที่ยว จะไดเสนทางคือ 0-39-34-35-36-

0-36-37-38-0 โดยเสนทางในการเก็บขยะทั้งหมดของกรณีที่ 3 

จะแสดงดังตารางที่ 3 

 

ตารางที ่3 โหนดเก็บขยะ และปรมิาณน้ําหนักของรถเก็บขยะ

แตละคันในแตละวัน กรณีท่ี 3 

วัน รถคัน

ที ่

โหนดเก็บขยะ น้ําหนัก 

(กิโลกรัม) 

จันทร 1 14-15 3,419.05 

 2 1-5-6-8-9-7 10,109.05 

 

3 47-48-44-45-46-43-

41 

6,655.50 

 4 39-34-35-36-37-38 4,425.95 

อังคาร 1 3-18-22-21 6,715.55 

 2 12-11-13-10 9,645.80 

 3 29-27-33-23 7,040.5 

 4 30-31 2,000.00 

พุธ 1 19-16-4-24-17-20 5,816.95 

 2 2-40-42 3,633.65 

 3 32-28-26 6,383.00 

 4 25 4,753.00 

หมายเหตุ ถาน้ําหนักของขยะเกินกวาความจุของรถเก็บขยะ

จะตองมีการเดินทางมากกวา 1 เท่ียว 

 เมื่อคํานวณระยะทางทั้งหมดในการจัดเก็บขยะในแตละวัน 

ของรถในแตละคัน ในแตละกรณี เปรียบเทียบกับการจัดเสนทาง

เดินรถเก็บขยะในปจจุบัน จะพบวาการจัดเสนทางเดินรถเก็บ

ขยะของทั้ง 3 กรณีมีระยะทางที่สั้นกวาเสนทางในปจจุบัน ดัง

ตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 สรุประยะทางของเสนทางเดินรถเก็บขยะของแตละ

คันในแตละวันของแตละกรณ ี

วัน 
รถ

คันที่  
ปจจุบัน 

กรณีท่ี 

1 K=24 

กรณีท่ี 

2 K=12 

กรณีท่ี 3  

K=6 

จันทร 1 25.90 21.10 21.10 13.50 

 2 22.00 33.70 29.80 29.80 

 3 36.30 45.00 30.50 31.40 

 4 49.15 21.65 20.76 49.55 

อังคาร 1 34.95 20.76 23.92 23.92 

 2 11.00 24.72 39.10 36.80 

 3 34.50 41.00 15.74 41.25 

 4 27.90 28.45 52.90 22.50 

พุธ 1 50.70 30.50 20.90 20.06 

 2 12.65 33.10 31.80 13.15 

 3 45.30 36.99 41.00 30.09 

 4 45.55 49.30 26.95 29.80 

รวม  395.90 386.27 354.47 341.82 

 

5. สรุปผลและอภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาการจัดเสนทางเดินรถเก็บขยะใหมโดยวิธี

เคมีน 3 รูปแบบ ที่กําหนดใหคา K = 6, 12 และ 24 ไดระยะทาง

ที่สั้นกวาเสนทางเก็บขยะในปจจุบัน โดยกรณีที่ 3 ที่กําหนดคา 

K=6 จะไดระยะทางที่ต่ําที่สุด โดยวธิกีารแบงโซนพ้ืนที่แบบเคมนี 

กรณีท่ี 1 K=24 จะสั้นกวาเสนทางปจจุบัน 9.63 กิโลเมตร หรือ

สั้นกวาคิดเปน 2.43 % กรณีที่  2 K=12 จะสั้นกวาเสนทาง

ปจจุบัน 41.43 กิโลเมตร หรือสั้นกวาคิดเปน 10.46 % และกรณี

ที่ 3 K=6 ที่มีการแบงเปน 2 สวน คือฝงตะวันออกและตะวันตก

ของถนนพหลโยธินจะมีระยะทางที่สั้นที่สุด โดยสั้นกวาเสนทาง

ปจจุบัน 54.08 กิโลเมตร หรือสั้นกวาคิดเปน 13.66 % 

 จากผลการวิจัยทําใหเห็นวา วิธีการจัดกลุมแบบเคมีนท่ีใช

พิกัดของโหนดจุดเก็บขยะท่ีเปนละติจูดและลองติจูดมาชวยใน

การจัดกลุมนั้นสามารถชวยในการจัดกลุมได เปนอยางดี  

นอกจากนี้การจัดเสนทางในแตละกลุมโดยใชตัวแบบปญหาการ

เดินทางของพนักงานขายจะทําใหไดระยะทางท่ีสั้นที่สุดในแตละ

เสนทาง และสามารถใชโปรแกรม Microsoft Excel ในการหา

คําตอบได แตจะใชไดในกรณีท่ีปญหามีขนาดเล็กเทานั้น ซึ่งใน

การศึกษาในครั้งนี้ขนาดของจํานวนโหนดที่สูงสุดในการจัด

เสนทางมีขนาดเทากับ 8 (รวมโหนดจุดทิ้งขยะ) ในขณะท่ีการ

แบงกลุมที่กําหนดใหคา K=6 จะไดระยะทางที่สั้นที่สุด โดยมีการ

แบงฝงตะวันออกและฝงตะวันตกของถนนพหลโยธินฝงละ 6 

กลุมรวมเปน 12 กลุม ก็เพราะจํานวนกลุมนี้เทากับกับเสนทางที่

ตองการจะจัดใหกับรถเก็บขยะคือ 12 เสนทาง และการแบง

ออกเปน 2 กลุมใหญกอนจะชวยใหไดระยะทางที่สั้นขึ้นเพราะการ

ขามไปอีกฝงถนนจะตองมีการเดินทางไปยังจุดกลับรถทําใหมี

ระยะทางท่ีเพิ่มขึ้น และถาหากมีการเก็บขยะหลายรอบก็ยิ่งทําให

ระยะทางเพ่ิมขึ้นมาก โดยงานวิจัยน้ีสอดคลองกับการศึกษาในการ

จัดเสนทางเดินรถท่ีใชวิธีจัดกลุมกอนจัดเสนทางทีหลังมาชวยใน

การแกปญหาซึ่งจะทําใหไดระยะทางในการดําเนินการที่สั้นลงกวา

การดําเนินการในปจจุบัน สงผลตอคาใชจายที่ลดลงดวย [2-6] 

 ในสวนของขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้คือทาง

เทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ควรจะทําการ

จัดเสนทางเดินรถเก็บขยะใหมท้ังหมด ไมควรนําเอารถที่ไดมา

ใหมไปทดแทนในเสนทางใดเสนทางหนึ่ง เพราะความสามารถใน

การบรรทุกของรถคันใหมสามารถบรรทุกไดมากกวาเดิมมาก 

และขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไปจะมีดังตอไปนี ้

 1. ในสวนของการจัดเสนทางเดินรถเก็บขยะ ในการศึกษา

ครั้งนี้มีจุดเก็บขยะทั้งหมดกวา 3,000 จุด แลวทําการรวมจุด

ตางๆ ใหเหลือที่ 48 โหนด ซึ่งถาหากมีการรวมจุดใหละเอียดกวา

นี้ คือมีจํานวนโหนดมากข้ึน อาจจะทําใหการจัดเสนทางเดินรถ

เก็บขยะไดดีกวา นอกจากน้ีในการศึกษาในครั้งนี้ไดใชขอจํากัด

ของการบรรทุกโดยใชน้ําหนักของจุดเก็บขยะในแตละจุด โดย

ไมไดคํานึงถึงปริมาตร และความหนาแนนของขยะ ซึ่งจะสงผล

ตอการจัดเสนทางและระยะทางในการเดินทางได จึงควรมี

การศึกษาเพ่ิมเติมในการจัดเสนทางที่มี 2 ปจจัยนี้รวมดวย 

 2. ในการจัดเสนทางเดินรถเก็บขยะสามารถที่จะใชวธิใีนการ

จัดเสนทางพาหนะหรือวิธีฮิวริสติกสอ่ืน รวมถึงวิธีในการการจัด

กลุมแบบอ่ืนมาใชในการจัดเสนทาง เพื่อเพ่ิมทางเลือกการ

ตัดสินใจใหมากข้ึนแลวนํามาเปรียบเทียบกับคําตอบที่ไดวาวิธใีด

มีประสิทธิภาพในการจัดเสนทางท่ีดีกวา 
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บทคัดยอ 

บทความนี้นำเสนอวิธกีารแกปญหาดวยวธิเีชิงพันธุกรรมสำหรับระบบระบุตำแหนงแบบเวลาจริงภายในอาคารดวย

การคำนวณสามเหลี่ยมระยะ ข้ันตอนการระบุตำแหนงจะใชคาความเขมสญัญาณที่ไดรบัมาคำนวณพิกัดจากสามจุดอางอิง โดย

แกสมการหาคำตอบที่สอดคลองกับสมการวงกลมของจุดอางอิงท้ังสามจุดดวยวิธีทางเมทริกซ แตพบวาในบางกรณีคำตอบที่ได

ไมใชพิกัดที่ทำใหเกิดคาความผิดพลาดที่นอยที่สุด บทความนี้จึงนำเสนอวิธีการแกปญหาการหาคาที่เหมาะสมที่สุดดวยวิธีเชิง

พันธุกรรม วิธีการแกปญหานี้จะใชวิธีการวนซ้ำ และปรับปรุงคำตอบในแตละรอบใหไดคาที่เหมาะสมที่สุด ในการทดสอบการ

ระบุตำแหนง จะใชเทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต่ำ ในหองโถงโลงไมมีสิ่งกีดขวาง ผลการทดสอบพบวาวิธีเชิงพันธุกรรมสามารถ

เปนตัวเลือกหนึ่งในการประยุกตใชกับระบบระบุตำแหนงแบบเวลาจริงภายในอาคาร 

 

คำสำคัญ : วิธีเชิงพันธุกรรม, ระบบระบุตำแหนง, บลูทูธพลังงานต่ำ 

 

Abstract 

This paper presents the optimization problem for the indoor real time localization (indoor RTLS) 

with genetic algorithm. The indoor RTLS uses the trilateration technique to calculate the coordinate 

positions. The process estimates the range from 3 source references with the received signal strength 

indicator. The coordinate positions are computed by matrix technique for equation system. The solutions 

from matrix technique are not the minimum error in some case. The genetic algorithm is presented for the 

optimum search method. This algorithm iterates to compute in optimum coordinate positions and improve 

the appropriate position in each iteration. In testing process, the localization uses Bluetooth low energy 

technology in empty room. The results show that the genetic algorithm is a one choice for applying to the 

indoor RTLS.   

 
Keywords : genetic algorithm, localization, Bluetooth low energy 
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1. บทนำ 

 คาความเขมสัญญาณที่ไดรับ (Received Signal Strength 

Indicator: RSSI) เปนการวัดคาความเขมสัญญาณที ่ได จาก

อุปกรณสงสัญญาณ โดยจะทำการวัดคาในหนวย dBm และ

นำมาคำนวณระยะหางระหวางอุปกรณดวยวิธีการสูญเสียเชิงวิถี 

(Path Loss) [1] คาความเขมสัญญาณที่ไดรับถูกนำมาใชใน

ระบบระบุตำแหนงแบบเวลาจริง (Real Time Localization 

System: RTLS) ซึ่งเปนการหาตำแหนงวัตถุที่ตองการคลายกับ

ระบบระบุตำแหนงบนพื้นโลก (Global Positioning System: 

GPS) แต  เมื่ อนำมาใช ภายในอาคาร ( Indoor RTLS) จะมี

ขอจำกัด เนื ่องจากไมสามารถรับสัญญาณดาวเทียมภายใน

อาคารได จึงตองเลือกใชคาความเขมสัญญาณที่ไดร ับจาก

เครือขายเซนเซอรไรสาย (Wireless Sensor Network) โดยมี

หลากหลายเทคโนโลยี เชน เทคโนโลยี Wi-Fi [2] เทคโนโลยี   

บลูทูธพลังงานต่ำ (Bluetooth Low Energy) [3] เทคโนโลยี

เอกซบี (XBee) [4] หรือเทคโนโลยีอัลตราไวดแบนด (Ultra-

Wideband) [5] ซึ่งในแตละเทคโนโลยีมีขอดีขอเสียแตกตางกัน 

ทั ้งดานความละเอียดในการคำนวณระยะทางหรือตนทุนของ

อุปกรณเครือขายเซนเซอรไรสาย 

 ระบบระบุตำแหนงแบบเวลาจริงใชสามเหลี ่ยมระยะ 

(Trilateration) ในการระบุพิก ัดวัตถ ุ จะตองใชอ ุปกรณสง

สัญญาณ 3 จุด แลวใชจุดตัดของวงกลมทั้งสามในการคำนวณ

พิกัดอางอิง แตในบางกรณีพบวา จุดตัดของวงกลมทั้งสามมีการ

เหลื่อมซอน ทำใหตองพิจารณาจุดที่เหมาะสมในการใชอางอิง

พิกัดที่ถูกตอง โดยอาศัยวิธีการแกปญหาการหาคาที่เหมาะสม

ที่สุด (Optimization Problems) ซึ่งมีงานวิจัย [3] เสนอการใช

วิธีเกรเดียน เดสเซนท (Gradient Descent) ในการคำนวณหา

คาพิกัดของอุปกรณ บลูทูธพลังงานต่ำ วิธีการนี้จะใชการวนซ้ำ

เพื ่อหาคาความผิดพลาดที ่น อยที ่ส ุดหรือหาจุดต่ำสุดของ

ความสัมพันธนั่นเอง ซึ่งตองใชการวนซ้ำรอบที่มากขึ้นตามความ

ละเอียดที่ตองการ งานวิจัย [6] ใชวิธีคาต่ำสุด-คาสูงสุด (Min-

Max) ของคาความเขมสัญญาณที่ไดรับจากเครือขายไรสาย โดย

วิธีที่นำเสนอจะใชความสัมพันธของคาต่ำสุดและสูงสุดที่อานคา

จากค าความเข มส ัญญาณที ่ได ร ับมากำหนดเปนขอบเขต 

(Bounding-Box) แตยังพบปญหาในการปรับสมดุลระหวางการ

ประมาณคาความแมนยำและการซับซอนในการคำนวณ ในขณะ

ที่ [7] ใชวิธีลดคาความแปรปรวนของคาความเขมสัญญาณที่

ไดรับ กอนที่จะนำมาคำนวณหาพิกัด สวนงานดานระบบพิกัดใน

งานดานหาความผิดพลาดทั้งหมดของเครื่องมือกลโรงงาน [8] 

นำเสนอการแกป ญหาด  วยว ิ ธ ี เช ิ งพ ันธ ุกรรม (Genetic 

Algorithm) โดยนำไปแกปญหาการติดตามดวยเลเซอร ซึ่งพบวา

วิธีเชิงพันธุกรรมมีความเหมาะสมกับงานดานหาคาต่ำสุดหรือ

สูงสุดของความสัมพันธท่ีตองใชการแกสมการหลายตัวแปร 

 บทความนี้จะทำการแกปญหาการหาคาที่เหมาะสมที่สุด

สำหรับระบบระบุตำแหนงแบบเวลาจริง โดยนำวิธีเชิงพันธุกรรม

มาประยุกตใช เนื่องจากขอดีของวิธีน้ีจะปรับคำตอบใหใกลเคียง

กับคาที่เหมาะสมในการวนซ้ำแตละรอบ และเลือกใชเทคโนโลยี 

บลูทูธพลังงานต่ำเปนเครือขายเซ็นเซอรไรสาย เนื ่องจาก 

สามารถใชสมารทโฟนเปนอุปกรณรับสงสัญญาณไดจึงสะดวกใน

การทดสอบ งานว ิจ ัยนี ้ ใช ภาษาไพธอน (Python) ในการ

คำนวณหาคา ตำแหนงจากคาความเขมสัญญาณที่ไดรับ ผลการ

เปรียบเทียบการหาคาที่เหมาะสมที่สุดดวยวิธีเชิงพันธุกรรม

แสดงไวในสวนถัดไปของบทความนี้ 

 

2. หลักการสามเหลี่ยมระยะ 

 การคำนวณพิกัดดวยวิธีสามเหลี่ยมระยะจะใชหลักการของ

เรขาคณิตวิเคราะห โดยจะใหอุปกรณสงสัญญาณมีการแพร

สัญญาณในลักษณะของวงกลม และเมื่อคำนวณระยะทางจากคา

ความเขมสัญญาณที่ไดร ับจะไดร ัศมีของวงกลมในการแพร

สัญญาณ พิกัดของอุปกรณรับสัญญาณสามารถคำนวณไดจาก

จุดตัดทั้งสามของสมการวงกลม แสดงไดดังรูปที่ 1 
 

 
รูปที่ 1 การคำนวณพิกัดดวยวิธสีามเหลีย่มระยะ 

 

 จากรูปที่1 อุปกรณสงสัญญาณ 3 จุดคือ A , B  และ C  

วางอยูที ่พิกัด  ,A Ax y ,  ,B Bx y และ  ,C Cx y โดยแตละจุด

กระจายสัญญาณเปนรัศมีขนาด Ar , Br  และ Cr  ตามลำดับ 
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พิกัดที ่วงกลมทั้งสามตัดกันคำนวณไดจากจากสมการวงกลม 

ดังนี ้[9] 

   2 2 2
A A Ax x y y r     (1) 

   2 2 2
B B Bx x y y r     (2) 

   2 2 2
C C Cx x y y r     (3) 

 
 จุดตัดของวงกลมทั ้งสามจะเปนจุดพิกัดของอุปกรณรับ

ส ัญญาณ  ,P PP x y ซึ ่ งได มาจากการหาคา x  และ y  ที่

สอดคล องกับสมการ (1)-(3) โดยร ัศมีของวงกลมแตละวง

สามารถคำนวณไดจากสมการการสูญเสียเชิงวิถี [1] ดังสมการที่ 

(4) 
 

( ( )) 10
( ) 10 refRSSI RSSI d n
r d

  (4) 

 

เมื่อ   ( )r d   คือ ระยะหางจากอุปกรณ d  เมตร 

 refRSSI  คือ คาความเขมสัญญาณที่ไดรับที่จุดอางอิง  

    1 เมตร 

 ( )RSSI d  คือ คาความเขมสัญญาณที่ไดรับ d  เมตร 

และ     n    คือ คาตัวแปรในการสงสัญญาณ 

 

 ในการหาพิกัด  ,x y  ที่สอดคลองกับทั้งสมการ (1)-(3) 

สามารถหาไดจากการกระจายพจนกำลังสองแลวจัดใหอยูใน

รูปแบบของเมทริกซ ซึ่งจากสมการที ่ (1) สามาถเขียนไดใน

รูปแบบกระจาย คือ 
 

   2 2 2 2 22 2A A A A Ax xx x y yy y r       (5) 

 

 จัดใหอยูในรูปของเมทริกซจะไดดังสมการที่ (6)  
 

2 2

2 2 21 2 2A A A A A

x y

x y x r x y

y

 
            
 
 

 (6) 

 

 เมื ่อเขียนรวมทั ้งสามสมการในรูปแบบเมทริกซจะไดดัง

สมการที่ (7) 
 

2 2 22 2

2 2 2

2 2 2

1 2 2

1 2 2

1 2 2

A A AA A

B B B B B

C C C C C

r x yx y x y

x y x r x y

x y y r x y

                              

 (7) 

 ในการหาคา x  และ y  สามารถนำอินเวอรสเมทริกซของ

เมทริกซตัวแรกคูณทั้งสองขางของสมการ ซึ่งวธินีี้เปนวิธีดั้งเดิมที่

ใชในการหาพิกัด  ,x y  

 แตในบางกรณีไมมีจุดตัดสอดคลองกับสมการวงกลมทั้ง 3 

สมการ แตมีจุดตัดที่เกิดจากวงกลมเพียง 2 วง ทำใหตองทำการ

หาจุดที่ทำใหมีคาความผิดพลาดที่สอดคลองกับสมการที่ (1)-(3) 

นอยที่สุด ซึ่งจะนำการแกปญหาการหาคาที่เหมาะสมที่สุดมา

ประยุกตใช รูปที่ 2 แสดงกรณีไมมีจุดตัดของวงกลม 3 วง จึง

ตองทำการเลือกพิกัด  ,x y  ในสวนที่แรเงาดวยการแกปญหา

การหาคาที่เหมาะสมที่สุด  

 

 
รูปที่ 2 สามเหลี่ยมพิกัดที่มีไมมจีดุตัดของวงกลม 3 วง 

 

 วิธีการหาคาที่เหมาะสมที่สุดดวยวิธีเชิงพันธุกรรมมีลักษณะ

คลายหลักการวิวัฒนาการในเรื่องการคัดเลือกตามธรรมชาติ วิธี

เชิงพันธุกรรมจะหาคำตอบที่ดีที่สุด โดยใชรูปแบบการถายทอด

พันธุกรรมที่ดีไปยังรุนตอไป ข้ันตอนของวิธีเชิงพันธุกรรมจะสราง

เซตคำตอบในรูปแบบโครโมโซม (Chromosome) จากนั้นจะทำ

การคัดเลือกโครโมโซมที ่ดีเพื ่อสงตอไปยังรุ นลูก ซึ ่งจะมีการ

ปรับปรุงพันธุกรรมหรือคำตอบที่ด ีขึ ้นโดยการสลับสายพันธุ 

(Crossover) และกลายพันธุ  (Mutation) ขั ้นตอนวิธีเชิงพันธุ

กรรม เริ่มจากการกำหนดประชากร (Population) รุนแรกขึ้นมา

กอน โดยกำหนดในรูปแบบของเซต ดังนี ้

 

 1 1 2 2 3 3 4[ , ],[ , ],[ , ],[ , ]x y x y x y x y  

 

 สมาชิกในเซตหรือประชากรเรียกวาโครโมโซม และสมาชิก

ในโครโมโซมเรียกวา ยีน (gene) เชน โครโมโซม  1 1,x y  มียีน 

1 1,x y  เปนคำตอบของคาที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งยีนแตละตัวจะใช
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วิธีการสุมเลือกจากขอบเขตของคำตอบ เมื่อตองการปรับปรุง

สายพันธุ เพื ่อสงตอไปยังรุ นถัดไป จะพิจารณาจากฟงกชัน

วัตถุประสงค (Objective Function) ซึ่งในการประยุกตใชกับ

สามเหลี ่ยมระยะคือ การหาพิก ัด  ,x y  ที ่ทำใหค าความ

ผิดพลาดท่ีนอยที่สุด โดยนำสมการที ่(1)-(3) มาพิจารณา ซึ่งการ

คำนวณคาความผิดพลาดจะใชผลรวมของทั้งสามสมการ ดังนั้น

ฟงกชันวัตถุประสงคของแตละชุดโครโมโซม n  ที่มียีนเปน x

และ y  แสดงไดดังสมการท่ี (8) 
 

      
3 22 2 2

1
i i i

i

ObjectiveFn n x x y y r


      (8) 

 

เมื่อ ix  และ iy  คือตำแหนงพิกัดของอุปกรณสงสัญญาณ  

 

 หลังจากนั้น จะนำฟงกชันวัตถุประสงคมาประเมินคาความ

เหมาะสม (Fitness Evaluation) จากสมการท่ี (9) 
 

    
1

1
Fit n

ObjectiveFn n



 (9) 

 

 จากสมการคาความเหมาะสมแสดงใหเห็นวา โครโมโซมที่มี

คาฟงกชันวัตถุประสงคนอยเขาใกล 0 จะทำใหไดคา  Fit n  ที่

เขาใกล 1 แสดงใหเห็นวาโครโมโซมชุดดังกลาวมีความเหมาะสม 

เพื่อใหไดประชากรรุนใหมที่ดีขึ้นกวารุนกอนหนา จะตองทำการ

สลับสายพันธุซึ่งก็เปนการผสมยีนของโครโมโซมแตละตัวนั่นเอง 

ในการกลายพันธ ุ จะต องกำหนดอ ัตราการสลับสายพันธุ  

(Crossover Rate) เพื่อใชสุมแลกเปลี่ยนตำแหนงยีนของแตละ

โครโมโซม และเพ่ือไมใหเกิดการวนแลกเปลี่ยนยีนของโครโมโซม

ที ่ซ้ำไปซ้ำมาจึงตองสรางการกลายพันธุ ขึ ้นโดยกำหนดอัตรา

กลายพันธุ  (Mutation Rate) เพื ่อสุ มเลือกยีนที ่จะใชในการ

กลายพันธุ จากนั้นจะไดประชากรรุนถัดไปและวนกลับไปหาคา

ฟงกชันวัตถุประสงค คาความเหมาะสมสลับสายพันธุและกลาย

พันธุวนซ้ำไปเรื่อย ๆ จนกวาจะไดคาฟงกชันวัตถุประสงคที่เขา

ใกลศูนยจึงจะหยุดการวนซ้ำ ยีนของโครโมโซมในเซตประชากร

รุนสุดทายจะเปนคำตอบของปญหาการหาคาที่เหมาะสมที่สุด 

 

3. การทดสอบการคำนวณพิกัด 

 บทความนี้จะทำการศึกษาระบบระบุตำแหนงแบบเวลาจริง

ดวยเทคโนโลยีบลูทูธพลังต่ำ โดยอุปกรณรับสงสัญญาณจะใช

สมารทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดเวอรชั่น 11 ที่มีระบบ

เชื่อมตอบลูทูธเวอรชั่น 5.0 และใชแอพพลิเคชัน BLE Scanner 

เวอรชั่น 3.18 [10] ในการรับสงสัญญาณบลูทูธ ซึ่งแอพพลิเคชัน

ดังกลาวมี 2 โหมดใหใชงานคือ 1) Advertiser สำหรับอุปกรณ

สงสัญญาณ และ 2) Scanner สำหรับอุปกรณรับสัญญาณ ซึ่ง

สามารถวัดคาความเขมสัญญาณที่ไดรับในหนวย dBm และคา

การวัดแสดงไดดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ผลการวดัคาความเขมสัญญาณที่ไดรับ 

ระยะหาง (เมตร) คาความเขมสัญญาณที่ไดรับ (dBm) 

1.00 -70 

1.50 -74 

2.00 -76 

2.50 -78 

3.00 -80 

3.50 -81 

4.00 -82 

4.50 -83 

5.00 -84 

 

 เมื่อนำสมการที่ (4) มาคำนวณเพื่อหาคา n หรือคาตัวแปร

ในการสงสัญญาณ จะทำใหไดคา n=2 ซึ่งจะใชในการคำนวณ

ระยะหางระหวางอุปกรณรับสงสัญญาณ ผลการเปรียบเทียบคา

การวัดความเขมสัญญาณที่ไดรับการคำนวณการสูญเสียเชิงวิถี

แสดงไดดังรูปที่ 3 

 

รูปที่ 3 ผลเปรียบเทียบการคำนวณคาความเขมสัญญาณทีไ่ดรับ 

0

1

2

3

4

5

6

-84 -82 -80 -78 -76 -74 -72 -70

ระ
ยะ

หา
ง 

(เม
ตร

)

คาความเขมสัญญาณท่ีไดรับ (dBm)

Measured

n=2
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ก) หองประชุมท่ีใชในการทดสอบ ข) แผนผังการอางอิงจุด 

รูปที่ 4 การจัดวางตำแหนงอุปกรณรับสงสัญญาณ 

 

 

 การทดสอบการคำนวณพิกัดจะใชหองประชุมที่โลงไมมีวัตถุ

กีดขวาง และกำหนดจุดพิกัดตางๆ ในระนาบ 10x10 เมตร และ

วางสมาร ทโฟนที ่ใช เป นอ ุปกรณส งสัญญาณที ่จ ุด A(0,0), 

B(10,0), C(10,10) และ D(0,10) ด ั งแสดงในร ูปท ี ่  4  และ

กำหนดใหจุดพิกัดหางกัน 1 เมตร เพื่อใชในการทดสอบวาง

อุปกรณรับสัญญาณและนำมาคำนวณหาพิกัดที่ถูกตองท่ีสุด 

 

4. ผลการทดสอบ 

 การทดสอบจะทำการวางสมารทโฟนในพิกัดที่กำหนดไวใน

รูปที่ 4 โดยมีสมารทโฟนอีก 4 เครื่องวางที่จุดมุมทั้ง 4 จุด ซึ่งจะ

ใช ว ิธ ีสามเหลี ่ยมระยะแบบดั ้งเดิมเปรียบเทียบกับวิธ ีเชิง

พันธุกรรม เนื ่องจากคาความเขมสัญญาณที ่ไดรับสามารถ

คำนวณระยะหางของอุปกรณไดดวยสมการ (4) เมื ่อคา n=2 

(จากรูปท่ี 3) ทำใหไดสมการที่สมบูรณดังสมการท่ี (10) 

 
( ( )) 20

( ) 10 refRSSI RSSI d
r d

  (10) 

 

 ผลการวัดคาความเขมสัญญาณที ่ได ร ับจากอุปกรณสง

สัญญาณทั้ง 4 จุด เมื่ออุปกรณรับสัญญาณอยูที่จุด (4,4) แสดง

ไดดังตารางที่ 2 และระยะหางที่แสดงในตาราง คำนวณไดจาก

สมการที่ (10) 

 

ตารางที่ 2 คาความเขมสัญญาณ ณ ที่จุด (4,4) 

จุดสงสัญญาณ 
คาความเขม 

ที่ไดรับ (dBm) 
ระยะหาง (เมตร) 

 A(0,0) 

 B(10,0) 

 C(10,10) 

 D(0,10) 

-85 

-87 

-89 

-87 

5.62 

7.08 

8.91 

7.08 

 

 เนื่องจากวิธีคำนวณพิกัดจะใชสามจุดอางอิงจากอุปกรณสง

สัญญาณ จึงทำการเลือกคาความเขมสัญญาณที่ไดรับสูงสุด 3 

ลำดับแรกมาใช เพราะเปนจุดสงสัญญาณที่อยูใกลตำแหนงที่ทำ

การทดสอบ ดังนั้นจากตารางที่ 2 จึงทำใหไดจุดสงสัญญาณที่ใช 

3 จุด คือ A(0,0), B(10,0) และ D(0,10) ดังรูปที่ 5 ซึ่งจะสังเกต

วาไมมีจุดตัดกันของวงกลมทั้งสาม จึงทำใหคาที่คำนวณไดดวย

วิธีดั้งเดิมอาจจะไมใชคาที่ผิดพลาดนอยท่ีสุด 
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รูปที่ 5 สามจุดอางอิงจากอุปกรณสงสญัญาณท่ีใชทดสอบ 

 

 ผลการเปรียบเทียบการคำนวณพิกัดดวยวิธีสามเหลี่ยมระยะ

แบบดั้งเดิมและวิธเีชิงพันธุกรรม แสดงไดดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบการคำนวณพิกัดดวยวิธสีามเหลีย่ม

ระยะแบบดั้งเดมิและวิธีเชิงพันธุกรรม 

วิธีคำนวณ พิกัด ระยะทางยูคลิเดียน 

ดั้งเดิม (4.07, 4.07) 0.10 

เชิงพันธุกรรม (4.03, 4.03) 0.04 

 

 จากตารางที่ 3 ระยะทางยูคลิเดียน [9] คือระยะหางระหวาง

พิกัด  1 1,x y กับ  2 2,x y คำนวณไดจากสมการท่ี (11) 

 

   2 2
1 2 1 2d x x y y     (11) 

 

 ผลการคำนวณจากตารางที่ 3 พบวาพิกัดที่ไดมีคาใกลเคียง

กัน คือ วิธสีามเหลี่ยมระยะแบบดั้งเดิมไดพิกัด (4.07,4.07) และ

วิธี เชิงพันธุกรรมไดพิกัด (4.03,4.03) ทั ้งสองวิธ ีใหผลลัพธ

ใกลเคียงกันกับพิกัดที่ทำการทดสอบ คือ (4.00,4.00) แตเมื่อ

นำไปวิเคราะหดวยระยะทางยูคลิเดียน พบวาวิธีเชิงพันธุกรรมมี

ระยะทางท่ีใกลกวา ซึ่งหมายความวาพิกัดท่ีใชวิธีเชิงพันธุกรรมมี

ความใกลเคียงกับพิกัดในการทดสอบมากกวานั่นเอง 

 จะพบวาวิธีสามเหลี่ยมระยะแบบดั้งเดิมไมไดใหคำตอบที่

สอดคลองกับสมการวงกลมทั้งสามเสมอไป แตยังมีคำตอบอื่นที่

ทำใหไดพิกัดที ่มีคาความผิดพลาดนอยกวา โดยสามารถนำ

ฟงกชันวัตถุประสงคจากสมการที่ (8) ซึ่งเปนสมการวงกลมท้ัง

สามมาคำนวณทุกตำแหนงไดดังรูปที่ 6  

  
รูปที่ 6 คาความผิดพลาดท่ีพิกัดตางๆ 

 

 จากรูปที่ 6 แสดงคาความผิดพลาดเมื่อคำนวณตามสมการที่ 

(8) โดยใชพิกัดทั้งหมดที่ใชทดสอบ (10x10 เมตร) จะพบวาที่

พิกัด (4,4) มีคาความผิดพลาดลดลงเมื ่อเทียบกับพิกัดที ่หาง

ออกไป แตจะสังเกตไดวาพิกัด (4,4) ไมไดเปนจุดศูนยกลางของ

กราฟเสนแสดงความผิดพลาด นั่นหมายความวา พิกัด (4,4) ไม

สามารถคำนวณไดอยางถูกตองจากวิธ ีทั ้งสอง แตสามารถ

คำนวณพิกัดหรือคำตอบอ่ืนที่สอดคลองกับสมการวงกลมทั้งสาม

ใหไดมากที่สุด  

 การทดสอบเพื่อเปรียบเทียบการคำนวณพิกัดสามเหลี่ยม

ระยะดวยวิธีแบบดั้งเดิมกับวิธีเชิงพันธุกรรม ในจุดทดสอบอีก 5 

จุด แสดงไดดังแผนผังในรูปที่ 7 โดยมีจุดทดสอบ คือ P1(2,2) 

P2(4,5) P3(4,6) P4(5,6) และ P5(7,7) ผลการวัดคาความเขม

สัญญาณที่ไดรับ และการแปลงระยะหางดวยสมการที ่ (10) 

แสดงไดดังตารางที่ 4 

 

 
รูปที่ 7 พิกัดทั้งหมดที่ใชทดสอบ 
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ตารางที่ 4 คาความเขมสัญญาณของพิกัดท่ีใชทดสอบ 

พิกัด 

 

A(0,0) B(10,0) C(10,10) D(0,10) 

dBm m dBm m dBm m dBm m 

P1(2,2) -78 2.51 -88 7.94 -91 11.22 -89 8.91 

P2(4,5) -86 6.31 -88 7.94 -88 7.94 -87 7.08 

P3(4,6) -87 7.08 -89 8.91 -87 7.08 -85 5.62 

P4(5,6) -87 7.08 -88 7.94 -86 6.31 -86 6.31 

P5(7,7) -90 10.00 -87 7.08 -83 4.47 -88 7.94 

 

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบผลการคำนวณพิกัดที่ตำแหนงทดสอบตางๆ 

พิกัด วิธีการคำนวณ ระยะทางยูคลิเดียน 

ดั้งเดิม เชิงพันธุกรรม ดั้งเดิม เชิงพันธุกรรม 

P1(2,2) 2.16, 2.16 2.17, 2.17 0.23 0.24 

P2(4,5) 3.84, 4.48 4.01, 4.70 0.54 0.30 

P3(4,6) 4.07, 5.93 4.03, 5.97 0.10 0.04 

P4(5,6) 5.00, 5.52 4.76, 5.72 0.48 0.38 

P5(7,7) 7.15, 6.51 7.15, 6.51 0.51 0.51 

 

 

 จากตารางที่ 5 ผลการคำนวณดวยวิธีเชิงพันธุกรรมจะให

คาที่ใกลเคียงกับวิธีดั้งเดิม แตเมื่อพิจารณาระยะทางยูคลิเดียน 

เทียบกับพิกัดที่ใชทดสอบจะพบวา วิธีเชิงพันธุกรรมใหคาระยะ

ยูคลิเดียนที่ต่ำกวา เน่ืองจากวิธีเชิงพันธุกรรมจะทำการวนซ้ำเพ่ือ

หาคาความผิดพลาดที่นอยที่สุด โดยอาศัยฟงกชันวัตถุประสงค

เปนแนวทางในการปรับปรุงคำตอบที่หาไดในแตละรอบการ

คำนวณ แตในบางกรณีก็จะพบวาทั้งสองวิธีใหคำตอบที่เทากัน 

เชน P5(7,7) ไดพิกัดจากการคำนวณเปน (7.15,6.51) ทั้ง 2 วิธ ี

 เมื่อพิจารณาในแตละพิกัด จากตารางที่ 5 จะพบวา พิกัด 

P1(2,2) ทั้งสองวิธี ไดคาพิกัดที่คำนวณใกลเคียงกัน สาเหตุเกิด

จากจุดทดสอบอยูใกลแหลงส งส ัญญาณ A(0,0) ทำให เมื่อ

คำนวณระยะหางระหวางอุปกรณรับและสงสัญญาณ มีความ

ผิดพลาดต่ำ จึงสงผลตอการคำนวณพิกัดดวยสามเหลี่ยมระยะไป

ดวย ซึ่งผลลัพธสอดคลองกับ P5(7,7) ที่อยูใกลจุดสงสัญญาณ 

C(10,10) ทำใหขอผิดพลาดที ่เกิดจากการคำนวณระยะหาง

ระหวางอุปกรณผิดพลาดต่ำไปดวย การคำนวณพิกัดดวยวิธีทั้ง

สองจึงใหคาที่เทากัน แตในขณะที่จุดทดสอบ P2(4,5), P3(4,6) 

และ P4(5,6) เปนพิกัดที่ไมไดชิดขอบดานใดดานหนึ่ง ทำใหการ

คำนวณระยะหางระหว างอุปกรณร ับส งส ัญญาณมีความ

คลาดเคลื่อน ไมสามารถใชวิธีสามเหลี่ยมระยะแบบดั้งเดิมหา

พิกัดที่สอดคลองกับสมการวงกลมทั้งสามได วิธีเชิงพันธุกรรมที่

ใชในการวนซ้ำจึงทำใหไดคำตอบที่สอดคลองกับสมการวงกลม

ทั้งสามมากกวา เพิ่งจะสังเกตุไดจาก ระยะทางยูคลิเดียนที่นอย

กวาวิธีแบบดั้งเดิมอยางเห็นไดชัด 

 

5. สรุปผล 

 การคำนวณพิกัดในระบบระบุตำแหนงแบบเวลาจริงภายใน

อาคารด วยเทคโนโลย ีบลูท ูธพล ังงานต่ำ จะใช หล ักการ

สามเหลี่ยมระยะ โดยคำนวณรัศมีของวงกลมจากจุดสงสัญญาณ

ทั้ง 3 จุดอางอิง ดวยคาความเขมสัญญาณที่ไดรับ และแกระบบ

สมการหาคำตอบดวยวิธีทางเมทริกซซึ่งเปนวิธีดั้งเดิมที่มีใชอยู 

แตพบวาการคำนวณดวยวิธีดังกลาวยังไมใชคาที่เหมาะสมที่สุด 

ที ่สอดคลองกับระบบสมการ วิธีการแกปญหาการหาคาที่

เหมาะสมที่ส ุดดวยวิธีเชิงพันธุกรรม จึงถูกนำเสนอเปนอีก

ทางเลือก วิธีเชิงพันธุกรรมจะวนซ้ำและปรับปรุงคำตอบใหได

คาที่เหมาะสม ผลการทดสอบพบวา วิธีเชิงพันธกุรรมสามารถหา
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คาที่เหมาะสมไดมากกวาวิธีแบบดั้งเดิม โดยในตำแหนงที่จุดรับ

สัญญาณใกลเคียงกับจุดอางอิงพบวาทั้งสองวิธีใหคาที่เหมาะสม

ไดใกลเคียงกัน เนื่องจากในขั้นตอนการคำนวณระยะทางดวย

สมการการสูญเสียเชิงวิถีมีความผิดพลาดต่ำ แตในขณะที่จุดรับ

สัญญาณที่ไกลจากจุดอางอิง วิธีเชิงพันธุกรรมใหคำตอบที่

เหมาะสมมากกวาวิธีแบบดั ้งเดิมอยางชัดเจน แสดงวาวิธีเชิง

พันธุกรรมสามารถนำมาประยุกตใชสำหรับระบบระบุตำแหนง

ภายในอาคารได อยางไรก็ตามวิธีเชิงพันธุกรรมจะตองวนซำ้เพ่ือ

หาคำตอบที่เหมาะสม ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพการทำงาน

ของระบบ ดังนั้นการนำไปประยุกตใชงานจึงตองคำนึงถึงจุดนี้

ดวย 
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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 




