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นกัวิชาการ นกัศึกษา และผู้สนใจทัว่ไป โดยวารสารเคร่งครัดในเร่ืองผลงานวิชาการที่เป็นต้นฉบบั และไม่ใช่
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เรียน ทา่นสมาชิกวารสารวศิวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคมุอตัโนมตัิ  
              และผู้อา่นทกุทา่น 

วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ  (Farm Engineering and Automation 
Technology Journal : FEAT Journal) ปีที่  3 ฉบับที่  1 ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 ฉบับนี ้                      
เป็นปีที่  3 ของกลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                  
โดยมีวตัถุประสงค์มุ่งเน้นที่จะเผยแพร่องค์ความรู้  ด้านวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ                      
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ความรู้ และแก้ไขปัญหาในการท างาน ด้านวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอตัโนมัติได้  วารสารนี ้                    
มีก าหนดตีพิมพ์ทุก 6 เดือน ปีละ 2 ฉบบั ซึ่งบทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
อย่างน้อย 3 ท่าน ทัง้จากภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฉบับนี ้มีบทความวิจัย จ านวน                          
7 บทความ ซึง่ทา่นสามารถติดตาม และอา่นบทความต้นฉบบัได้ที่เว็บไซต์ http://feat.kku.ac.th/ 

กลุม่วิจยัวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคมุอตัโนมตัิ หวงัเป็นอย่างยิ่งวา่ วารสารเลม่นีจ้ะเป็น
แหลง่เรียนรู้ด้านวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคมุอตัโนมตัิ ให้แก่ผู้สนใจทัว่ไปได้ และขอขอบพระคณุ
นักวิจัย ที่ได้ส่งบทความมาลงตีพิมพ์ หากมีค าติชมหรือข้อเสนอแนะใดเก่ียวกับวารสาร สามารถติดต่อได้                    
โดยตรงท่ีกลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ผ่านเว็บไซต์
ข้างต้น หรือ Email : feat.kku@gmail.com 
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บทคดัย่อ 

กำรศกึษำกำรสร้ำงวฏัจกัรกำรขบัขี่เพื่อประเมินค่ำกำรปลดปลอ่ยมลภำวะและอตัรำกำรสิน้เปลอืงเชือ้เพลิงนัน้ 
สำมำรถอธิบำยได้ถึงลักษณะกำรขับขี่ที่ส่งผลกระทบต่อกำรปลดปล่อยปริมำณมลพิษจำกไอเสียของ
รถจักรยำนยนต์และอัตรำกำรสิน้เปลืองเชือ้เพลิงได้  กำรออกแบบวฏัจักรกำรขบัขี่จ ำเป็นต้องอำศยัอุปกรณ์
ส ำหรับเก็บข้อมูลควำมเร็วต่อเวลำเพื่อใช้ในกำรค ำนวณหำค่ำพำรำมิเตอร์เป้ำหมำยและกำรติดตัง้อุปกรณ์
ตรวจวดัปริมำณไอเสียเพิ่มเติมเข้ำมำนัน้ยงัท ำให้สำมำรถอธิบำยถึงรูปแบบกำรขบัขี่ที่ส่งผลกระทบต่อกำร
ปลดปลอ่ยมลพิษได้อย่ำงแม่นย ำ โดยในกำรศึกษำนีจ้ะท ำกำรเก็บข้อมูลควำมเร็วต่อเวลำ ปริมำณไอเสียและ
อตัรำสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิ จำกกำรศึกษำจะพบวำ่ วฏัจกัรกำรขบัขี่ส ำหรับรถจกัรยำนยนต์ที่สร้ำงขึน้สำมำรถเป็น
ตวัแทนรูปแบบกำรขบัขี่ที่มีอตัรำสิน้เปลืองเชือ้เพลิงและปลอ่ยมลพิษจำกไอเสียต ่ำ โดยจะมีกำรปลอ่ยมลพิษ
โดยรวมมีคำ่เทำ่กบั 171.05 กรัมตอ่กิโลเมตร และ มีอตัรำกำรสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิเทำ่กบั 20.687 กิโลเมตรตอ่ 
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ลติร ซึง่วฏัจกัรกำรขบัขี่ดงักลำ่วมีควำมเหมำะสมส ำหรับใช้เป็นแนวทำงส ำหรับกำรลดปริมำณกำรปลอ่ยก๊ำซไอ
เสียและอัตรำกำรสิน้เปลืองเชือ้เพลิงส ำหรับรถจักรยำนยนต์ เนื่องจำกมีปริมำณกำรปล่อยไอเสียและกำร
สิน้เปลืองเชือ้เพลิงต ่ำที่สดุและยงัมีพฤติกรรมกำรขบัขี่ที่ใกล้เคียงกับกำรขบัขี่ในสภำวะจริงบนท้องถนน โดย
พิจำรณำจำกคำ่เปอร์เซน็ต์ควำมคลำดเคลือ่นของพำรำมิเตอร์วฏัจกัรที่สร้ำงขึน้กบัพำรำมิเตอร์เปำ้หมำย เทำ่กับ 
2.363% 

ค าส าคัญ : วฏัจกัรกำรขบัขี่ อตัรำกำรสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิ คำ่กำรปลดปลอ่ยมลพิษ รถจกัรยำนยนต์ 

Abstract 

A study generate driving cycle for an estimated a pollutant emissions and fuel consumption. The 
driving characteristics effect an exhaust emission and fuel consumption. Design a cycle driving 
required a collect data of speed-time used to calculate the target parameters and a measured the 
emissions. It also makes an accuracy to describe a driving behavior that result. The study collects 
data on speed-time and emissions and fuel consumption that generated a driving cycle of a 
motorcycle. It can be represented characteristic a driving of an economy fuel and low exhaust 
emissions, which the data find evaluation a total of exhaust emissions at 171.05 grams per kilometer 
and fuel consumption at 20.687 kilometer per liter. The driving cycle is reasonable for used to a 
guide for reducing emissions and fuel economy of a driving, because it obtains a behavior of driving 
a motorcycle. By a percentage of the target parameters of the driving cycle is 2.363%. 

Keywords : Driving cycles Fuel consumption Rate Exhaust Emissions Motorcycles 
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1. บทน า 

ปัจจุบนัปัญหำสภำวะโลกร้อนเป็นปัญหำวิกฤติของ
โลกซึ่งเกิดจำกกิจกรรมต่ำงๆ ของมนษุย์โดยเฉพำะ
กำรคมนำคมขนส่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ปล่อยก๊ำซที่
ก่อให้เกิดปรำกฏกำรณ์เรือนกระจก โดยประเมินจำก
ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซไอเสียท่ีปล่อยออกจำก
ยำนพำหนะบนท้องถนน โดยค่ำดงักลำ่วจะสำมำรถ

หำได้จำกตัวแทนรูปแบบกำรขบัขี่ที่เรียกว่ำ วฏัจกัร
กำรขบัขี่ โดยวฏัจักรดงักล่ำวจะแสดงถึงพฤติกรรม
กำรขับ ข่ีและสภำพจรำจรส ำหรับยำนพำหนะ 
อย่ำงไรก็ตำมวฏัจกัรกำรขบัข่ีนัน้จะมีควำมแตกต่ำง
กนัในแต่ละเส้นทำงที่สนใจ ซึ่งวฏัจักรกำรขบัขี่ตำม
มำตรฐำน ECE ที่ เป็นที่ยอมรับกันนัน้  อำจจะไม่
สำมำรถน ำมำใช้ได้ เมื่อกำรจรำจรที่แท้จริงนัน้

FEAT JOURNAL
January - June 2017; 3(1) : 1-9

2



  

 

มีควำมแตกต่ำงกันของรูปแบบกำรจรำจร [1,2] 
และวฏัจกัรกำรขบัขี่ในแตล่ะพืน้ท่ีจะมกีำรปลอ่ยก๊ำซ
ไอเสียและอตัรำกำรสิน้เปลอืงเชือ้เพลิงแตกต่ำงกัน
ตำมสภำพกำรจรำจรที่แตกต่ำงกัน [3,4,5] ดังนัน้
กำรออกแบบวัฏจักรกำรขับขี่ที่ เหมำะสมส ำหรับ
พืน้ที่ที่มีลักษณะของกำรจรำจรที่ เฉพำะนัน้ จะ
สำมำรถประเมินปริมำณกำรปลอ่ยไอเสียและอตัรำ
กำรบริโภคเชือ้เพลงิได้อยำ่งถกูต้อง  
โดยปัจจุบันกำรประเมินดังกล่ำวนัน้จะใช้กำร

ทดสอบขบัขี่จ ำลองสภำวะกำรเดินทำงบนท้องถนน
ด้วยวัฏจักรกำรขับขี่มำตรฐำนที่เป็นที่ยอมรับของ
ยำนพำหนะแตล่ะชนิดให้ใกล้เคียงกบักำรวิ่งบนถนน
ให้มำกที่สดุเพื่อประเมินปริมำณมลพิษที่เกิดขึน้ได้
ใกล้เคียงกบัสภำวะใช้งำนจริงมำกที่สดุ แตเ่นื่องจำก
รูปแบบกำรขับขี่มำตรฐำนที่ประเทศไทยใช้อยู่ใน
ปัจจุบนันัน้ ใช้วฏัจกัรกำรขบัขี่ของประเทศทำงยโุรป 
คือ  วัฏจัก ร Economic Commission for Europe 
(ECE) ซึ่งในควำมเป็นจริงแล้ว สภำพกำรจรำจรใน
ประเทศไทยแตกต่ำงจำกประเทศในแถบยุโรปมำก 
[6] ดังนัน้กำรศึกษำกำรสร้ำงวัฏจักรกำรขับขี่เป็น
สิ่งจ ำเป็นส ำหรับประเมินปริมำณกำรปลดปล่อย
มลพิษและสภำพกำรจรำจรในแต่ละพืน้ที่ เพื่อหำ
แนวทำงจดักำรหรือวำงนโยบำยพฒันำและปรับปรุง
กำรปลดปล่อยมลพิษและกำรสิน้เปลืองเชือ้เพลิง
ส ำหรับท่ีเกิดขึน้ในสภำพกำรจรำจรที่ติดขดัได้อย่ำง
เหมำะสม 
จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งถือว่ำเป็น

จงัหวดัหนึ่งที่มีปัญหำในกำรจรำจรติดขดัในชั่วโมง
เร่งด่วนของวนั และมีกำรใช้รถจกัรยำนยนต์จ ำนวน
มำกส ำหรับกำรเดินทำง คิดเป็นร้อยละ  30 ของ
จ ำนวนกำรใช้รถจักรยำนยนต์ในประเทศ [7] จำก
สภำพดงักลำ่วจะก่อให้เกิดปัญหำกำรจรำจรติดขดั 

 

ในชัว่โมงเร่งด่วนของวนัซึ่งกำรจรำจรที่ติดขดันัน้จะ
สง่ผลให้เกิดสภำวะมลพิษอำกำศจำกกำรปลอ่ยก๊ำซ
ไอเสียและเกิดกำรสิน้เปลืองเชือ้เพลิงในบริเวณที่
เกิดจรำจรติดขดั  
ดงันัน้กำรศึกษำนีเ้พื่อสร้ำงวฏัจักรกำรขับขี่ของ

รถจักรยำนยนต์ ซึ่งผลที่ได้จะท ำให้กำรประเมิน
ปริมำณมลพิษที่ปลดปล่อยและกำรใช้เชือ้เพลิงมี
ควำมถูกต้องมำกยิ่งขึน้และจะเป็นประโยชน์อย่ำง
มำกในกำรหำแนวทำงส ำหรับกำรควบคุมระบบ
บริหำรกำรจรำจรผ่ำนสญัญำณจรำจรเพื่อลดมลพิษ
และกำรสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิในพืน้ท่ีเกิดปัญหำนัน้ ๆ 

2.  การเก็บข้อมูลและสร้างวัฏจักรการขับขี่ 
2.1  การเลือกพืน้ที่และเส้นทาง 

 สร้ำงวัฏจักรกำรขับขี่จ ำ เป็นต้องใช้ ข้อมูล
ควำมเร็วกับเวลำกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์ไปบน
เส้นทำงที่สนใจ โดยเส้นทำงส ำหรับเก็บข้อมูลจะ
แสดงในรูปท่ี 1 และ ตำรำงที่ 1 จะอธิบำยถึงปริมำณ
ยำนพำหนะที่ เดินทำงในแต่ละเส้นทำง  โดยกำร
พิจำรณำเส้นทำงจะก ำหนดจำกเส้นทำงท่ีมีกำร
เช่ือมต่อไปยงัเขตเทศบำลนครขอนแก่น โดยรูปแบบ
ของกำรจรำจรจะหำได้จำกควำมเร็วในกำรเดินทำง
ไปยงัเส้นทำงจำกข้อมลูกำรจรำจรของแตล่ะเส้นทำง 
โดยจะเลอืกเส้นทำงที่มีระยะเวลำในกำรเดินทำงสัน้
ที่สุดและมีกำรเช่ือมต่อไปยังเส้นทำงอื่นได้หลำย
เส้นทำง ซึ่งจำกข้อมูลกำรจดทะเบียนจะพบว่ำ
รถจกัรยำนยนต์ในช่วงขนำดเคร่ืองยนต์ 101 ถึง 125 
cc. มีสัดส่วนมีสัดส่วนกำรจดทะเบียนสูงสุดอยู่ที่ 
75.53% ของจ ำนวนรถจักรยำนยนต์ที่มีกำรจด
ท ะ เบี ย น ทั ้ง ห ม ด  ง ำ น วิ จั ย นี ้จึ ง ไ ด้ เลื อ ก
รถจักรยำนยนต์ที่มีขนำดเคร่ืองยนต์อยู่ในช่วง
ระหวำ่ง 101 ถึง 125 cc. เพื่อเป็นตวัแทนในกำรเก็บ
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ข้อมูลควำมเร็วของรถจักรยำนยนต์ในจังหวัด
ขอนแก่น โดยใช้รถจกัรยำนยนต์ โดยรำยละเอียดจะ
แสดงใน ตำรำงที่ 2 

ตารางที่  1  ข้อมูลปริมำณยำนพำหนะแต่ละชนิด
และควำมเร็วท่ีใช้ในกำรเดินทำงใน
เส้นทำงนครเทศบำลขอนแก่น 

No. Route 
Distance 

(km) 

Travel 
Speed, km/hr 

(LOS) 

Traffic 
Volume, 

PCU (V/C) 

1. 
Friendship 
Hwy. 3.9  50 (A) 

40 – 49 (B) 
1,737 
(0.40) 

2. 
Sreechan 
Rd. 3.0 30 – 39 (C) 

1,235 
(0.66) 

3. NhaMuang 
Rd. 

3.8 20 – 29 (D) 920 (0.62) 

4. Prachasam
osorn Rd. 

2.8 
15 – 19 (E) 
 15 (F) 

1,054 (0.7) 

5. Maliwan 
Rd. 1.0 

15 – 19 (E) 
 15 (F) 

2,149 
(0.68) 

 

 
 

รูปที่ 1 เส้นทำงที่เป็นตวัแทนในกำรขบัขี่เก็บข้อมลู 
 
2.2 การเก็บข้อมูลความเร็วกับเวลา 
       ท ำกำรเก็บข้อมูลควำมเร็วต่อเวลำในระหว่ำง
ช่วงเวลำตอนเช้ำที่มีกำรจรำจรสงูสดุ คือระหวำ่ง 

 
 

ตารางที่ 2  คณุสมบตัิของรถจกัรยำนยนต์ทดสอบ 

Type Specification 

เคร่ืองยนต์ 
 
ปริมำตรกระบอกสบู 
อตัรำสว่นก ำลงัอดั 
กระบอกสบู x ระยะชกั 
ระบบจ่ำยน ำ้มนั 
ระบบจดุระเบิด 
ระบบคลตัช์ 
 
ระบบสง่ก ำลงัขบั 
 
อตัรำกำรทดเกียร์ 
อตัรำทดชดุเฟืองท้ำย 

4 จังหวะ SOHC ระบำยควำม ร้อน
ด้วยอำกำศ 
114.0 cc. 
8.8 : 1 
50x57.9 mm. 
คำร์บเูรเตอร์ KEIHIN NCV24 
ดีซี-ซีดีไอ 
ค ลั ต ช์ แ ห้ ง  ช นิ ด แ ร ง เห วี่ ย ง ห นี
ศนูย์กลำงอตัโนมติั 
ออโตเมติก แบบสำยพำนตัววี  (V-
Belt) CVT 
2.399-0.829:1 
3.113/3.231 

 

7.00 น . ถึ ง  9.00 น . (SIRDC, 2008) เ ป็ น เวล ำ 
ในช่วงวันระหว่ำงสัปดำห์ (Weekday) เพื่อ เป็น
ตวัแทนวนัที่มีกำรจรำจรแออดัในช่วงวนัธรรมดำที่มี
กำรจรำจรปกติ และวนัหยดุสดุสปัดำห์ (Weekend) 
โดยติดตัง้อุปกรณ์ บันทึกควำมเร็วและตรวจวัด
ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซไอเสีย อุปกรณ์จะท ำหน้ำที่
บันทึก ข้อมูลต่อ เวลำตลอดเวลำกำรขับขี่  คื อ 
ควำมเร็ว ควำมเร็วรอบเคร่ืองยนต์ ปริมำณกำร
ปลดปลอ่ยก๊ำซไอเสียแต่ละชนิด เพื่อน ำไปวิเครำะห์
ปริมำณอัตรำกำรสิน้เปลืองเชือ้เพลิง ตัวคูณกำร
ปลดปลอ่ยมลพิษ (Emission Factor) 

2.3 การสร้างวัฏจักรการขับขี่ 
       กำรสร้ำงวฏัจกัรกำรขบัขี่ของรถจกัรยำนยนต์ที่
เหมำะสมส ำหรับเป็นตวัแทนสภำพกำรจรำจรนัน้ ๆ 
จะสำมำรกระท ำได้โดยน ำข้อมูลควำมเร็ว -เวลำ
ทัง้หมด จ ำแนกออกเป็นไมโครทริป (Microtrip) ซึ่ง
ไมโครทริปเป็นข้อมูลกำรขับขี่ที่บ่งบอกถึงควำม
ตอ่เนื่องของกำรขบัขี่ในแตล่ะรอบจนกระทัง่รถจอด  
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โดยค ำนวณหำค่ำพำรำมิเตอร์เป้ำหมำยแสดงใน 
ตำรำงที่  3 และ ค ำนวณค่ำควำมคลำดเคลื่อน 
( Average error) ไ ด้ ใ น ส ม ก ำ ร ที่  1 ซึ่ ง เ ป็ น
พำรำมิ เตอร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรขับขี่ ด้วย
โปรแกรมสร้ำงวฏัจักรกำรขับขี่ตำมอัลกอริทึมกำร
ท ำงำนดงัแสดงใน รูปท่ี 2  
 คำ่ควำมคลำดเคลื่อนเฉลี่ยจำกสมกำรท่ี 2.1 
นีจ้ะใช้เป็นคำ่เปรียบเทียบในกำรเลอืกวฏัจกัรกำรขบั
ขี่  ถ้ำค่ำควำมคลำดเคลื่อนไม่ลดลงก็กลับไปที่
กระบวนกำรสุ่มเพื่อสร้ำงวัฏจักรกำรขับขี่ชุดใหม ่
กระบวนกำรด ำเนินต่อไปจนกระทั่งได้ดังต้องกำร
พิจำรณำจำกค่ำควำมคลำดเคลื่อนน้อยที่สุด 
(Residual error) 
 

ตารางที่ 3 พำรำมิเตอร์วฏัจกัรกำรขบัขี่ 

 

3. ผลการทดสอบ 

วฏัจักรกำรขบัขี่ที่ได้รับจำกโปรแกรมจะถูกค ำนวณ
คำ่ควำมคลำดเคลือ่นเฉลีย่ของแตล่ะพำรำมเิตอร์กบั
ค่ำพำรำมิเตอร์เป้ำหมำยซึ่งวฏัจกัรกำรขบัขี่ที่จะถูก

 

        

       -                   (i) (Distance)
-                              (i) (EF)

-                                          (i)

                      
-          
-        
-                

                    
              

- EF < EF                   
-                              <                                               
                                                                
*        :                                                 

                       
-                            (EF)
-                                       

                                             
                                   

                

                                                      

   

   

รูปที่ 2 อลักอริทมึแสดงขัน้ตอนกำรท ำงำนโปรแกรม
สร้ำงวฏัจกัรกำรขบัขี่ 

 

 

เลือกจะต้องมีค่ำคลำดเคลื่อนต ่ำกว่ำ 4% ดงัแสดง
ใน ตำรำงที่ 4 อธิบำยถึงค่ำพำรำมิเตอร์ที่ค ำนวณได้
จ ำก วัฏ จั ก รขับ ขี่ ท่ี ส ร้ ำ งขึ น้ เป รียบ เที ย บ กั บ
คำ่พำรำมิเตอร์เปำ้หมำยที่ค ำนวณได้จำกข้อมลูที่ 

 

Target parameters Symbols Descriptions 

ควำมเร็วเฉล่ีย  Vavg คำ่เฉล่ียของข้อมลูควำมเร็วจำกกำรขบัข่ีบนท้องถนนทัง้หมด 
ควำมเร็วเฉล่ียในขณะรถวิ่ง  V1avg คำ่เฉล่ียของข้อมลูควำมเร็วซึง่ไม่รวมเวลำท่ีรถหยดุน่ิง 

ร้อยละของระยะเวลำท่ีรถมีควำมเร่ง %Acc อตัรำกำรเปล่ียนแปลงควำมเร่ง ซึง่ในกำรเปล่ียนแปลงควำมเร็วนัน้ต้องมีคำ่  0.27 
m/s2 

ร้อยละของระยะเวลำท่ีรถชะลอ
ควำมเร็ว 

%Dec อตัรำกำรเปล่ียนแปลงควำมหน่วง ในกำรเปล่ียนแปลงควำมเร็วนัน้ต้องมีคำ่  0.27 
m/s2 

ร้อยละของระยะเวลำท่ีรถหยดุน่ิง %Idle สดัสว่นของระยะเวลำท่ีรถมีควำมเร็วเป็นศนูย์  
ร้อยละของระยะเวลำท่ีรถมีควำมเร็ว
คงที ่ 

%Cruise คำ่ท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงคำ่ควำมเร็ว ในกำรเปล่ียนแปลงควำมเร็วนัน้ต้องมีคำ่  
0.27 m/s2 

คำ่ควำมเร่งเฉล่ีย Accavg อตัรำกำรเพิ่มขึน้ของควำมเร็วท่ีมีควำมเร็วมำกกว่ำ 0.27 m/s2 
คำ่ควำมหน่วงเฉล่ีย Dccavg อตัรำกำรลดลงของควำมเร็วท่ีมีควำมเร็วน้อยกว่ำ 0.27 m/s2 
คำ่พลงังำนจลน์เป็นบวก PKE คำ่ท่ีบ่งบอกถึงคำ่พลงังำนเฉล่ียทีใ่ช้ส ำหรับกำรเร่งเคร่ืองในแตล่ะเท่ียว 
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ได้รับจำกกำรเก็บข้อมลูควำมเร็วตอ่เวลำ วฏัจกัรท่ีถกู
เลือกจะถูกน ำ ไปค ำนวณหำค่ ำแฟกเตอ ร์กำร
ป ล ด ป ล่ อ ย  (Emission factor) แ ล ะ อั ต ร ำ ก ำ ร
สิ น้ เปลืองเชื อ้ เพลิ ง  (Fuel consumption) โดยจะ
เปรียบเทียบกับวัฏจักรกำรขับขี่ในแต่ละช่วงของ
สปัดำห์แสดงใน ตำรำงที่ 6 จะแสดงถึงรูปแบบวฏัจกัร
กำรขับขี่ ควำมเร็วต่อเวลำ ซึ่งจะเป็นตวัแทนวัฏจักร
กำรขบัขี่มีอตัรำกำรสิน้เปลืองเชือ้เพลิงและกำรปลอ่ย
มลพิษต ่ำที่สดุและในกำรเปรียบเทียบกับวฏัจักรกำร
ขบัขี่ในพืน้ท่ีตำ่งๆ ดงัแสดงใน ตำรำงที่ 5 จะอธิบำยถึง
ควำมแตกตำ่งกนัของพำรำมิเตอรที่ได้รับสำมำรถบอก
ได้ถึงควำมแตกตำ่งของสภำพกำรจรำจรและถ้ำน ำมำ
ประเมินค่ำไอเสียและกำรสิน้เปลืองเชือ้เพลิงจะท ำให้
มีควำมแตกต่ำงกนั โดยจะพบว่ำวฏัจกัรกำรขบัขี่ที่ได้
สร้ำงขึน้ส ำหรับเมืองที่ก ำลงัพฒันำคือ วฏัจักรกำรขบั
ขี่รถจักรยำนยนต์ (Motorcycle drivingcycle) เมื่อ
เปรียบเทียบกบัเมืองตำ่ง ๆ พบว่ำ มีควำมเร็วเฉลีย่ต ่ำ
กว่ำวัฏจักรกำรขับขี่ยุโรป 41.9% แต่เปอร์เซ็นต์กำร
จอด(% Idle) มีควำมใกล้เคียงกันโดยวฏัจักรที่สร้ำง
ขึน้จะมีค่ำมำกกว่ำอยู่ 0.99 % และค่ำเปอร์เซ็นต์กำร
เคลือ่นตวั (% Cruise) ทีต่ ่ำกวำ่ ซึง่จะแสดงถึง 
 
 
 
 

พฤติกรรมและสภำพของควำมสำมำรถในกำรขบัขี่บน
เส้นทำงดงักลำ่วท่ีมีควำมติดขดัสงูกว่ำวฏัจกัรกำรขบั
ขี่ยโุรป เป็นต้น 
       จำกผลกำรศึกษำกำรเก็บข้อมลูและกำรสร้ำงวฏั
จกัรกำรขบัขี่ที่ถกูเลอืกเป็นตวัแทนรูปแบบกำรขบัขี่ ซึ่ง
จะแสดงถึงลักษณะสภำพจรำจรและปริมำณกำร
ปลอ่ยก๊ำซไอเสีย โดยปริมำณก๊ำซไอเสียจะแยกตำม
ชนิดของก๊ำซ ได้แก่  คำร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
คำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ไฮโดรคำร์บอน (HC) และ 
ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ซึ่งจะถูกประเมินแยก
ตำมชนิดของวัฏจักรกำรขับขี่ โดยค่ำปริมำณไอเสีย
โดยรวมของวฏัจกัรกำรขบัขี่ท่ีมีค่ำต ่ำที่สดุ มีคำ่เทำ่กบั 
171.05 กรัมต่อกิโลเมตร และ อัตรำกำรสิน้เปลือง
เชือ้เพลิงเท่ำกับ 20.687 กิโลเมตรต่อลิตร ซึ่งวฏัจักร
กำรขับข่ีดังกล่ำวมีควำมเหมำะสมส ำหรับใช้เป็น
แนวทำงส ำหรับกำรลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซไอเสีย
แ ล ะ อั ต ร ำ ก ำ รสิ ้น เป ลื อ ง เ ชื ้อ เพ ลิ ง ส ำ ห รั บ
รถจักรยำนยนต์ เน่ืองจำกมีปริมำณกำรปลอ่ยไอเสีย
และกำรสิน้เปลืองเชือ้เพลิงต ่ำที่สุดและมีพฤติกรรม
กำรขบัขี่ท่ีใกล้เคียงกบัพฤติกรรมกำรขบัขี่  
       โด ย พิ จ ำ รณ ำ จ ำ ก ค่ ำ เป อ ร์ เซ็ น ต์ ค ว ำ ม
คลำดเคลื่อน ของพำรำมิเตอร์วัฏจักรที่สร้ำงขึน้กับ
พำรำมิเตอร์เปำ้หมำย เทำ่กบั 2.363% และเพื่อควำม
แม่นย ำส ำหรับกำรประเมินเพื่ อหำแนวทำงหรือ
เทคโนโลยีส ำห รับลดกำรปล่อยไอเสียและกำร
ประหยดัเชือ้เพลิงนัน้จึงควรจะมีกำรสร้ำงวฏัจักรกำร
ขบัขี่ที่เหมำะสมของแต่ละพืน้ที่นัน้จึงมีควำมจ ำเป็น
อยำ่งมำกในกำรออกแบบวฏัจกัรกำรขบัขี่ท่ีเหมำะสม 
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ตารางที่ 4 คำ่ควำมคลำดเคลือ่นเฉลีย่ของวฏัจกัรกำร 
   ขบัขี่ท่ีสร้ำงขึน้ 

Parameter 
Target 

parameter 
Driving 

parameter 
Average 
error (%) 

Vavg (km/h)  24.091 23.540 2.29 
V1avg (km/h)  31.457 31.020 1.39 
Accavg (m/s2)  0.608 0.609 0.19 
Decavg (m/s2)  0.663 0.655 1.25 
Idle (%)  22.520 23.936 6.29 
Cruise (%)  19.623 19.504 0.61 
Acc (%)  30.187 28.546 5.43 
Dec (%)  27.671 28.014 1.24 
PKE (m/s2)  0.402 0.392 2.58 
Average Error (%) - - 2.363 

 
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคำ่พำรำมิเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 6 คำ่ควำมคลำดเคลือ่นเฉลีย่ของวฏัจกัรกำร    
                  ขบัขี่ท่ีสร้ำงขึน้ 

Parameter Unit Weekday Weekend Combine 

Duration (s) 1104 1120 1128 
Distance (km) 7.142 7.330 7.380 
Speed 
average  (km/hr) 23.290 23.562 23.540 

CO 
(g/s) 0.0948 0.1133 0.0926 
(g/km) 14.652 17.313 14.145 

CO2  
(g/s) 1.0603 1.0433 1.0206 
(g/km) 163.90 159.40 155.99 

HC 
(g/s) 0.0054 0.0048 0.0037 
(g/km) 0.8414 0.7359 0.5676 

NOX  
(g/s) 0.0034 0.0029 0.0023 
(g/km) 0.5269 0.4474 0.3569 

Total 
Emission  

(g/km) 179.92 177.89 171.05 

FC 
(km/L) 19.640 19.709 20.687 
(l/100 km) 5.091 5.073 4.833 

*หมายเหตุ: FC คือ กำรสิน้เปลืองเชือ้เพลิง 
 

4. อภปิรายผล 
 จำกผลกำรศึกษำจะพบว่ำวฏัจกัรที่สร้ำงขึน้
จำกกำรเก็บข้อมูลควำมเร็วต่อเวลำและกำรติดตัง้
อุปกรณ์ตรวจวัดก๊ำซไอเสียและอัตรำกำรสิน้เปลือง
เชือ้เพลิงนัน้  สำมำรถน ำมำค ำนวณในโปรแกรม
สร้ำงวฏัจกัรกำรขบัขี่ที่ได้พฒันำขึน้นัน้ ซึ่งวฏัจกัรกำร
ขบัขี่ที่สร้ำงขึน้ทัง้ 3 วฏัจักรนัน้ จะแสดงถึงพฤติกรรม
กำรจรำจรบนท้องถนนที่เป็นพืน้ท่ีสนใจในแต่ละช่วง
ได้เป็นอยำ่งดี โดยลกัษณะพฤติกรรมดงักลำ่วจะมี 

 

 

 

 

Parameter 
Motorcycle  
drivingcycl

e 

Khonkean  
drivingcycle 

[8] 

Bangkok 
drivingcycle 

[10] 

ECE 
driving 

cycle [10] 

Taiwai 
drivingcycle 

[9] 

Vavg, km/h  23.540 
24.968 
(6.07%) 

10.74 (-
119.18%) 

33.4 
(41.9%) 

16.62 (-
29.4%) 

V1avg, km/h  31.020 
31.842 
(2.65%) 

24.21 (-
28.12%) 

44.4 
(43.1%) 

23.66 (-
23.7%) 

Accavg, 
m/s2  0.609 

0.636 
(4.43%) 

0.93 
(34.51%) 

0.541 (-
11.2%) 

0.68 
(11.7%) 

Decavg, 
m/s2  0.655 

0.692 
(5.65%) 

0.97 
(32.47%) 

0.789 
(20.5%) 0.68 (3.8%) 

%Idle  23.936 20.799 (-
13.10%) 

54.98 
(56.46%) 

23.7 (-
0.99%) 

30 (25.3%) 

%Cruise  19.504 17.828 (-
8.59%) 

12.81 (-
52.25%) 

42.2 
(116.4%) 

22 (12.8%) 

%Acc.  28.546 31.971 
(11.99%) 

14.51 (-
96.73%) 

18.3 (-
35.9%) 

24 (-15.9%) 

%Dec.  28.014 29.401 
(4.95%) 

18.06 (-
55.11%) 

15.8 (-
43.6%) 

24 (-14.3%) 

PKE, m/s2  0.392 0.448 
(14.29%) - 0.224 (-

42.7%) - 

FEAT JOURNAL
January - June 2017; 3(1) : 1-9

7



                                                     FEAT JOURNAL month-month, 2015; Vol.xx(No.xx):pp.-pp. 
 

ควำมแตกต่ำงกัน ดงัแสดงในผลกำรทดสอบและวฏั
จกัรกำรขบัขี่ที่เป็นตวัแทนที่ถกูเลือกจะเป็นวฏัจกัรที่มี
ค่ำแฟกเตอร์กำรปลดปล่อยโดยรวมและอัตรำกำร
สิน้ เปลืองเชื อ้ เพลิงต ่ ำที่ สุดนัน้  จะอธิบำยได้ถึ ง
ควำมสำมำรถในกำรขบัขี่ในกำรเดินทำงที่จะเกิดกำร
ประหยดัเชือ้เพลิงและปลดปล่อยก๊ำซไอเสียต ่ำที่สุด 
ในส่วนกำรน ำไปใช้ประโยชน์นัน้ สำมำรถน ำไปใช้
ประยุกต์ส ำหรับออกแบบตวัควบคุมกำรท ำงำนของ
เคร่ืองยนต์ กำรออกแบบระบบควบคุมสญัญำณไฟ
จรำจร และ ก ำหนดมำตรกำรในกำรตรวจวดัปริมำณ
กำรปลอ่ยมลพิษที่เหมำะสม เป็นต้น 

5.   กิตติกรรมประกาศ 

      ผู้ แต่งขอขอบคุณ กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟำร์มและ
เทคโนโลยีกำรควบคมุอตัโนมตัิมหำวิทยำลยัขอนแก่น 
(FEAT) และ สมำคมวิจัยวิทยำกำรขนส่งแห่งเอเชีย 
(ATRANS) ส ำหรับทุนสนับสนุนกำรวิจัยและบัณฑิต
วิทยำลยั มหำวิทยำลยัขอนแก่น ส ำหรับทุนอุดหนุน
กำรวิจยั 
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บทคดัย่อ 

งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อตรวจสอบยืนยนัความถกูต้องของคา่พิกดัต าแหนง่จากระบบระบพุิกดัต าแหนง่แบบ
จลน์ที่ได้พฒันาขึน้ อปุกรณ์ในระบบประกอบด้วยชดุสถานีฐานเพื่อใช้ส าหรับสง่คา่ข้อมลูพิกดัต าแหนง่ที่ปรับแก้
แล้วไปยงัชดุเคร่ืองรับผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตจากสญัญาณโทรศพัท์เคลื่อนที่ด้วยการสือ่สารแบบ TCP/IP ใน
การทดสอบได้ก าหนดค่าพิกัดต าแหน่งอ้างอิงและจุดที่ต้องการรังวดัค่าพิกัด เพื่อเก็บบันทึกค่าพิกัดต าแหน่ง
อ้างอิงในระบบพิกัดกริด แนวทิศเหนือ-ตะวันออก ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบค่าพิกัด
ต าแหนง่ของจดุที่รังวดักบัคา่พิกดัที่ได้จากการส ารวจด้วยกล้องสถานีรวมจะให้คา่ผลตา่งในทิศเหนือ-ตะวนัออก
มีคา่เฉลีย่เทา่กบั10.89 ซม. และ 12.69 ซม. ตามล าดบั 

ค าส าคัญ : ระบบการระบพุิกดัต าแหนง่บนพืน้ลกด้วยวิธีจลน์ เกษตรแมน่ย า 
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Abstract 

The objective of this research was to validate the accuracy of position acquired from a real-time 
kinematic (RTK) GPS system. The systems consist of a RTK GPS base station which sent the 
correction signal to a rover GPS station through the Internet network via TCP/IP from mobile phone 
signal. The position of the base station in the North – East grid reference system was set while the 
corrected positions of the rover station were recorded. The test results showed that the positions of 
the rover station acquired from RTK GPS system compared to the highly precise and accurate 
position which was measured from a total station gave the differences in position about 10.89 and 
12.69 cm. in the North and East direction respectively. 
Keywords : Real-Time Kinamatic GPS; Precision Agriculture 
__________________________________________________________________________ 
*ติดต่อ: อีเมล :  vkata@sut.ac.th, โทรศพัท์: 0-4422-4225, โทรสาร: 0-4422-4610

1. บทน า 

การท าการเกษตรในยุคปัจจุบนัได้มีการพฒันาไป
อย่างรวดเร็วตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
เท ค โน โล ยี  ก า รท า เก ษ ต รแม่ น ย า  (Precision 
Agriculture) นับเป็นอีกแนวความคิดหนึ่งที่ ได้ รับ
ความสนใจมากขึน้ในประเทศไทย การท าเกษตรแบบ
แม่นย าเป็นการน ากลยุทธ์การท าเกษตรที่ยึดหลัก 
“ควบคุมการใช้ปัจจัยการผลิตให้ถูกสถานที่และถูก
เวลา” โดยอาศยัเทคโนโลยีและการบริหารจดัการเข้า
มาประยุกต์ใช้  เพื่อให้การเพาะปลูกหรือการท า
การเกษตรมีประสิทธิภาพดียิ่งขึน้ ช่วยเพิ่มปริมาณ
และคุณภาพผลผลิต ตลอดจนช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม หลกัของเกษตรแม่นย ามีแนวคิดที่ว่าพืช
พนัธุ์ที่ปลกูและสภาพแวดล้อม(ดิน น า้ แสง อากาศ) 
มีความแตกต่างกันไปในแต่ละพืน้ท่ี สภาพแวดล้อม
รอบที่แตกต่างกันนี เ้องส่งผลให้ผลผลิตที่ได้มีความ
แตกตา่งกนั ดงันัน้การปรับวิธีการดแูลให้เหมาะสมกบั
แต่ละสภาพพืน้ที่ที่แตกต่างกนัจะท าให้ได้รับผลผลิต

รวมไปถึงการใช้ทรัพยากรในการผลิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสงูสดุ เกษตรแม่นย าจึงให้ความส าคญั
กับข้อมูลของสภาพแวดล้อมในแต่ละพืน้ที่ย่อย ๆ 
สง่ผลให้การระบุพิกดัต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ส าหรับ
ใช้ ในก ารอ้ า ง อิ ง ข้ อมู ลจึ งมี ค วาม ส าคัญ เป็ น                  
อยา่งยิ่ง  

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบนัท าให้
การระบุพิกัดต าแหน่งทางภูมิศาสตร์สามารถท าได้
โดยอาศยัสญัญาณจากดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลก 
ระบบการระบุพิกัดต าแหน่งบนพื น้โลก (Global 
Positioning System, GPS) จึ งนับ เป็นเค ร่ืองมือที่
ส าคัญอย่างหนึ่งในการท าเกษตรแม่นย า อย่างไรก็
ตามการระบพุิกดัต าแหน่งในการท าเกษตรแมน่ย านัน้
ต้องการความละเอียดถูกต้องของพิกัดต าแหน่ง
ค่อนข้างสงูเนื่องจากบางครัง้อาจต้องน าข้อมูลพิกัด
ต าแหน่งดังกล่าวไปใช้งานร่วมกับระบบควบคุม
อตัโนมตัิ อาทิ เช่น ระบบบงัคบัเลีย้วของรถแทรกเตอร์ 
หรือการควบคมุการท างานของเคร่ืองจกัรกลเกษตรให้ 
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สมัพนัธ์กบัคา่พิกดัต าแหน่ง เป็นต้น วิธีการในการระบุ
พิกัดต าแหน่งด้วยจีพี เอสให้ได้ค่าพิกัดที่แม่นย า
สามารถกระท าได้หลายวิ ธี  ระบบการระบุพิกัด
ต า แ ห น่ งบ นพื ้น โล ก ด้ วย วิ ธี จ ล น์  (Real-Time 
Kinematic, RTK GPS) ได้รับการยอมรับว่ามีความ
ถกูต้องและแม่นย ามากที่สดุวิธีการหนึ่ง [5] อย่างไรก็
ตามถึงแม้ว่าระบบดงักลา่วจะมีความละเอียดแม่นย า
แต่อุปกรณ์ในระบบฯ แบบส าเร็จรูปที่มีใช้งานอยู่ใน
เชิ งพ า ณิ ช ย์ นั ้น นั บ ว่ า ยั งมี ราค าค่ อ น ข้ า งสู ง 
นอกจากนัน้ การใช้งานระบบระบพุิกดัต าแหนง่บนพืน้
โลกด้วยวิธีจลน์โดยปกติจะต้องอาศัยสถานีฐาน 
(Base Station) ซึ่ ง มี พิ กั ด อ้ า ง อิ งต า แห น่ ง ท า ง
ภูมิศาสตร์ที่ถูกต้องท าหน้าที่ให้บริการส่งข้อมูลค่า
พิกดัปรับแก้แบบสมับรูณ์ไปยงัชุดเคร่ืองรับสญัญาณ 
(Rover) โดยผ่านเครือข่ายคลื่นวิทยุ หรือเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ซึ่งในประเทศไทยมีสถานีฐานให้บริการ
ลักษณะนี จ้ ากัด เฉพาะหน่วยงานราชการและ
ครอบคลมุในบางพืน้ที่เท่านัน้จึงส่งผลให้ยงัไม่มีการ
น าระบุพิกัดต าแหน่งบนพื น้ โลกด้วยวิ ธีจลน์ ไป
ประยุกต์ใช้งานทั่วไปอย่างแพร่หลายเท่าท่ีควร [3] 
และนับเป็นข้อจ ากัดอย่างหนึ่งในการพัฒนาการท า
เกษตรแมน่ย าในประเทศไทย  

ปัจจบุนัได้มีการพฒันาแผงวงจรรับสญัญาณ RTK 
GPS ขึน้เฉพาะเพื่อจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ แผงวงจร
รับสญัญาณดงักลา่วมีลกัษณะเป็น System on Chip 
(SoC) ที่ ไ ด้ ร ว ม เอ า ห น่ ว ย ป ระ ม ว ล ผ ล ก ล า ง 
หน่วยความจ า ตัวก าเนิดสัญญาณนาฬิกา หน่วย
ควบคมุการเช่ือมตอ่กบัอปุกรณ์ภายนอกรวมไปถึง 

 

 

ชดุค าสัง่ส าหรับปรับแก้คา่พิกดัไว้ในแผงวงจรเพียงชุด
เดี ย วส่ งผล ให้ อุป ก รณ์ ดั งกล่ า วมี ราค าถูกล ง
ค่อนข้างมาก เพื่อเป็นการพฒันาระบบการท าเกษตร
แมน่ย าในประเทศไทยให้แพร่หลายมากยิ่งขึน้ แนวคิด
ของการวิจยันีจ้ึงมีวตัถปุระสงค์หลกัที่จะพฒันาระบบ
ระบุพิ กัดต าแหน่ งบนพื น้ โลกแบบจลน์ส าห รับ
ประยกุต์ใช้ในการท าเกษตรแมน่ย า โดยในเบือ้งต้นจะ
ท าการตรวจสอบและยืนยนัความถกูต้องของคา่พิกัด
ต าแหน่งของชุดเคร่ืองรับสญัญาณจากแผงวงจรรับ
สัญญาณ RTK GPS ส าหรับใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง
เพื่อที่จะพัฒนาระบบฯ ให้สามารถใช้งานร่วมกับ
อปุกรณ์อื่นๆ ในการท าเกษตรแมน่ย าได้ตอ่ไป   

2. วิธีการวจิัย 

อปุกรณ์ในระบบประกอบด้วยชดุสถานีฐานและชุด
เคร่ืองรับสัญญาณพิกัดต าแหน่ง ภายในมีบอร์ด
ส าหรับเช่ือมต่อวงจรต้นแบบซึ่งประกอบด้วยอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ตา่งๆ ได้แก่ แผงวงจรรับสญัญาณ RTK  

 

 

 

 

 
 

 
รูปที่ 1 แผงวงจรรับสญัญาณ RTK GPS  
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GPS (รูปที่ 1) วงจรแปลงระดบัสญัญาณข้อมูลผ่าน
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่  อุปกรณ์เช่ือมต่อและ
กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต วงจรแปลงระดับ
แรงดนัและแหลง่จ่ายไฟกระแสตรง โดยมีรูปแบบของ
การเช่ือมตอ่วงจรเชิงระบบของอปุกรณ์ตา่งๆ แสดงดงั
รูปที่  2 การท างานของระบบระบุพิกัดต าแหน่งทัง้
สถานีฐาน  (Base) และชุด เค ร่ือง รับ  (Rover) จะ
เช่ื อมต่ อ ข้อมูลป รับแ ก้ค่ าพิ กัด ผ่ าน เค รือข่ าย
อินเทอร์เน็ตด้วยการสื่อสารแบบ TCP/IP โดยเลือกใช้
สญัญาณเครือขา่ยโทรศพัท์เคลื่อนที่ระบบ 3G/4G ใน
การรับ -ส่งข้อมูลค่าปรับแก้พิกัดแทนการส่งผ่าน
คลื่นวิทยเุนื่องจากอาจมีผลกระทบเนื่องจากข้อจ ากดั
ของสภาพพืน้ท่ีและทัศนวิสัย [2]  ขณะที่การเก็บ
บันทึกต าแหน่งพิกัดของชุดเคร่ืองรับจะใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป GNSS Viewer (รูปท่ี 3)  

ในการทดสอบความถกูต้องและแมน่ย าของระบบ
ได้ก าหนดต าแหนง่หมดุอ้างอิงของสถานีฐาน (GPS1) 
บริเวณหมดุส ารวจของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี 
ซึง่มีคา่พิกดัฉากอ้างอิงตามพิกดัพืน้หลกัฐาน WGS84 
 

 

เ ป็ น  1,646,661.287 เม ต ร  (พิ กั ด เห นื อ )แ ล ะ 
179,257.099 เมตร (พิกดัตะวนัออก) ดงัแสดงในรูปที่ 
4 จากนัน้จึงใช้กล้องส ารวจสถานีรวม (Total Station, 
TOPCON รุ่น GTS300) ในการรังวดัจากหมุดอ้างอิง
ของสถานีฐานไปยังหมุดที่ต าแหน่งชุดเค ร่ืองรับ 
(GPS2) เพื่อหาพิกดัต าแหนง่โดยละเอียด หลงัจากท า
การติดตัง้อุปกรณ์ระบุพิกัดต าแหน่งแบบจลน์และ
ก าหนดค่าพิกัดต าแหน่งหมุดที่สถานีฐานจึงน า
อุปกรณ์ระบุพิกัดต าแหน่งซึ่งท าหน้าที่เป็นเคร่ืองรับ
สญัญาณไปติดตัง้ไว้ ณ จุดพิกัดที่ต้องการรังวัดค่า
ต าแหน่งทิง้ไว้เป็นเวลา 1 ชม. และเก็บบนัทึกค่าพิกัด
ทกุๆ 5 วินาทีในโหมดการท างานแบบ static [1] เพื่อ
น าไปเปรียบเทียบกับค่าพิกัดต าแหน่งที่อ่านได้จาก
กล้องสถานีรวมและวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อน
ของคา่พิกดัที่ต าแหนง่เคร่ืองรับ  

3.  ผลการวิจัยและอภปิราย 
จากผลการทดสอบจะได้ค่าพิกัดเฉลี่ยของหมุดที่

ท าการรังวัดในทิศ เหนือ -ตะวันออกมีค่าเท่ากับ  
1,646,614.149 เมตร และ 179,219.917 เมตร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 วงจรเชิงระบบ 
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รูปที่ 3  โปรแกรม GNSS Viewer  

ตามล าดบั ขณะที่พิกัดต าแหน่งที่รังวัดได้จากกล้อง
ส ถ า นี ร ว ม จ ะ มี ค่ า 1,646,614.045 เม ต ร  แ ล ะ  
179,219.795 เมตรตามล าดบั ในรูปที่ 5 แสดงให้เห็น
ถึงการกระจายของพิกัดต าแหน่งหมดุที่ต้องการรังวดั
ที่บันทึกได้จากอุปกรณ์ระบุพิกัดต าแหน่งแบบจลน์ 
โดยมีค่าผลต่างในทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉลี่ย
เท่ากับ  10.89 ซม. และ  12.69 ซม. ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานของผลต่างในทิศเหนือและทิศตะวันออก 
เท่ากับ 11.41 และ 10.99 ซม. ตามล าดับ  เมื่อน า
ข้อมลูผลตา่งคา่พิกดัที่ต าแหนง่เคร่ืองรับในแนวเหนือ-
ใต้มาพล็อตเทียบกับจ านวนข้อมูลดงัแสดงในรูปที่ 6 
จะเห็นถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงของค่าพิกัด

ต าแหน่งของชุดเคร่ืองรับสญัญาณที่รังวดัได้ในแต่ละ
ช่วงเวลา 
 

 

 

 

 
รูปที่ 4  ต าแหนง่ของหมดุสถานฐีานและ 

 หมดุที่ต าแหนง่เคร่ืองรับ 
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    รูปที่  5   การกระจายของพิกัดต าแหน่งหมุดที ่   

ต าแหนง่เคร่ืองรับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 6    ต าแหนง่หมดุที่ต าแหนง่เคร่ืองรับในแนว  

ทิศเหนือ-ใต้เทียบกบัจ านวนข้อมลู 

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาข้อมูลดังกล่าวจะ
พบว่า ค่าความแม่นย าของระบบการระบุ พิกัด
ต าแหนง่ยงัไมเ่พียงพอตอ่การน าไปใช้ในการท าเกษตร 
 

 

แม่นย าได้ โดยปัจจัยที่มีผลต่อค่าความคลาดเคลื่อน
ของพิกัดต าแหน่ง ได้แก่ สภาพอากาศซึ่งในช่วงการ
ทดสอบมีเมฆค่อนข้างมาก ขณะที่จ านวนดาวเทียม 
GPS ที่ชดุสถานีฐานและชดุเคร่ืองรับสามารถตรวจจบั
สญัญาณได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยมี
จ านวนเฉลีย่เท่ากบั 7 ดวง ตามล าดบั ซึ่งปกติจ านวน
ดาวเทียมที่จับสญัญาณได้ไม่ควรต ่ากว่า 9-11 ดวง  
[3]  จึงอาจส่งผลต่อค่าความเคลื่อนของสญัญาณที่
รังวัดได้ อย่างไรก็ตามการแก้ไขอาจท าได้โดยการ
เปลี่ยนต าแหน่งติดตัง้ชุดสถานีฐานให้สามารถจับ
สญัญาณจากดาวเทียมได้ดีขึน้ เช่น ดาดฟ้าอาคาร
หรือในพืน้ที่ที่ไม่มีสิ่งบดบงัทศันวิสยั การเลือกใช้เสา
อากาศรับสญัญาณแบบ Geodetic [4] การเลือกใช้
แผงวงจรรับสัญญ าณที่ สามารถ รับสัญญ าณ
ดาวเทียมในระบบระบพุิกัดต าแหน่งอื่นๆ ที่มีวงโคจร
ครอบคลุมพื น้ที่ประเทศไทยเพิ่มเติมได้ด้วย เช่น 
GLONASS และ BEIDOU รวมไปถึงการทดสอบวัด
ค่าซ า้หลายๆครัง้ เพื่อประยุกต์ใช้กระบวนการทาง
สถิติมาใช้ในการปรับปรุงความแม่นย าให้สูงมาก
ยิ่งขึน้ เป็นต้น 

 

3. สรุป 
งานวิจัยนีจ้ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบระบุ

พิกัดต าแหน่งบนพืน้โลกแบบจลน์ส าหรับประยุกต์ใช้
ในการท าเกษตรแม่นย า โดยได้ท าการทดสอบและ
ยืนยันค่าความถูกต้องของพิกัดต าแหน่งของชุด
เคร่ืองรับสญัญาณ ผลการทดสอบเมื่อเปรียบเทียบค่า
พิกัดต าแหน่งของจุดที่ต้องการรังวัดกับค่าพิกัดที่ได้
จากการส ารวจด้วยกล้องสถานีรวมพบวา่คา่ผลตา่งใน
ทิศเหนือ-ตะวนัออกมีคา่เฉลีย่เท่ากบั 10.89 ซม. และ 
12.69 ซม. คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตา่งในทิศ 
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เหนือและทิศตะวันออก เท่ากับ  11.41 และ 10.99 
ซม. ตามล าดบั ปัจจยัที่มีผลต่อค่าความคลาดเคลื่อน
ของพิกัดต าแหน่งได้แก่ สภาพอากาศในขณะท าการ
รังวัดและจ านวนดาวเทียมที่ ชุดสถานีฐานและ
เคร่ืองรับสามารถจบัสญัญาณได้ 
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บทคดัย่อ 

บทความวิจยันีไ้ด้ศึกษาเก่ียวกบัการพฒันากฎการควบคมุพีไอดีส าหรับอปุกรณ์ขบัเร้าแบบ เปิด/ปิด โดยผู้วิจยั
ขอเรียกวา่ตวัควบคมุแบบ Digital PID เพื่อออกแบบตวัควบคมุที่มีความเหมาะสมกบัอปุกรณ์ที่มีการขบัเร้าแบบ 
เปิด/ปิด โดยการน าน ามาเปรียบเทียบกับตัวควบคุมที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ คือ 
On/Off และ PID โดยการน าตัวควบคุมทัง้ 3 ไปควบคุมอุณหภูมิน า้ในระบบทางความร้อนแบบเปิดที่มีการ
ไหลเวียนของน า้อยูต่ลอดเวลา และอปุกรณ์การท างานมีสญัญาณ เอาท์พตุเป็นแบบ ดิจิตอล แล้วเปรียบเทียบ
จากคา่ ช่วงเวลาขึน้  โอเวอร์ชตูสงูสดุ เวลาเข้าที่ และคา่ความผิดพลาด ณ สถานะอยูต่วัของระบบ ที่ได้จากทัง้ 3  
ตวัควบคมุ โดยการควบคมุสญัญาณเอาท์พุต/อินพตุผ่านอปุกรณ์ UEIPAC-300 และออกแบบตวัควบคุมด้วย
โปรแกรม MATLAB/Simulink จากการศกึษาพบวา่ Digital PID นัน้ได้คา่โอเวอร์ชตูต ่าสดุและค่าความผิดพลาด 
ณ สถานะอยู่ตวั น้อยที่สดุ และมีช่วงเวลาขึน้ที่ใกล้เคียงกบั ตวัควบคมุแบบ On/Off และคา่เวลาเข้าที่ใกล้เคียง
กบั ตวัควบคมุ PID 

ค าส าคัญ : ตวัควบคมุ Digital PID ตวัควบคมุ PID ตวัควบคมุแบบ On/Off 

FEAT JOURNAL 
FARM  ENGINEERING AND AUTOMATION TECHNOLOGY JOURNAL 
วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยกีารควบคุมอตัโนมัติ  
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Abstract 

This research had studied about development of a PID control law for an On/Off actuator. In this 
paper, This’ll be called Digital PID for designing the controller what have suitability with an On/Off 
actuator. By comparing with other controller that have been used in many industries such as  On/Off 
controller and PID controller for using three-controller to control water temperature in a thermal 
opened system which circulates water all the time and actuator have worked with digital output 
signal. With comparing from many performance is Rise time, Overshoot, Settling time, and Steady-
state error. The input/output signals of each controller was controlled by a UEIPAC-300 device and 
the embedded real-time hardware in the loop of MATLAB/Simulink.In the conclusion,Digital PID has 
lowest both overshoot and Steady-state error.With Rise time, Digital PID had this value approximately 
wi th  On/Of f  conto l le r  and had Set t l ing  t ime approx imate ly  wi th  P ID  cont ro l le r .  
Keywords: Digital PID controller, PID controller, On/Off controller 
 
______________________________________________ 
*ติดตอ่: : อีเมลล์ : tthanar@gmail.com, โทรศพัท์ : 081-262-4949
 

1. บทน า 

เนื่องจากการควบคมุแบบพีไอดี เป็นการควบคมุที่
มี โครงสร้างการท างานที่ ไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการ
ออกแบบ และการก าหนดค่าพารามิ เตอร์ให้ตัว
ควบคุมสามารถกระท าได้โดยง่าย ท าให้หลักการ
ควบคุมดั งกล่าวยังคง เป็ นที่ นิ ยมกันอยู่ อย่ า ง
แพร่หลาย แม้ว่าในปัจจุบนัจะมีหลกัการและทฤษฎี
การควบคมุแบบใหม่ๆ ท่ีพฒันาขึน้มาก็ตาม [1,2] ใน
การออกแบบตัวควบคุมแบบพีไอดีมีจุดประสงค์เพื่อ
ควบคมุระบบให้เป็นไปตามค่าเปา้หมาย คือ มีความ
เที่ยงตรงและถกูต้อง การควบคมุแบบพีไอดี เป็นการ
ควบคมุแบบ 3 องค์ประกอบ (Three term control) ที่
ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญสามส่วนได้แก่ 
Proportional (P) หมายถึงการปรับสดัสว่นสญัญาณ  
Integral (I) หมายถึง การอินทิเกรตสัญญาณและ
Derivative (D) หมายถึง การอนพุนัธ์สญัญาณ กลไก 

 

ทัง้สามจะกระท ากับสัญญาณแล้วถูกรวมตัวเข้า
ด้วยกนั เพื่อท าหน้าที่ปรับแต่งสญัญาณควบคมุอย่าง
เหมาะสม เพื่อให้เกิดผลตอบสนองตามที่ต้องการ[3] 
ทัง้นีใ้นการใช้งานตวัควบคมุอาจไมไ่ด้ใช้กลไกทัง้สาม
พร้อมกันทีเดียว แต่เลือกใช้ท างานร่วมกันในแบบ
ต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะที่แตกต่างกันไป เช่น 
การควบคุมแบบพี การควบคุมแบบพีไอ หรือ การ
ควบคมุแบบพีดี เป็นต้น  
ดงันัน้จึงเป็นท่ีมาของงานวจิยันี ้คือเพื่อน าหลกัการ 

PID มาประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมกับอุปกรณ์
การท างานที่มีสัญญาณรับเข้าแบบดิ จิตอลหรือ
อปุกรณ์ที่ท างานแบบปิด เปิด นัน่เอง  

2. ทฤษฎีการออกแบบตัวควบคุม Digital PID 

     ในสว่นนีจ้ะน าเสนอ ทฤษฎี Digital PID controller
ที่มีรากฐานมาจาก PID ธรรมดา [4] แตม่ีการปรับปรุง 
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ให้มีความเหมาะสมกบัอปุกรณ์การท างานมีสญัญาณ
เอาท์พตุแบบ on/off โดยกระบวนการจะแบง่ออกเป็น 
4 สว่นดงันี ้

 

รูปที่ 1 ระบบ Digital PID controller 

2.1 Dead Zone 

      ค่า Error จะมาจากค่าความต่างระหว่าง ค่า 
Setpoint (SP) กับค่า Process value (PV) ก่อนเข้า 
Dead Zone (DZ) ตอ่จากนัน้ ถ้าคา่นัน้อยู่ในช่วง limit 
control zone ค่าที่ได้จะผ่านเข้าไปใน Dead Zone 
เพื่อจัดการกับ small constant oscillation ในระบบ 
โดยใน Dead Zone จะมีการพิจารณาค่าท่ีอยู่นอก
ช่วงเป็น ER = (SP-PV)+DZ และ ER = (SP-PV)-DZ 

                
รูปที่ 2 วิธีการของ Dead Zone [6] 

2.2 Control Zone 

ในกรณีที่ค่า Error นัน้ไม่อยูใ่นช่วง Limit control 
zone หรือก็คือ มีคา่ต ่ากวา่ Lower control zone หรือ  

 

 

มากกว่า Upper control zone ค่าเหล่านี จ้ะถูกดึง
ออกมาเพื่อเข้าสู่กระบวนการ Control Zone โดยมี
วิธีการท างานก็คือ  

- ถ้า Error ที่ได้น้อยกวา่ Lower control zone 
ที่ตัง้ไว้ Output ทีได้จะเป็นสญัญาณสัง่ปิด
อปุกรณ์การท างาน 

- ถ้ า  Error ที่ ไ ด้ ม า ก ก ว่ า  Upper control 
zone ที่ตัง้ไว้ Output ทีได้จะเป็นสญัญาณ
สัง่เปิดอปุกรณ์การท างาน  

- ถ้า Error ที่ได้อยูใ่นช่วง  limit Control Zone 
ค่า Error นีจ้ะผ่านเข้าไปยังกระบวนการ 
Dead Zone และPID Algorithm ตามล าดบั  
 

             
 

      รูปที่ 3  วิธีการของ Control Zone [6] 
 

2.3 PID Algorithm 

      ต่อไป ค่าที่ได้จาก Dead Zone จะผ่านเข้ามายงั
ก ระบ วน ก า ร  PID controller โด ย ใน ส่ ว น นี ้จ ะ
เหมือนกบัหลกัการ PID ทัว่ไป คือแบ่งออกเป็น 3 สว่น 
คื อ  Proportional, integral แ ล ะ  derivative โ ด ย
สญัญานขาออกที่ได้ u(t) จะมาจากสมการ  
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โดยที ่

        u(t) = คา่สญัญาณเอาท์พทุ 

        e(t) = คา่ความผิดพลาดในขณะนัน้ 

        Kp = อตัราขยายสดัสว่น 

        Ki = อตัราขยายปริพนัธ์ 

        Kd = อตัราขยายอนพุนัธ์  

      โดยวิธีการหาค่า Kp , Ki , Kd นัน้ทางผู้ทดลองจะ
ใช้วิธีการของซีเกลอร์-นิโคลส์ (Ziegler- Nichols) โดย
วิธีการวัฎจักรท้ายสุด (Ultimate Cycle Method) ใน
การปรับคา่เกนตวัควบคมุเนื่องจากเป็นวธีิที่ไมซ่บัซอ่น
และมีประสทิธิภาพ [5] 
 

2.4 Pulse Generator 

      หลงัจากนัน้ สญัญาณควบคมุ u(t) ที่ได้ จะถกู
แปลงให้อยู่ในรูป สญัญานของ Digital (PWM) โดย 
Programmable Pulse Generator โดยมี หลักการ
ท างานอยู่ว่า ค่าสญัญาณ u(t) ที่ได้ จะถูกจ ากัดการ
ท างานให้อยูใ่นช่วง 0 -100% เช่น ถ้าค่า u(t) = 30 % 
Pulse Width ก็จะมีคา่เป็น 30 % ของ Period ที่ตัง้ไว้ 

3. วิธีการทดลอง 

     ในการทดลองนัน้จะน าตัวควบคุมทัง้  3 ตัวที่
ออกแบบโดยใช้โปรแกรม MATLAB/Simulink แปลง 
algorithm  ด้ วย  realtime window target ผ่ านตั ว
อุปกรณ์UEIPAC-300 เพื่ อ ใช้ส ร้างการท างานที่
เรียกวา่ hareware in the loop โดยที่ ตวัควบคมุ PID 
ธรรมดา  จะมาจากสมการท่ี (1) และ คมุแบบ On/Off 
จะมาจากตวัควบคมุ On/Off ทัว่ไป คือ เปิดเมื่อ 
 

 

 

รูปที่ 4 วิธีการของ Pulse Generator [6] 
 

 
       รูปที่ 5 แท็งก์น า้ระบบเปิดที่ใช้ในการทดลอง 

อุณหภูมิยังไม่ถึงค่า set point และปิดเมื่อ อุณหภูมิ
ถึงค่า set point โดยระบบที่ใช้ในการทดสอบนัน้จะ
เป็นแท็งก์น า้ระบบเปิดที่มีการถ่ายเทความร้อนกับ 
บรรยากาศภายนอก (รูปที่ 5) และมีการไหลเวียนของ
น า้ เข้าและออกอยู่ตลอดเวลาเป็นเวลา 45 นาทีซึ่ง
เป็นระยะเวลาที่ เพียงพอต่อการสงัเกตพุฤติกรรมทาง
ความร้อนของระบบและตัง้ค่า set point ที่ 40 องศา 
โดยที่ PID controller และ Digital PID จะใช้ค่า Kp 
Ki  Kd ซึ่งได้จากวิธีการของซีเกลอร์-นิโคลส์ นัน้คือ      
Ki = 2, Kp = 40, Kd = 10 และคา่อณุหภมูิที่วดัจะได้
จากผลตอบสนองทกุๆ 2 วินาที  
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รูปที่ 6 กราฟเปรียบเทยีบผลของตวัควบคมุทัง้สามตวั 
 

 จากผลการทดลองจะเห็นว่าระบบ on/off นัน้ มี
ค่า ช่วงเวลาขึน้(388 วินาที) น้อยท่ีสุด แต่ก็มีค่า     
โอเวอร์ชตู (43.83 เซลเซียส) ท่ีมากที่สดุ เนื่องจาก
ระบบon/off นัน้จะเปิดการท างาน heater ค้างไว้
จนกว่าค่าอณุหภมูิที่วดัได้มีค่าเทา่กบัหรือมากกว่า 
ค่า set point จึงจะปิดการท างานของ heater ซึ่ง
ไม่ได้มีการค านึงถึงความร้อนสะสมที่เกิดขึน้ใน
ระบบท่ีใช้ในการทดลอง 
 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการวดั 

 

 ส่วนระบบ Digital PID นัน้มีค่า ช่วงเวลาขึน้ 
(956 วินาที) ท่ีใกล้เคียงกบัระบบ on/off สาเหตมุา
จากว่าถ้าหากค่าอุณหภูมิที่วัดได้มีค่า น้อยกว่า 
ช่วง Control Zone ที่ตัง้ไว้ ระบบจะท าการเปิด 
heater ค้างไว้ และจะมีการปิดเมื่อคา่อณุหภมูิที่วดั
ได้มีค่ามากกว่า ช่วง Control Zone และจะมีการ
สลับมาใช้ระบบ PID เมื่อค่าอุณหภูมิที่วัดได้ อยู่
ในช่วง Control Zone จึงท าให้ได้ค่าโอเวอร์ชูต 
(41.8 เซลเซียส)  และเวลาเข้าที่ (408 วินาที ) 
ใกล้เคียงกับ ระบบ PID ธรรมดา และมีค่าความ
ผิดพลาด ณ สถานะอยู่ตัวเฉลี่ยน้อยที่สดุ (0.219 
เซลเซียส) 
      ส่วนระบบ PID นัน้ค่าทุกค่าจะขึน้อยู่กับการ
ปรับคา่เกน Kp Ki Kd เพียงอย่างเดียว ซึ่งค่าเกนที่
ดีที่สดุนัน้จะมีการเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลาขึน้อยู่
กับปัจจัยภายนอกและภายใน ณ ช่วงเวลานัน้ๆ 
อยา่งในกรณีการทดลองนี ้อาจจะมีการใช้คา่ Kp  

 
 
 

 

ตัว
ควบคุม 

ช่วงเวลา
ขึน้

(วนิาที) 

 โอเวอร์ชูต
(เซลเซียส) 

เวลา
เข้าท่ี

(วนิาที) 

ค่าความ
ผิดพลาด 

ณ 
สถานะ
อยู่ตัว
เฉล่ีย 

On/Off 388  43.83 - - 
PID 956  42.41 1348 0.552 

D-PID 408  41.80 1582 0.219 
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เมื่อเปรียบเทียบกบัตวัควบคมุทัง้สองตวั แต่ก็แลกมา
ด้วยค่า โอเวอร์ชูตสงูสดุที่น้อยลง และเวลาการเข้าที่ 
ที่น้อยลง 
 

5.  สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
      จากผลการทดลองจะเห็นว่า Digital PID นัน้มี
ความเหมาะสมกบัอปุกรณ์ท างานที่มีการขบัเร้าแบบ 
เปิด/ปิด มากกวา่ PID และ On/Off control เมื่อน าผล
มาเปรียบเทียบกับตัวควบคุมทัง้สอง ถึงแม้ว่าค่า
ช่วงเวลาขึน้และเวลาการเข้า จะไม่ได้ดีที่สุด แต่ก็มี
ความใกล้เคียงกับทัง้  2 ระบบ ซึ่ งต่างจากระบบ
ควบคุมทัง้สองที่แม้ว่าจะมีค่า ช่วงเวลาขึน้และเวลา
การเข้าที่น้อย แต่ก็แลกมาด้วยการมีค่าอื่นๆที่มากขึน้   
ดังนัน้จะเห็นได้ว่า Digital PID มีการลดข้อด้อยของ
ตวัควบคุมทัง้สองและมีการน าข้อดีของระบบทัง้สอง
ไปใช้ผสมผสานกัน ท าให้ได้ค่า โอเวอร์ชูต และ ค่า
ความผิดพลาดณ สถานะอยูต่วัเฉลีย่ ดีที่สดุ 
      ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงตวัควบคมุแบบ Digital 
PID ให้ดีขึน้ นัน้สามารถท าได้โดยใช้วี ธีการ Auto 
tuning gain ที่มีหลากหลายวิธี  (ในที่นี ใ้ช้ค่า เกน 
เท่ากันหมด) เพื่ อให้ระบบมีค่าเกนในส่วนต่างๆ 
เหมาะสมกับปัจจัย ณ ช่วงเวลานัน้ๆ หรือ การใช้ 
Robust Adaptive Control เข้ามาช่วยลดข้อจ ากัด
ของระบบควบคุม ในสภาวะที่ไม่พึงประสงค์จากการ
รบกวนจากภายนอกได้ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อเลือกเส้นทางการเคลื่อนที่ที่เหมาะสมของปลายแขนกลกรีดยางพารา ปลาย
แขนกลถูกสร้างจากตวัขบัเร้าเชิงเส้นสองตัวที่ติดตัง้อยู่ด้านบนของชุดจับยึดกับล าต้นยางพารา เส้นทางการ
เคลือ่นท่ีของปลายแขนกลได้จากสมการการเคลือ่นท่ีแบบเส้นตรง โพลโินเมียล และวงกลม ของตวัขบัเร้าเชิงเส้น
ทัง้สอง การทดสอบท าโดยการให้ปลายแขนกลเคลื่อนที่ไปบนต้นยางจ าลอง ผลการทดสอบพบวา่ เส้นทางการ
เคลือ่นท่ีที่สร้างจากสมการเส้นตรง และสมการวงกลมเป็นเส้นทางที่เหมาะสมส าหรับการกรีดยาง 

ค าส าคัญ : เส้นทางการเคลือ่นท่ี ปลายแขนกล ตวัขบัเร้าเชิงเส้น  การกรีดยางพารา 

Abstract 

The objective of this study was to select an appropriated trajectory of end effector for Para rubber 
tapping. The end effector was fabricated from two linear actuators, which was supported by special 
frame. The trajectories of the end effector were expressed from motion types of both actuators: 
linear, polynomial and circle types. The experimental was done by guiding the end effector on the  
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model of rubber tree. The results showed that the trajectory generated from linear and circle 
equations was appropriated for the rubber tapping. 

Keywords: Trajectory, End effector, Linear actuator, rubber tapping 
___________________________________________________________________________________ 
*ติดตอ่: อีเมล :  yongyuth@rmuti.ac.th, โทรศพัท์ : 089-8640019, โทรสาร : 044-244610 

1. บทน า 

   จากข้อมูลทางวิชาการของสถาบันวิจัยยาง 
รายงานว่าในปี 2553 ทัว่โลกมีพืน้ที่ปลกูยางพารา
ครอบคลมุพืน้ท่ีประมาณ 72.21 ล้านไร่ พืน้ที่ปลกู
ยางส่วนใหญ่เกือบ 76.4 % อยู่ในทวีปเอเชีย โดย
ประเทศอินโดนีเซียมีพืน้ท่ีปลกูยางมากที่สดุ 21.53 
ล้านไร่รองลงมาคือ ประเทศไทย  18.76 ล้านไร่ 
และมาเลเซีย 6.38 ล้านไร่ ส าหรับประเทศผู้ ผลิต
ยางธรรมชาติมากที่สุด  3 อันดับแรกใน ปี 2555 
ได้แก่  ไทย  ผลิตได้  3.778 ล้านตัน  หรือคิดเป็น 
34.5 % ของปริมาณการผลิตทัง้โลก รองลงมา คือ 
อินโดนีเซีย ผลิตได้ 2.746 ล้านตัน ส่วนประเทศ
มาเลเซียผลิตได้ 0.910 ล้านตัน ปริมาณการผลิต
ยางทัง้สามประเทศคิดเป็น 67.88 % ของปริมาณ
การผลิตทัง้โลก พืน้ที่ปลกูยางทัง้หมดของประเทศ
ไทยในปี 2553 ทัง้สิน้ 18,761,231 ไร่  ท ารายได้
ให้กบัประเทศไทยและการจ้างแรงงานเป็นจ านวน
มาก หนึ่งในแรงงานท่ีมีความส าคัญคือ  คนงาน
กรีดยาง เนื่องจากการกรีดยางต้องใช้แรงงานที่มี
ทกัษะ  มีความช านาญ  ซึ่งจะสง่ผลต่อปริมาณน า้
ยางที่กรีด  การชงักการเจริญเติบโต เนื่องจากมี
โอกาสที่คมมีดจะไปบาดเยื่อเจริญ  ที่อยู่ติดกับ
บริเวณเปลอืกของต้นยางพารา เป็นความเสยีหาย 
 

ที่ เกิดจากเกษตรกรที่ ไม่มี ความช านาญและ
ประสบการณ์ กรีดท าลายชัน้ของเยื่อเจริญหรือเกิด
บาดแผลที่บริเวณเยื่อเจริญ เนื่องจากเยื่อเจริญเป็น
ส่วนที่สร้างเนื อ้เยื่อใหม่มาทดแทน ถ้าหากถูก
ท าลาย ก็จะไม่สามารถสร้างเปลือกใหม่ในบริเวณ
นัน้ได้หรือท าให้เปลือกงอกใหม่ไม่เรียบสม ่าเสมอ 
เป็นรอยตะปุ่ มตะป ่ า การเก็บเก่ียวผลผลิตจาก
เปลือกงอกใหม่จะไม่สะดวก  การสิน้เปลืองของ
รอยกรีดเนื่องจากมีความหนาในการกรีดในแต่ละ
ครัง้มากเกินไป ท าให้หมดเปลือกยางเร็ว จากการ
แนะน าวิธีการกรีดที่ถูกต้อง การสิน้เปลืองเปลือก
ในแตล่ะครัง้กรีดควรอยูร่ะหวา่ง 1.7-2.5 มิลลเิมตร
หรือไม่เกิน 25 เซนติเมตรต่อปี เคร่ืองมือที่ใช้กรีด
ยางพาราเรียกวา่ มีดกรีดยางเจ๊ะบง การใช้มีดกรีด
ยางเจ๊ะบง นอกจากผู้ ใช้จะต้องมีทกัษะและความ
ช านาญแล้ว จะต้องสูญเสียพลงังานในการออก
แรงกระตุกเพื่อให้คมมีดเฉือนเปลือกยางเป็น
ระยะทางยาวประมาณคร่ึงหนึง่ของเส้นรอบวงของ
ต้นยางพารา เกิดการสิน้เปลืองเปลือกที่เร็วเกินไป 
มีความเสียหายของหน้ายาง ความสามารถในการ
กรีดยางพารามีขีดจ ากัดอยู่ที่ 400-500 ต้นต่อคน
ตอ่วนั  
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 [1] ได้ท าการออกแบบและสร้างมีดก รีด
ยางพาราแบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ใบมีดจะเป็นใบมีด
ห มุ น  4  ฟั น  มุ ม ห น้ า มี ด  มุ ม มี ด แ ล ะ มุ ม                              
หลงัมีดเท่ากับ 45o 30o และ 15o ตามล าดับ มี
กลไกความคุมความหนาเพื่อลดการสิน้เปลือง
เปลือกที่เร็วเกินไปและลดความเสียหายของหน้า
ยาง ผู้ ใช้งานมีดกรีดยางพารานีไ้ม่จ าเป็นต้องใช้
แรงงานที่มีทกัษะและความช านาญ ก็สามารถใช้
งานได้ แต่ก็มีข้อด้อยที่ต้องได้รับการปรับปรุงคือ 
ต้องใช้คนในการพามีดกรีดยางพาราแบบใช้
มอเตอร์ไฟฟา้ให้เคลือ่นท่ีตามรอยกรีดเดิมและต้อง
คอยควบคมุความลกึในการกรีดด้วย  
 [2] ได้สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของ
การเคลื่อนท่ีของปลายแขนกลส าหรับเคร่ืองกรีด
ยางพาราอัตโนมัติ จากผลการด าเนินการพบว่า 
แบบจ าลองทางคิเนเมติกส์ของปลายแขนกลที่มีข้อ
ตอ่เป็นแบบเลือ่นและมีสามองศาอิสระถกูสร้างบน
พิกัดฉากเปรียบเทียบกับเส้นทางการเคลื่อนที่
ของรูปร่างรอยกรีดที่สร้างจากสมการเฮลิกซ์ เมื่อ
ต้นยางพาราถูกก าหนดให้มีล ักษณะส ัณฐาน
เป็นรูปทรงกระบอกและมีมมุกรีด 30o เส้นกราฟ
ของเส้นทางการเคลื่อนที่ทัง้สองเส้นทับกัน เป็น
เส้นเดียว ต าแหน่งในการเคลื่อนที่แต่ละแกนจาก
จดุเร่ิมต้นไปยงัจดุสดุท้ายมีความถกูต้องแมน่ย าทัง้
สามแกน ถึงแม้ว่าการจ าลองสถานการณ์ด้วย
โปรแกรม SolidWorks® ปลายแขนกลสามารถ
เคลื่อนท่ีตามรอยกรีดของต้นยางพาราได้  แต่
ความเร็วเร่ิมต้นและความเร็วสดุท้ายในบางแกน 
 

 

ไม่ได้อยู่ที่ศูนย์ ซึ่งจะก่อให้เกิด การสัน่ของปลาย
แขนกลมีผลต่อความนุ่นนวลในระหว่างการ
เคลือ่นท่ี  

[3] ได้ออกแบบตัวควบคุมแบบป้อนกลบั
ของปลายแขนกลส าหรับเคร่ืองกรีดยางพารา
อัตโนมัติ ปลายแขนกลถูกสร้างด้วยแบบจ าลอง
ทางพลศาสตร์โดยการขึน้ รูปตัวขับเร้าเชิงเส้น
(Linear Actuator) ทัง้สามแนวแกนด้วยโปรแกรม
เขียนแบบ   เส้นทางการเคลื ่อนที่แต่ละแกนถกู
สร้างด้วยสมการโพลิโนเมียล สมการความเร่งของ
เส้นทางการเคลื่อนที่จะถูกเปลี่ยนให้เป็นแรงบิด
เพื่อป้อนให้ตวัขบัเร้าเชิงเส้นแต่ละแกน จ าลองการ
เคลือ่นที่ของปลายแขนกลให้เคลื่อนที่ตามเส้นทาง
การเคลื่อนที่ที่ออกแบบไว้ ออกแบบตัวควบคุม
แบบป้อนกลับเพื่อชดเชยค่าความผิดพลาดของ
เส้นทางที่เคลื่อนที่ได้ให้เป็นเส้นทางเดียวกันหรือ
ใกล้เคียงกับเส้นทางที่ออกแบบไว้ การตอบสนอง
ของตวัควบคมุแบบป้อนกลบัจะถกูตรวจสอบโดย
ใช้การจ าลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากการ
จ าลองพบว่า เส้นทางการเคลื่ อนที่ ที่ ได้ จาก
แบบจ าลองทางพลศาสตร์ผิดพลาดจากเส้นทาง
การเคลื่อนที่ที่สร้างด้วยสมการโพลิโนเมียลสงูสดุ
ในแนวแกน X เท่ ากับ  40 mm ในแนวแกน Y 
เท่ากับ 5 mm และในแนวแกน Z เท่ากับ 10 mm 
แต่เมื่อใช้ตัวควบคุมแบบ PID ที่มีอัตราขยายใน
แนวแกน X, Y  และ Z เท่ากับ  30, 10 และ 15 
ตามล าดับ  ท าให้ค่าความผิดพลาดในแต่ละ
แนวแกนไมเ่กิน 0.5 mm แตง่านวิจยันีเ้ป็นการ 
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จ าลองสถานการณ์ ในคอมพิ ว เตอ ร์  ถ้ าน า
อตัราขยายของตวัควบคุมแบบป้อนกลบัไปใช้กับ
ร่วมกับปลายแขนกลจริงจะก่อให้เกิดค่าความ
ผิดพลาดในแตล่ะแนวแกนแตกตา่งจากนี ้

งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเส้นทาง
การเคลื ่อนที ่ของปลายแขนกลกรีดยางพารา 
ปลายแขนกลถกูสร้างด้วยตวัขับเร้าเชิงเส้นสองตวั 
เส้นทางการเคลื่อนที่ของตวัขบัเร้าเชิงเส้น A และ
ตวัขบัเร้าเชิงเส้น B ถกูสร้างจากสมการคิเนเมติกส์
รูปแบบต่างๆ เพื่อหารูปแบบท่ีเหมาะสมกบัต้นยาง
จ าลองท่ีแกนในสร้างจากไม้ ผิวรอบนอกพอกด้วย
ดินน า้มันโดยการ เปรียบเทียบต าแหน่งเส้นทาง
การเคลื่อนที่ท่ีได้จากสมการคิเนเมติกส์กบัเส้นทาง
การเคลือ่นท่ีได้จากต้นยางจ าลอง 
 

2. วิธีการวิจัย 

2.1 แบบจ าลองทางคิ เนเมติกส์ของปลาย                  
แขนกล ปลายแขนกลกรีดยางพาราสามารถ
สร้างได้จากตวัขบัเร้าเชิงเส้น (Linear Actuator) ที่
ต่ออนุกรมกัน เพื่อให้สามารถเคลื่อนที่แบบ
เลือ่นในระบบพิกดัฉาก ตวัขบัเร้าเชิงเส้น A จะ
วางเอียงเป็นมุม 30 o กับแนวนอน สามารถ 
เคลื่อนที่ในแนวแกน X และแกน Y ได้พร้อม
กัน  ส่ วนตั วขับ เร้า เชิ ง เส้ น  B จะวางใน
แนวนอน สามารถเคลื่อนที่เข้าออกตามความ
โค้งของต้นยางพาราในแนวแกน Z    เมื่อมอง
จากด้านบนตัง้ฉากกบัแนวเอียง 30 องศาของ
รอยกรีดจะเห็นพืน้ที่หน้าตดัของต้นยางพารา
เป็นวงรี ดังรูปที่ 1 ก าหนดให้จุดออริจินอยู่ที่
ต าแหน่งบอลสกรูทัง้สองแนวแกนเคลื่อนที่
ออกสดุ 

 

2.2 การสร้างเส้นทางการเคลื่ อนที่ ของปลาย
แขนกล 

       ต้นยางพาราพร้อมเปิดกรีดเมื่อวดัเส้นรอบต้น
ได้ไม่น้อยกว่า50 เซนติเมตร ที่ระดับความสูง150                  
เซนติเมตร จากพืน้ดิน ท่อน า้ยางจะเรียงตัวออก 
มาจากเยื่อเจริญรอบล าต้น  ตามแนวดิ่งเป็นชัน้ ๆ 

 
รูปที่ 1  แบบจ าลองทางคิเนเมตกิส์ของปลาย 

                แขนกล 
 

อยู ่ในล กัษณะเอ ีย งไปทางขวาจากแนวดิ ่ง
เล็กน้อยประมาณ 2.1 - 7.1 องศา การกรีดยางให้
รอยกรีดเอียงจากด้านบนซ้ายลงด้านล่างขวา 
เพื่อให้ตดัท่อน า้ยางให้มากที่สดุ ความชนัของรอย
กรีดควรท ามมุ 30  - 35 องศาจากแนวระดบัเพื่อให้
น า้ยางไหลได้สะดวก ไม่ไหลออกนอกรอยกรีด ท า
ให้ได้ผลผลติเต็มที่  

 

รูปที่ 2  การท าเคร่ืองหมายเปิดกรีดบนต้นยางใหม่ 
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     ในการวิจยัได้ท าการศกึษาเส้นทางการเคลือ่นที่
ของปลายแขนกลของตัวขับเร้าเชิงเส้น A จาก 3 
สมการคิเนเมติกส์ได้แก่เส้นทางการเคลื่อนที่จาก
สมการเส้นตรง สมการโพลโินเมียลและสมการคร่ึง 
วงกลม สว่นเส้นทางการเคลื่อนท่ีของปลายแขนกล
ของตัวขับเร้าเชิงเส้น B จะท าการศึกษาจาก 2   
สมการคิเนเมติกส์ได้แก่เส้นทางการเคลื่อนที่จาก
สมการโพลโินเมียลและสมการคร่ึงวงกลม โดยแยก
พิจารณาต าแหน่งเส้นทางการเคลื่อนที่ในแต่ละ
สมการได้ดงันี ้
2.2.1 เส้นทางการเคลื่อนที่จากสมการเส้นตรง 
         เส้นทางการเคลื่อนที่รูปแบบนีจ้ะใช้เฉพาะ
กับตัวขับเร้าเชิ งเส้น A เท่านัน้  สามารถเขียน
สมการของต าแหนง่การเคลือ่นท่ีได้ดงันี ้
 
                   
       เมื่อ      

      m = ความชนัของเส้นตรง  
       t  = เวลาที่พิจารณา (วินาที) 

2.2.2 เส้นทางการเคล่ือนที่จากสมการโพลิโน
เมียล 
        เส้นทางการเคลื่อนที่รูปแบบนีจ้ะใช้กบัตวัขบั
เร้าเชิงเส้น A และตวัขบัเร้าเชิงเส้น B ซึ่งมีสมการ
ต าแหน่งและความเร็วในการเคลื่อนที่ตามล าดับ
ดงันี ้
 
 
 
         v(t) = k1+2k2t+3k3t2                              (3) 

 

เมื่อ q = ต าแหนง่การเคลือ่นท่ีของตวัขบัเร้าเชิงเส้น 
i (มิลลเิมตร) 
 

 V = ความเร็วการเคลื่อนที่ของตัวขับเร้าเชิง
เส้น i (มิลลเิมตรตอ่วินาที) 
 K = คา่สมัประสทิธ์ิ 
 จากสมการโพลโินเมียลก าลงัสาม ในฟังก์ชัน่ท่ี
ราบเรียบ (Smooth Function) ต้องทราบค่าอย่าง
น้อย 4 เง่ือนไข โดย 2 เง่ือนไขมาจากค่าต าแหน่ง
เร่ิมต้นและคา่ต าแหนง่สดุท้าย 
 
 
                           q(tf) = qf 

                                                                                                                                  
     ส่วนอีก  2 เง่ือนไขมาจากกรณี ฟังก์ชั่นนั น้
ตอ่เนื่อง 
 

                         v(t0) = v0 

 
                          v(tf) = vf 

                                                              
      แทนค่าเง่ือนไขทัง้ 4 เง่ือนไข ในสมการที่ (2) 
และสมการที่ (3) ต้นยางพาราจ าลองที่ใช้ในการ
วิจัยจะมี ขนาดเส้นผ่าศูน ย์กลางเนื อ้ ไ ม้  220 
มิลลิเมตร และความหนาเปลือกอีกข้างละ 10 
มิ ลลิ เมตร  ใบมี ดก รีดยางแบบหมุนมี ขนาด
เส้นผ่ าศูน ย์ กลาง  47.2 มิ ลลิ เมต ร จากการ
ออกแบบให้แต่ละแกนของปลายแขนกลท างาน
อิสระตอ่กนัท าให้มีการขจดัเชิงเส้นตามตารางที่ 1  
 

    A(t) = mt                                 (1) 

    q(t) = k0+k1t+k2t2+k3t3                           (2) 

                        q(t0) = q0 
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แทนค่าเง่ือนไขต่าง ๆ ของแต่ละแกนตามตาราง    
ที่  1 เพื่ อค านวณหาค่าสัมประสิท ธ์ิ  k0, k1, k2               
และ k3 
 

 ตารางที่ 1 เง่ือนไขของสมการโพลโินเมียล 

Actuator 
t0 
(s) 

tf 
(s) 

q0 
(mm) 

qf 
(mm) 

v0 
(mm/s) 

vf 
(mm/s) 

A 
0 10 0 

307.92 
0 0 

B 133.36 
 

2.2.3 เส้นทางการเคลื่ อนที่ จากสมการคร่ึง
วงกลม 

     เส้นทางการเคลื่อนที่รูปแบบนีจ้ะใช้กับตัวขับ
เร้าเชิงเส้น A และตวัขบัเร้าเชิงเส้น B ซึ่งมีสมการ
ต าแหนง่ในการเคลือ่นท่ีดงันี ้

 

รูปที่ 3 เส้นทางการเคลือ่นท่ีจากสมการคร่ึงวงกลม 
 
 
 

    จากรูป    
 

 
   เพราะฉะนัน้   
 

 

 

เมื่อ    r = รัศมีของต้นยางบวกกับรัศมีของใบมีด
ของตวัขบัเร้าเชิงเส้น i (มิลลเิมตร) 
 = การกระจัดเชิงมุมของตัวขับ เร้าเชิงเส้น  i 
(เรเดียล) 
3.ผลการวิจัยและอภปิราย 
3.1 คิเนเมติกส์ของปลายแขนกล 
     ปลายแขนกลกรีดยางพาราสามารถแบง่ออกได้
เป็น 3 ส่วนหลัก  ส่วนแรกเป็นโครงจับยึดกับต้น
ยางพาราจะถกูออกแบบให้สามารถติดตัง้และถอด
ออกจากต้นยางพาราได้ น า้หนักน้อยแต่มีความ
แข็งแรง ส่วนที่สองชุดกลไกการเคลื่อนที่แบบ 2 
แกน ปลายแขนกลสามารถสร้างได้จากตวัขบัเร้าเชิง
เส้น (Linear Actuator) ที่ต่ออนุกรมกัน ใช้กลไกของ
เกลยีวน า ร่วมกบับอลสกรูเพื่อเปลี่ยนการเคลื่อนที่
เชิงมุมเป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้น เพื่อให้สามารถ
เคลื่อนที่แบบเลื่อนในระบบพิกดัฉาก ตวัขบัเร้าเชิง
เส้น  A จะวางเอียงเป็นมุม  30 o กับแนวนอน 
ส่วนตัวขับ เร้า เชิ ง เส้น  B จะวางในแนวนอน 
ประกอบอยู่ ด้ านบนของชุดจับยึดกับล า ต้น
ยางพารา ต้นก าลังจะใช้มอเตอร์ท่ีถูกควบคุม
ต าแหน่งด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเอ็นโค้ดเดอร์และ
สว่นสดุท้ายเป็นชุดใบมีดกรีดยางแบบใช้มอเตอร์
ไฟฟ้าจะถูกติดตัง้บนตวัขบัเร้าเชิงเส้น B 

 

รูปที่ 4 ปลายแขนกลกรีดยางพารา 

      q(t) = rsin                    

      = cos-1[((Tmax/2)-t)/(Tmax/2)]     

 q(t) = rsin[cos-1[((Tmax/2)-t)/(Tmax/2)]]     (4)     
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3.2 เส้นทางการเคลื่อนที่ของปลายแขนกล 
      จากการน าสมการเส้นทางการเคลื่อนของตัว
ขบัเร้าเชิงเส้น A ร่วมกบัสมการเส้นทางการเคลื่อน
ของตัวขับเร้าเชิงเส้น B ไปเขียนโปรแกรมสร้าง
เส้นทางการเคลื่อนที่และโปรแกรมควบคุมปลาย
แขนกล และเมื่อท าการป้อนค่าเส้นผ่านศนูย์กลาง
ขอ ง ต้ น ย า ง  เว ล าที่ ใ ช้ ใน ก า รก รีด  รวม ทั ้ง
ค่าพารามิเตอร์อื่น ๆ เช่น ความหนาเปลือกยาง 
จ านวนพลสัซ์ต่อรอบของเอ็นโค้ดเดอร์ โปรแกรมก็
จะแสดงรูปแบบเส้นทางการเคลื่อนที่ของตวัขบัเร้า
เชิงเส้น A และรูปแบบเส้นทางการเคลื่อนของตัว
ขบัเร้าเชิงเส้น B จะได้ทัง้หมดหกรูปแบบ ดงันี ้
3.2.1 เส้นทางการเคลื่อนที่จากสมการเส้นตรง
กับสมการโพลิโนเมียล 
          เมื่อให้ตัวขับเร้าเชิงเส้น A มีเส้นทางการ
เคลื่อนที่แบบเส้นตรงและให้ตวัขบัเร้าเชิงเส้น B มี
เส้นทางการเคลื่อนที่แบบโพลโินเมียล โปรแกรมจะ
แสดงเส้นทางการเคลื่อนที่ของตวัขบัเร้าเชิงเส้น A 
และตวัขบัเร้าเชิงเส้น B ดงัรูปท่ี 5 

 
รูปที่ 5 ตวัขบัเร้าเชิงเส้น A มีเส้นทางการเคลื่อนที่
แบบเส้นตรงและตวัขบัเร้าเชิงเส้น B มีเส้นทางการ
เคลือ่นท่ีแบบโพลโินเมียล 

 

       และเมื่อน าเส้นทางการเคลือ่นที่แบบเส้นตรง
ของตวัขับเร้าเชิงเส้น A และเส้นทางการเคลื่อนที่
แบบโพลิโนเมียลของตวัขบัเร้าเชิงเส้น B มาเขียน
เส้นกราฟรวมกนัและน าไปเปรียบเทียบกบัเส้นทาง
การเคลือ่นของต้นยางจ าลองจะได้ดงัรูปด้านลา่ง  

 

รูปที่  6 เส้นทางการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงรวมกับ
แบบโพลิโนเมียลเปรียบเทียบกับเส้นทางการ
เคลือ่นท่ีจากต้นยางจ าลอง 

เส้นทางการเคลื่อนที่จากต้นยางพารามี
ลกัษณะเป็นรูปคร่ึงวงรีแต่เส้นทางการเคลือ่นท่ีจาก
สมการคิเนเมติกส์มีลกัษณะเป็นรูปภูเขาเกิดจาก
ความไม่เหมาะสมของเส้นทางการเคลือ่นที่ของตวั
ขับเร้าเชิงเส้น B ส่งผลท าให้ไม่สามารถเดินตาม
รอยเส้นทางการเคลือ่นท่ีจากต้นยางพาราได้ 
 

3.2.2 เส้นทางการเคลื่อนที่จากสมการเส้นตรง
กับสมการคร่ึงวงกลม 
         เมื่อให้ตัวขับเร้าเชิงเส้น A มีเส้นทางการ
เคลื่อนที่แบบเส้นตรงและให้ตวัขบัเร้าเชิงเส้น B มี
เส้นทางการเคลื่อนที่แบบคร่ึงวงกลมโปรแกรมจะ
แสดงเส้นทางการเคลือ่นท่ี ดงัรูปท่ี 7 
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รูปที่ 7 เส้นทางการเคลือ่นที่แบบเส้นตรงและแบบคร่ึง
วงกลม 
 

     น าเส้นทางการเคลือ่นท่ีแบบเส้นตรงของตวัขบั
เร้าเชิงเส้น A และเส้นทางการเคลื่อนที่แบบคร่ึง
วงกลมของตัวขบัเร้าเชิงเส้น B มาเขียนเส้นกราฟ
รวมกันและน าไปเปรียบเทียบกับเส้นทางการ
เคลือ่นของต้นยางจ าลองจะได้ดงัรูปด้านลา่ง  

 

รูปที่  8 เส้นทางการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงรวมกับ
แบบค ร่ึงวงกลมเปรียบเทียบกับเส้นทางการ
เคลือ่นท่ีจากต้นยางจ าลอง 

เส้นทางการเคลื่อนที่ จากสมการคิ เนเมติก ส์
สามารถเดินตามรอยเส้นทางการเคลือ่นท่ีจากต้น 

 

 
 

 

ยางพาราได้ เกิดจากความถูกต้องของรูปแบบ
เส้นทางการเคลือ่นท่ีทัง้สองแนวแกน 
 

3.2.3 เส้นทางการเคล่ือนที่จากสมการโพลิโน
เมียลกับสมการโพลิโนเมียล 
        

เมื่อให้ตัวขับเร้าเชิงเส้น A และB มีเส้นทางการ
เคลื่อนที่แบบโพลิโนเมียล โปรแกรมจะแสดง
เส้นทางการเคลือ่นท่ี ดงัรูปท่ี 9 

 

รูปที่ 9 เส้นทางการเคลื่อนที่แบบโพลิโนเมียลและ
แบบโพลโินเมียล 
 

     น าเส้นทางการเคลื่อนที่แบบโพลิโนเมียลของ
ตัวขับเร้าเชิงเส้น A และ B มาเขียนเส้นกราฟ
รวมกันและน าไปเปรียบเทียบกับเส้นทางการ
เคลื่อนของต้นยางจ าลองจะได้ดังรูปด้านล่าง 
เส้นทางการเคลื่อนที่จากสมการคิเนเมติกส์จะมี
รัศมีน้อยกว่าเส้นทางการเคลือ่นของต้นยางจ าลอง 
ยกเว้นต าแหน่งเร่ิมต้น ตรงกลางและสุดท้ายที่
สามารถเดินตามรอยได้ 
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รูปที่ 10 เส้นทางการเคลือ่นท่ีแบบโพลโินเมียลรวม
กับแบบโพลิโนเมียลเปรียบเทียบกับเส้นทางการ
เคลือ่นท่ีจากต้นยางจ าลอง 
 

3.2.4 เส้นทางการเคล่ือนที่จากสมการโพลิโน
เมียลกับสมการคร่ึงวงกลม 
     เมื่ อให้ตัวขับเร้าเชิงเส้น A มี เส้นทางการ
เคลื่อนที่แบบโพลิโนเมียลและให้ตวัขบัเร้าเชิงเส้น 
B มีเส้นทางการเคลือ่นที่แบบคร่ึงวงกลม โปรแกรม
จะแสดงเส้นทางการเคลือ่นท่ี ดงัรูปท่ี 11 

 

รูปที่  11 เส้นทางการเคลื่อนที่แบบโพลิโนเมียล
และแบบคร่ึงวงกลม 
 
        

 

น าเส้นทางการเคลื่อนที่แบบโพลิโนเมียลของ
ตวัขบัเร้าเชิงเส้น A และเส้นทางการเคลื่อนที่แบบ
ค ร่ึงวงกลมของตัวขับ เร้าเชิงเส้น  B มาเขียน
เส้นกราฟรวมกนัและน าไปเปรียบเทียบกบัเส้นทาง
การเคลื่อนของต้นยางจ าลองจะได้ดงัรูปด้านล่าง 
เส้นทางการเคลื่อนที่จากสมการคิเนเมติกส์จะมี
รัศมีมากกว่าเส้นทางการเคลื่อนของต้นยางจ าลอง 
ยกเว้นต าแหน่งเร่ิมต้น ตรงกลางและสุดท้ายที่
สามารถเดินตามรอยได้ 

 

รูปที่ 12 เส้นทางการเคลือ่นท่ีแบบโพลโินเมียลรวม
กับแบบคร่ึงวงกลมเปรียบเทียบกับเส้นทางการ
เคลือ่นท่ีจากต้นยางจ าลอง 
 

3.2.5 เส้นทางการเคล่ือนที่ จากสมการคร่ึง
วงกลมกับสมการโพลิโนเมียล 
     เมื่ อ ให้ตัวขับ เร้า เชิง เส้น  A มี เส้นทางการ
เคลื่อนที่แบบคร่ึงวงกลมและให้ตวัขบัเร้าเชิงเส้น B 
มีเส้นทางการเคลื่อนที่แบบโพลิโนเมียล โปรแกรม
จะแสดงเส้นทางการเคลือ่นท่ี ดงัรูปท่ี 13 
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รูปที่ 13 เส้นทางการเคลื่อนที่แบบคร่ึงวงกลมและ
แบบโพลโินเมียล 

       น าเส้นทางการเคลื่อนที่แบบคร่ึงวงกลมของ
ตวัขบัเร้าเชิงเส้น A และเส้นทางการเคลื่อนที่แบบ
โพลิโนเมียลของตัวขับเร้าเชิงเส้น B มาเขียน
เส้นกราฟรวมกนัและน าไปเปรียบเทียบกบัเส้นทาง
การเคลื่อนของต้นยางจ าลองจะได้ดงัรูปด้านล่าง 
เป็นรูปแบบที่ใบมีดกรีดเข้าไปในเนือ้ไม้มากที่สุด 
เกิดจากตัวขบัเร้าเชิงเส้น A เคลื่อนที่เร็วแต่ตวัขับ
เร้าเชิงเส้น B กลบัเคลือ่นท่ีช้า 

 
รูปที่ 14 เส้นทางการเคลื่อนที่แบบคร่ึงวงกลมรวม
กับแบบโพลิโนเมียลเปรียบเทียบกับเส้นทางการ
เคลือ่นท่ีจากต้นยางจ าลอง 
 
 

3.2.6 เส้นทางการเคลื่ อนที่ จากสมการคร่ึง
วงกลมกับสมการคร่ึงวงกลม 
       เมื่อให้ตวัขบัเร้าเชิงเส้น A และB มีเส้นทาง
การเคลื่อนที่แบบคร่ึงวงกลม โปรแกรมจะแสดง
เส้นทางการเคลือ่นท่ี ดงัรูปท่ี 15 

 
รูปที่ 15 เส้นทางการเคลื่อนที่แบบคร่ึงวงกลมและ
แบบคร่ึงวงกลม 
     น าเส้นทางการเคลือ่นท่ีแบบคร่ึงวงกลมของตวั
ขบัเร้าเชิงเส้น A และ B มาเขียนเส้นกราฟรวมกัน
และน าไปเปรียบเทียบกับเส้นทางการเคลื่อนของ
ต้นยางจ าลองจะได้ดังรูปด้านล่าง  เส้นทางการ
เคลื่อนที่จากสมการคิเนเมติกส์เป็นรูปสามเหลี่ยม
เกิดจากตวัขบัเร้าเชิงเส้น A เคลือ่นท่ีเร็ว 

 
รูปที่ 16 เส้นทางการเคลื่อนที่แบบคร่ึงวงกลมรวม
กับแบบคร่ึงวงกลมเปรียบเทียบกับเส้นทางการ
เคลือ่นท่ีจากต้นยางจ าลอง 
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4.สรุป 
 จากผลการวิจัยจะเห็นว่าเส้นทางการเคลื่อนที่
ของตัวขับเร้าเชิงเส้น A ที่สร้างมาจากสมการ
เส้นตรงได้รูปแบบการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงร่วมกบั
เส้นทางการเคลือ่นท่ีของตวัขบัเร้าเชิงเส้น B ที่สร้าง
มาจากสมการคร่ึงวงกลมที่ได้รูปแบบการเคลื่อนที่
แบบคร่ึงวงกลม สามารถเคลื่อนท่ีตามเส้นทางการ
เคลื่อนที่ที่ได้มาจากต้นยางจ าลองได้ทุกต าแหน่ง
ของการเคลื่อนที่ สว่นรูปแบบเส้นทางการเคลื่อนที่
แบบอ่ืน ๆ สามารถเคลื่อนที่ตามเส้นทางการ
เคลื่อนที่ที่ ได้มาจากต้นยางจ าลองได้ เฉพาะ
ต าแหนง่เร่ิมต้น ตรงกลางและสดุท้ายเทา่นัน้ 
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บทคดัย่อ 

เคร่ืองสีข้าวขาวขนาดเล็กมักจะส่งผลให้ข้าวหักเกินค่ามาตรฐานและสีข้าวได้ปริมาณต ่า การวิจัยครัง้นีม้ี
จดุมุ่งหมายเพื่อลดปริมาณข้าวที่หกัและเพิ่มปริมาณข้าวที่สไีด้ วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการสีข้าวขาวขนาด
เลก็ท าได้โดยขัน้ตอนแรกสร้างเคร่ืองสีข้าวขาวขนาดเล็กให้สามารถควบคมุความเร็วของมอเตอร์และอตัราการ
ป้อน จากนัน้ใช้การออกแบบการทดลองแฟคทอเรียล 3 k และวิธีพืน้ผิวตอบสนอง เพื่อหาประสิทธิภาพการ
ท างานของเคร่ืองที่ดีที่สดุ ผลที่ได้จะเป็นดงันี:้ ความเร็วรอบของมอเตอร์เทา่กบั 2087 รอบตอ่นาทีและอตัราการ
ปอ้นคิดเป็นร้อยละ 83.56 ซึ่งท าให้เป็นไปได้ที่จะคาดการณ์ปริมาณของข้าวต่อนาทีมีค่าเทา่กบั 1,433 กรัมต่อ
นาทีและอตัราการหกัของข้าวคิดเป็นร้อยละ 3.42  

ค าส าคัญ : เคร่ืองสข้ีาวขาวขนาดเลก็ การทดลองเชิงแฟคทอเรียลแบบ 3k  วิธีพืน้ผิวตอบสนอง 

Abstract 

Home use rice milling machine often resulted in broken rice up to standard and less the amount of 
product per minute. This research aims to decrease broken rice and increase the amount of product. 
The method to increase efficiency in home use rice milling machine. First step, Home use rice milling 
machine was adjusted to control the speed of the motor and the feed rate. Then applying an  
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experimental design 3k factorial design and Response surface method to obtain the performance of 
the machine. The result is as follows: Speed of milling was 2087 rpm and the feed rate was 83.56 
percent, which this data can be used to predict rice yield which is equal to 1433 grams per minute 
and the rate of deduction is equal to 3.42 percent. 

Keywords: Home use rice milling machine Experimental 3k factorial design Response surface 
method 
____________________________________________________________________________________ 
*ติดตอ่: อีเมล : voravee.p@mail.rmutk.ac.th, โทรศพัท์: 0854580963, โทรสาร: 022879639 
 

1. บทน า 
จาก ปัญ หาราค า ข้ าวตกต ่ า รัฐบ าลมุ่ ง

แก้ปัญหา ก าหนดให้จัดท าโครงการประชารัฐ ใช้
แนวเศรฐกิจพอเพียงเน้นโรงสีข้าวชุมชน ช่วยท าให้ 
GDP เพิ่มขึ น้  0 .15%  (ข้อมูล ส านักงานเศรฐ
กิจการคลงั) ซึ่งกลุ่มชาวนาจังหวดัสุรินท์ งดขาย
ข้าวเปลือกให้กับโรงสีหรือพ่อค้าคนกลาง หันมา
รวมกลุ่มสี ข้าวเปลือกจากโรงสีชุมชนและน า
ข้าวสารท่ีได้ไปจ าหน่ายเองโดย อบต.ประกนัราคา
ให้ กก. ละ 20 บาท ชาวบ้านขายน าไปขาย กก.ละ 
27 บาท (มารับข้าวเอง) บรรจปุริมาณข้าวถงุขนาด 
5 ก.ก. และขนาด 48 กก.[1] สง่ผลให้เคร่ืองสีข้าว
ขนาดเล็กเป็นท่ีต้องการส าหรับชาวนาในหลายๆ
ต าบลของประเทศไทยที่หันมาพึ่งพาตนเองด้วย
การสีข้าวขายตรงแก่ผู้บริโภคเพื่อแก้ปัญหาราคา
ข้าวตกต ่ าด้วยตัวเอง [2] ด้วยเหตุผลข้างต้น 
คณะผู้วิจัย เห็นความส าคญัของเคร่ืองสีข้าวจึงได้
ศกึษางานของ อนาวิน กรรณแก้ว และภมูิใจ เหลา่
ผง นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้พัฒนาเคร่ืองสีข้าวขนาด
เล็กส าหรับใช้ในครัวเรือน ได้ออกแบบควบคมุการ

ท างานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F887 ใช้
หลักการแรงเสียดทานของลูกกลิ ง้  ควบคุม
ความเร็วมอเตอร์กระแสตรงด้วยสญัญาณ PWM 
จากชุดค าสั่ง Microcontroller จากการทดลอง
พบว่า ในการสีข้าวกล้อง ใช้ความเร็วรอบของ
ลกูกลิง้ขบัที่ 390 rpm ความเร็วรอบลกูตามท่ี 149 
รอบ/นาที ใช้จ านวนรอบการกะเทาะซ า้ 3 ครัง้ สว่น
ในการขัดข้าวใช้ความเร็วรอบของลูกกลิง้ขับที่ 
394.5 รอบ/นาที ความเร็วลกูตามที่ 149 รอบ/นาที 
ท าให้การท างานเคร่ืองสข้ีาวเหมาะสมกบัการสข้ีาว
กล้อง [3] ซึ่งสอดรับกับการวิจัย ของสุรสิทธ์ิ ช่อ
วงศ์  มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ เร่ืองการ
สร้างเคร่ืองสีข้าวกล้อง พบปัญหาว่า ในขณะนีม้ี
ผู้สร้างเคร่ืองสข้ีาวกล้องมาใช้แตย่งัมีจดุด้อยอยูค่ือ
การออกแบบเคร่ืองสีข้าวกล้องแบบมือหมนุ โดยใช้
ลูกกลิง้ยางมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง                      
4 นิว้ มีการท างาน 3 ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนแรกการ
ล าเลียงข้าวเปลือกลงสู่หน้าลูกกลิง้ยาง ควบคุม
ความเร็วในการปล่อยข้าวให้สมัพันธ์กับความเร็ว 
ในการหมนุเคร่ืองขัน้ตอนที่สองการกะเทาะเปลือก 
โดยใช้ลูกกลิ ง้ยาง 2  ลูกหมุน เข้าหากัน ด้วย
ความเร็วที่แตกตา่งกนั ขัน้ตอนท่ีสาม การแยก 

 

38 FEAT JOURNAL
January - June 2017; 3(1) : 37-44



  
 

แกลบแบบใช้ลมเป่า จุดที่ต้องแก้ไขคือ การใช้มือ
หมุนจะท าให้ควบคุมความเร็วไม่ได้ ใช้ลูกกลิง้               
ลูกจะท าให้การกะเทาะข้าวเปลือกไม่ดี  จึงได้
เปลี่ยนมาใช้มอเตอร์เป็นต้นก าลังใช้ลูกกลิง้ลูก
หมุนในความเร็วท่ีต่างกันท าการกะเทาะเปลือก
ข้าวออกและมีชุดดูดแยกเอาแกลบออกไป พบว่า
เคร่ืองสีข้าวกล้องมีคณุภาพอยู่ในระดบัคณุภาพดี 
ได้ เปอร์เซ็น ต์ เมล็ดดี  85.14%  การวิ เคราะห์
ประสิทธิภาพของเคร่ือง สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว้ คือ คา่เฉลีย่ของเปอร์เซ็นต์เมลด็ดีจากการสี
ด้วยเคร่ืองสีข้าวกล้อง มีค่ามากกว่าการบดด้วย
ครกสีข้าวส าหรับการวิเคราะห์หาช่วงความเช่ือมัน่
ของการสีข้าวกล้องด้วยเคร่ือง ที่ความเช่ือมั่นไม่
น้อยกว่า 95% จากการทดลองพบว่าเปอร์เซ็นต์
เมลด็ดีของผลติภณัฑ์ข้าวกล้องที่สด้ีวยเคร่ืองสข้ีาว
กล้องในแต่ละครัง้มีค่าโดยเฉลี่ยอยูร่ะหว่าง 84.29 
% ถึง 85.99% [4]  

การแบ่งขนาดของโรงสีข้าว ศูนย์เทคโนโลยี
โลห ะและวัสดุ แห่ งช าติ  ส านั ก งานพัฒ น า
วิทยาศาสตร์ สวทช. ได้แบ่งตามก าลงัผลิตต่อวัน
โดย โรงสีข้าวขนาดเล็ก < 100 ตัน / วนั โรงสีข้าว
ขนาดกลาง 100 – 200 ตัน / วัน โรงสีข้าวขนาด
ใหญ่ > 200 ตนั / วนั [5] ซึ่งกลุ่มชาวนาก าลงัการ
ผลิตไม่เกิน 100 ตัน / วัน จึงเหมาะกับโรงสีข้าว
ขนาดเลก็ 

ดงันัน้คณะผู้วิจยั จึงได้พฒันาเคร่ืองสข้ีาวขาว
ขนาดเลก็ ท่ีสามารถปรับอตัราการปอ้นข้าวเปลือก
และควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ได้ โดย
คณะผู้ วิจัยได้ใช้วิธีพืน้ผิวตอบสนอง(Response 
surface method, RSM) เพื่อให้ได้ค่าที่เหมาะสม
ส าหรับเคร่ืองสข้ีาวขาวขนาดเลก็ ซึง่วิธีพืน้ผิว 

 

ตอบสนองเป็นวิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติที่
เป็นประโยชน์ในการสร้างแบบจ าลองและวิเคราะห์
ปัญหาซึ่งจะแสดงผลตอบสนองต่อผลจากตวัแปร
ต่างๆ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อหาจุดหาค่าที่ดีที่สุด
หรือความเหมาะสมต่อผลนัน้ [6] ทัง้นีว้ิ ธี RSM 
เป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพกับกระบวนการที่มี
ความซับซ้อนท าให้ง่ายในการจัดการและการ
อธิบายผลเมื่อเปรียบเทียบกบัวิธีการอื่น [7] ซึง่เมื่อ
น าไปวิเคราะห์หาค่าที่เหมาะสมจากผลที่ได้จาก
การออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบ 3k 
จะได้คา่ที่ดีที่สดุ [8]   

2. การสร้างเคร่ืองสข้ีาวขาวขนาดเล็ก 
ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองสีข้าวขาวขนาดเล็ก

แสดงได้ดังในรูปที่ 1 หลกัการท างานของเคร่ืองสี
ข้าวขาวขนาดเล็ก เมื่อมีการจ่ายไฟเข้าสูต่วัเคร่ือง 
มอเตอร์จะท าการขบัเคลื่อนให้ตวัเพลาและใบมีดที่
ใช้ในการสีข้าวหมุน ข้าวเปลือกจะท าการป้อนสู่
ตวัเคร่ือง ซึ่งจะถูกควบคุมปริมาณข้าวโดยลิน้กัน้
ข้าวบริเวณช่องจ่ายข้าวเปลอืก ดงัรูปท่ี 2 (ก)  

ใบมีดจะท าการกะเทาะเปลือกข้าวออก 
ตะแกรงจะเป็นตัวคัดแยกข้าวสารดี ข้าวที่หัก ร า
และแกลบ ออกจากตวัเคร่ืองในช่องที่ต่างกัน โดย
เคร่ืองสีข้าวขาวนีจ้ะถูกติดตัง้อุปกรณ์ควบคุม
ความเร็วรอบมอเตอร์  (Variable Speed Drive, 
VSD) และลิม่เพื่อควบคมุอตัราการปอ้นข้าวเปลอืก 
ซึง่เคร่ืองสข้ีาวแสดงในรูปท่ี 2 (ข) 

3. ขัน้ตอนการท าการทดลอง 

 ในงานนีแ้บ่งขัน้ตอนในการท าการทดลอง
เป็น 6 ขัน้ตอน ซึง่จะแบง่ขัน้ตอนดงันี ้
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 1. การตัง้เป้าหมาย : เป้าหมายคือ การหา
คา่ที่ใช้ปรับเคร่ืองสีข้าวขนาดเล็ก ให้สามารถสีข้าว
ไม่หัก เกิน  5 % [9] และให้ ได้ป ริมาณ ข้าวที่ สี
ออกมามากที่สดุตอ่หนว่ยเวลา 

 

 
 

รูปที่ 1 แสดงขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองสข้ีาว 
           ขาวขนาดเลก็ 

 

2. ระบุตัวแปรที่มีผลต่อปริมาณข้าว (Rice 
yield) แ ล ะ อั ต ร า ก า รหั ก (Broken rice rate) :               
จากการศกึษาเคร่ืองสข้ีาวจะท าให้ทราบตวัแปรที่มี
ผลต่อการหักของข้าวและปริมาณข้าวที่สี ได้
ดงัตอ่ไปนีค้ือ ความเร็วรอบของมอเตอร์(Speed of 
milling, A) และ อตัราการป้อนข้าวแปลือก (Feed 
rate, B) ในสว่นของเพลาใบมีดนัน้ไม่ได้น ามาเป็น
ตวัแปรที่ส่งผลเนื่องจากข้อจ ากัดของเคร่ืองสีข้าว
ขาวขนาดเลก็ 

 

(ก) 

 
(ข) 

 
 

รูปที่ 2 ก) ช่องปอ้นข้าวเข้าสูเ่คร่ืองสข้ีาว 
      ข) เคร่ืองสข้ีาวขาวขนาดเลก็ 

3. หาค่าต ่าสุดและสูงสุดของพารามิเตอร์ : 
จากการทดลองใช้เคร่ืองสีข้าวขนาดเล็กจะท าเห็น
แนวโน้มปริมาณข้าวจะลดลงไปตามความเร็วรอบ 
ของมอเตอร์ถ้าใช้ค่าความเร็วรอบของมอเตอร์
ต ่าลง ดังนัน้จึงใช้ค่า ความเร็วรอบของมอเตอร์
ต ่าสดุอยู่ที่ 1,400 รอบต่อนาที และความเร็วรอบ
ของมอเตอร์สงูสดุอยูท่ี่ 3,500 รอบตอ่นาทีและจาก
แนวโน้มปริมาณข้าวที่ได้จะลดลงตามอตัราปอ้น  
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ดัง้นัน้จึงได้อตัราป้อนต ่าที่สุดอยู่ที่ 50 เปอร์เซ็นต์ 
และสงูสดุอยูท่ี่ 100 เปอร์เซ็นต์ 
 4. ออกแบบการทดลอง: ใช้หลกัการออกแบบ
การทดลองแบบ 3k ซึ่งแต่ละปัจจยัประกอบด้วย 3 
ระดบั โดยท าการทดลองที่ค่ากลางเทา่กบั 4 ซ า้ ซึ่ง
แสดงตารางการออกแบบในตารางที่ 1 

 5. ปรับตัง้ค่าเคร่ืองสีข้าวตามตารางที่ 1 และ
เก็บข้อมูล: โดยจะเก็บค่าทัง้หมด 3 ซ า้ในแต่ละ
ล าดับการทดลอง ซึ่งผลในตารางที่  1 จะแสดง
เฉพาะคา่เฉลีย่ 

 6. หาค่าที่เหมาะสมที่สดุส าหรับเคร่ืองสีข้าว
ขนาดเล็ก ที่สามารถสีข้าวที่มี ข้าวหักน้อยที่สุด
ควบคุมให้ไม่เกิน 5 % และให้ได้ปริมาณที่มาก
ที่สุด โดยใช้โปรแกรม Design-Expert® version 
7.0  

ตารางที่ 1 ตารางการทดลองเคร่ืองสข้ีาวโดยใช้
หลกัการออกแบบการทดลองแบบ 3k 

ล าดับ 
ความเร็วรอบ 
(รอบต่อนาที) 

A 

อัตราป้อน 
(เปอร์เซน็ต์) 

B 

ปริมาณข้าว 
(กรัมต่อนาที) 

อัตรา 
การหัก 

(เปอร์เซน็ต์) 
1 2450 75 1414 3.8 
2 2450 50 1164 3.15 
3 3500 50 1059 5.99 
4 3500 100 1227 17.15 
5 1400 75 1279 2.4 
6 2450 75 1436 3.84 
7 2450 75 1405 4.18 
8 2450 100 1494 6.23 
9 1400 50 1077 1.88 

10 3500 75 1172 9.9 
11 1400 100 1274 3.46 
12 2450 75 1397 3.78 
13 2450 75 1429 3.9 

 

 

 

 

 

4. ผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีพืน้ผิวตอบสนอง 

     จาการวิ เคราะห์ผลจากโปรแกรม Design-
Expert® version 7.0 จะแสดงผลการหารูปแบบที่
เหมาะสมส าหรับสมการถดถอย ดงัแสดงในตาราง
ที่ 2 และ 3 ซึ่งแสดงให้เห็นรูปแบบทางสถิติของ
ปริมาณข้าวและอตัราการหกัมีความเหมาะสมใน
เชิ ง เส้ น โค้ ง  (quadratic model) ทั ง้หมด  โด ย
พิจารณาจากค่า p-value ของแต่ละรูปแบบมีค่า
น้อยกว่า  0 .05  (p-value เท่ ากับ  0 .001  และ 
0.001) และค่า p-value ของการทดสอบ lack of 
fit มีคา่มากกวา่ 0.05 (p-value เทา่กบั 0.065 และ 
0.124) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ในการถดถอยของ
สมการที่ใช้ท านายค่าตัวแปรที่เหมาะสมส าหรับ
ควบคมุกระบวนการ คือ ปริมาณข้าวและอตัราการ
หัก  แสดงดังตารางที่  4 โดยแต่ละสมการมีค่า
สมัประสิทธ์ิตวัก าหนด (R2) และค่า predicted R2 
ของแต่ละรูปแบบมีค่าสูงกว่า 0.75 ซึ่งเป็นการ
ยืนยนัให้เห็นวา่รูปแบบการถดถอยที่ได้เป็นรูปแบบ
ที่เหมาะสม 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์รูปแบบทางสถิติของ

ปริมาณข้าว 
model R2 R2

pred. p-value 
lack of fit 

p-value 
model 

Quadratic 0.929 0.785 0.065 0.001 
 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์รูปแบบทางสถิติของ
อตัราการหกั 

model R2 R2
pred. p-value 

lack of fit 
p-value 
model 

Quadratic 0.962 0.832 0.124 0.001 
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ตารางที่ 4 สมการท่ีใช้ท านายคา่ตวัแปรที่เหมาะ 

สมส าหรับเคร่ืองสข้ีาวขาวขนาดเลก็ 
properties regression R2

pred. 

ปริมาณข้าว +9.95-28.67*A+115.83*B 
-7.25*A*B-180.59*A2-77.09B2 

0.785 

อตัราการหกั +3.88+4.22*A+2.64*B 
+2.04*A*B+2.34*A2+0.88B2 

0.832 

 

รูปท่ี 3 แสดงพืน้ผิวตอบสนองพืน้ผิวตอบสนองของ
ปริมาณข้าว จะเห็นได้ว่ากราฟมีรูปร่างคล้ายหลงั
เต่า ซึ่งก็แปลว่าเมื่อความเร็วรอบและอัตราการ
ป้อนเข้าใกล้ค่ากึ่งกลางก็จะท าให้ปริมาณข้าวที่ได้
ตอ่นาทีมากขึน้ตามไปด้วย 

 

รูปที่ 3  พืน้ผิวตอบสนองของปริมาณข้าว 

 รูป ที่  4 แสด งพื ้น ผิ วตอบ สนอ งพื ้น ผิ ว
ตอบสนองของอตัราการหกัของข้าว ซึง่จะเห็นได้ว่า
เมื่อความเร็วรอบและอตัราการป้อนสงูขึน้ก็ยิ่งจะ
ท าให้อตัราการหกัสงูขึน้  

 
 

รูปที่ 4 พืน้ผิวตอบสนองของอตัราการหกัของข้าว 

 
 

การวิเคราะห์ฟังก์ชันความพึงพอใจก าหนดให้
ปริมาณข้าวที่ได้ต่อนาทีและปริมาณข้าว ที่หกัน้อย
ที่สดุ โดยที่ความเร็วรอบและอตัราการป้อน อยู่ใน
พิสยัที่เลอืกได้ดงัแสดงในตารางที่ 5 
 จากผลวิเคราะห์ฟังก์ชันความพึงพอใจใน
ตารางที่  6 จะเห็นได้ว่าค่าพึงพอใจอยู่ที่  0.879          
ดัง้นัน้จึงสรุปได้ว่าความเร็วรอบเท่ากบั 2087 รอบ
ต่ อน า ที และอัต ราก า รป้ อ น เท่ า กั บ  8 3 .5 6 
เปอร์เซ็นต์ เป็นค่าส าหรับใช้ควบคุมเคร่ืองสีขาว
ขนาดเล็กที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งจะท าให้ได้ปริมาณ
ข้าวเท่ากบั 1,433.2 กรัมต่อนาทีและอตัราการหกั
ของข้าวอยู่ที่ 3.42 เปอร์เซ็นต์ โดยจะแสดงพืน้ผิว
ตอบสนองของคา่ความพงึปรารถนาดงัรูปท่ี 5 

 
รูปที่ 5 พืน้ผิวตอบสนองของคา่ความพงึปรารถนา 

ตารางที่ 5 แสดงเปา้หมายในการวิเคราะห์หาคา่ที่ 
เหมาะสมส าหรับเคร่ืองสข้ีาวขนาดเลก็ 

ชื่อ เป้าหมาย ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด 

ความเร็วรอบ 
(รอบต่อนาที) 

range 1400 3500 

อตัราปอ้น 
(เปอร์เซ็นต์) range 50 100 

ปริมาณข้าว 
(กรัมต่อนาที) maximize 1059 1494 

อตัราการหกั 
(เปอร์เซ็นต์) minimize 1.8 17.15 
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ตารางที่  6  แสดงค่าตัวแปรท่ีท าให้ค่าความพึง
พอใจสงูที่สดุ 

ความเร็วรอบ 
(รอบต่อนาที) 

อัตราป้อน 
(เปอร์เซน็ต์) 

ปริมาณ
ข้าว 

(กรัมต่อ
นาที) 

อัตราการ
หัก 

(เปอร์เซน็ต์) 

Desirability 
(เปอร์เซน็ต์) 

2087 83.56 1433 3.42 87.9 

 

5. สรุป 

 งานวิจัยนีไ้ด้ปรับปรุงเคร่ืองสีข้าวขาวขนาด
เล็กและการประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลอง
แบบ 3k แฟคทอเรียล เพื่อน ามาใช้ในการเก็บข้อมลู
และวิเคราะห์ค่าตวัแปรที่ใช้ในการควบคมุเคร่ืองสี
ข้าวขาวขนาดเล็กที่ปรับปรุงแล้วให้ได้ปริมาณข้าว
ต่อนาทีและอตัราการหักของข้าวขาวที่เหมาะสม
ที่สุด โดยตัวแปรที่ใช้ควบคุมนัน้ประกอบด้วย 
ความเร็วรอบและอัตราการป้อน  ผลการศึกษา
พบว่าตวัแปรที่เหมาะสมส าหรับใช้ควบคมุเคร่ืองสี
ข้าวขาวขนาดเล็ก คือ ความเร็วรอบเท่ากบั 2,087 
รอบต่อนาทีและ อัตราการป้อนเท่ากับ  83.56 
เปอร์เซ็นต์ ซึง่ท าให้ได้ปริมาณข้าวตอ่นาทีที่ท านาย
ได้มีค่าเท่ากับ 1,433 กรัมต่อนาที และอัตราการ
หกัมีคา่เท่ากบั 3.42 เปอร์เซ็นต์ โดยให้ค่าความพึง
พอใจเทา่กบั 87.9 เปอร์เซ็นต์ 
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บทคดัย่อ 

งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อการศกึษาการเพิ่มประสิทธิภาพกงัหนัน า้แบบน า้วนอิสระ ด้วยวิธีการติดตัง้แผน่ปิด
กัน้ให้แก่ใบพดั โดยใช้การจ าลองลกัษณะการไหลด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ (Computational Fluid 
Dynamics, CFD) ร่วมกับการทดสอบหาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ  ซึ่ง
ก าหนดให้มีการติดตัง้แผ่นปิดกัน้กงัหนั 4 ขนาดต่างกนั ตรงพืน้ที่หน้าตดัของใบกงัหนั ตัง้แต่ขนาด 25%-100%  
โดยการทดลองในครัง้นีไ้ด้ใช้กงัหนัที่มีขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 45 เซนติเมตร สงู 32 เซนติเมตร จ านวน 5 ใบ 
ทดสอบท่ีอตัราการไหลของน า้ที่ 0.04-0.06 ลกูบาศก์เมตรต่อวินาที จากการทดลองพบว่า สดัสว่นพืน้ที่ปิดกัน้
ใบพดัเทา่กบั 50% จะให้คา่ประสทิธิภาพสงูสดุคือ 43.83% และสงูกวา่กรณีที่ไมม่ีแผน่กัน้ 6.59% โดยอตัราการ
ไหลที่เพิ่มขึน้จะท าให้ประสทิธิภาพของระบบเพิ่มขึน้ด้วย 

ค าส าคัญ : แผน่กัน้,กงัหนัน า้วนอิสระ, ประสทิธิภาพของกงัหนั, วธีิพลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ 
 

Abstract 

The purpose of this research was to study that focuses on increasing the efficiency of the water free 
vortex turbine by installing baffle plates on the blades. The simulation of flow with the Computational  
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Fluid Dynamics (CFD) program. In conjunction with test for the efficiency of electricity production by 
laboratory experiments. This requires the installation of a turbine baffle plates four different sizes. At 
this cross-sectional area of the turbine blades ranging from 25%-100%. In this experiment, the turbine 
has a diameter of 45 cm, a height of 32 cm and a 5 blades. Test at the water flow rate of 0.04-0.06 
m3/s. From the experiment, the blades with a 50% baffle plate proportion are the most effective at 
43.83% and higher in the absence of baffles 6.59%. Furthermore, when the flow rate increases it will 
increase the efficiency of the system. 

Keywords: Plates, Free Vortex Turbine, Turbine Efficiency, Computational Fluid Dynamics (CFD) 

_________________________________________________________________________________ 
*ติดตอ่: อีเมล : ratchaphon@kku.ac.th, โทรศพัท์ : 043-202845,โทรสาร : 043-202849 
 
1. บทน า 

 น า้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีศักยภาพสูงที่ใช้
น ามาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยน า้ เ ป็นแหล่ง
พลังงานท่ีสะอาดไม่ก่อมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม แต่
อย่างไรก็ตามการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยน า้นัน้
จ าเป็นต้องท าการสร้างเขื่อนกัน้น า้ขนาดใหญ่ ซึ่งการ
สร้างเขื่อนขนาดใหญ่นัน้จะเป็นการสร้างผลกระทบตอ่
สิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ ดังนัน้การผลิตไฟฟ้าจาก
แหล่งน า้ขนาดเล็กหรือแม่น า้ ล าธารมีน า้ไหลผ่าน
ตลอดปี จึงเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีได้รับความสนใจใน
การผลติไฟฟา้จากพลงังานน า้ในปัจจบุนั โดยแนวทาง
ในการผลิตไฟฟ้าจากแหลง่น า้ขนาดเล็กมีแนวทางใน
การผลิตอยู่ 2 แนวทาง คือ วิธีการบายพาส (Bypass 
Method)  คือ การเบี่ยงน า้จากคลองสง่น า้หลกัเข้ามา
สู่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีสร้างขึน้และวิธีการติดตัง้
ในคลอง (Open Canal Method) คือ การติดตัง้ชุด
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าขวางคลองสง่น า้โดยตรง โดยที่ไม่
จ าเป็นต้องมีโครงสร้างใดๆ เพิ่มเติมซึ่งในปัจจุบันมี
คณะผู้วิจัยต่างได้ท าการศึกษาวิธีการผลิตไฟฟ้าจาก

แหล่งน า้ขนาดเล็กมากมาย อาทิ  Wanchat and 
Suntivarakorn ได้ท าการศึกษาเพื่อออกแบบระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานน า้วนอิสระ  โดยผลการศกึษา
ไ ด้ ท า ก า ร อ อก แบบบ่ อ น า้ ว น ที่ มี รู ป ร่ า ง เ ป็ น
ทรงกระบอกและมีรูอยู่ก้นบ่อ ซึ่งมีการก าหนดให้น า้
ไหลเข้ามายงับ่อน า้ในแนว แนวสมัผัส (Tangential) 
เพื่อให้เกิดการไหลที่มีลกัษณะหมนุวนคล้ายทอร์นาโด 
นอกจากนัน้ยงัได้ท าการออกแบบกงัหนัน า้ที่เหมาะสม
มาวางขวางลงมาในบ่อเพื่อการผลิตพลงังานไฟฟ้า 
[1] นอกจากนี ้Shabara  et al. ได้ท าการศกึษาตวัแปร
ต่างๆที่ส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานน า้วนอิสระด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิง
ค านวณซึ่งผลการศึกษาพบว่า ที่อตัราการไหลสงูสดุ
จะให้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 40% ที่อัตราความเร็ว
รอบ 28 และ 38 รอบต่อนาที [2] ซึ่งสอดคล้องกบัผล
การศึกษาของ Wanchat et al. ที่ได้ประสิทธิภาพใน
การผลิตไฟฟ้าสงูสดุที่ 35% ที่ความเร็วรอบของกงัหนั
เท่ากับ 40 รอบต่อนาที [3] โดยนอกจากจะมีผู้วิจยัที่
ท าการศกึษาเก่ียวกบัตวัแปรที่สง่ผลกระทบตอ่ 
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ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน า้วน
อิสระแล้วนัน้ ยังมีผู้ วิจัยที่ท าการศึกษาเก่ียวกับการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟา้จากพลงังานน า้วน
อิสระด้วยวิธีการต่างๆ เช่น Dhakal et al. ได้วิเคราะห์
โครงสร้างของอา่งที่ตา่งกนัซึง่จะก่อให้เกิดกระแสหมนุ
วนอิสระกับต าแหน่งของการไหลที่ดีที่สุดในอ่างเพื่อ
เพิ่มก าลงัขับของกังหันน า้ โดยผลการทดลองพบว่า 
บ่อน า้แบบกรวยสามารถผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ
สูงกว่าบ่อน า้แบบทรงกระบอก [4] หรือแม้แต่การ
เ ป ลี่ ย น วั ส ดุ ที่ ใ ช้ ส ร้ า ง กั ง หั น ก็ ส า ม า ร ถ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานน า้วนอิสระ
ได้เช่นกัน โดย Sritram et al. ได้ศึกษาผลของวัสดุ
กังหนัที่มีต่อประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานน า้วนอิสระที่ท าจากเหล็กและอะลมูิเนียม ใน
ห้องปฏิบตัิการ จากการทดลองพบว่าค่าไฟฟ้าแรงบิด
และประสิทธิภาพของกังหนัอะลมูิเนียมสงูกว่ากงัหนั
เหล็กเฉลี่ย 8.4%, 8.14% ตามล าดับ [5] นอกจากนี ้
การดดัแปลงหรือติดตัง้อปุกรณ์เสริมเข้าไปยงักงัหนัก็
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้เช่นกัน Jeon et al. ได้
ท ด ลอ ง ศึ กษ า ผลก ร ะ ทบข อ ง แผ่ น กั ้น ที่ มี ต่ อ
ประสิทธิภาพของกังหันลมแบบ Savonius โดยได้
ติดตัง้แผ่นกัน้ด้านบนสุดและด้านล่างของกังหันซึ่ง
พบว่า สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ 36% เมื่อเทียบ
กบัไมม่ีแผน่ติด แตอ่ยา่งไรก็ตามการติดแผน่เหลก็เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพนัน้ได้ท าการศึกษาเฉพาะในกงัหนั
ลม จากท่ีกลา่วมาในข้างต้นผู้วิจยัจึงมีความสนใจใน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
น า้วนอิสระ ด้วยวิธีการติดตัง้แผ่นกัน้ให้กับกังหัน 
เช่นเดียวกบังานวิจยัของ Jeon et al. ทัง้นีเ้นื่องจาก 
 

 

สามารถดัดแปลงได้ง่าย ไม่สิน้เปลืองงบประมาณ 
และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้สงูกว่าวิธีการอื่นๆที่
ได้ศึกษามา โดยบทความฉบบันีเ้ป็นบทความท่ีแสดง
รายละเอียดเก่ียวกบัการศึกษาและการทดสอบกงัหนั
เพื่อทราบถึงผลกระทบของการติดตัง้แผน่กัน้กงัหนัที่มี
ต่อประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของกังหันพลังงาน
น า้วนอิสระ 
 

2. การออกแบบและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1 การออกแบบลักษณะแผ่นกัน้กังหันน า้ด้วย
โปรแกรม (Computational Fluid Dynamics, CFD) 

งานวิจัยนีไ้ด้ท าการใช้โปรแกรมทาง พลศาสตร์
ของไหลเชิงค านวณ ในการออกแบบแผ่นกัน้กังหัน
เพื่อให้ทราบถึงลกัษณะรูปร่างของแผ่นกัน้ท่ีเหมาะสม
ในการสร้างและทดสอบจริง โดยของไหลที่ใช้ใน
การศึกษาออกแบบนีไ้ด้ก าหนดให้เป็นของไหลที่มี
ค ว า ม ห นื ด แ บบ อั ด ตั ว ไ ม่ ไ ด้  (Viscous fluid - 
Incompressible flow) โดยสมการท่ีใช้ในการศึกษานี ้
จะใช้สมการอนรัุกษ์มวลและสมการอนรัุกษ์โมเมนตัม้ 
ซึง่มีสมการ Turbulent model เป็นแบบ k-ɛ standard 
โดยมีรายละเอียดสมการตามผลการศึกษาของ 
Triputtarat [7] นอกจากนี ย้ังมีสมการ Buoyancy 
force มาใช้ในการศกึษานีด้้วย 
 โดยการศกึษานีไ้ด้ท าการจ าลองการไหลของน า้ที่
มีอตัราการไหลเชิงมวลเท่ากับ 60 กิโลกรัมต่อวินาที  
มีระดบัความสงูน า้ (Head) ไม่เกิน 0.7 เมตร ให้ไหล
มากระทบใบพดั จากนัน้จะท าการศึกษาว่า ลกัษณะ
รูปร่างของแผ่นกัน้ในรูปแบบใดที่สามารถสร้างแรงบิด
ได้สงูที่สดุ จากนัน้จะท าการสร้างกงัหนัท่ี 
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Generator Load 

 

มีลกัษณะแผ่นกัน้ตามผลการศึกษาด้วยวิธีพลศาสตร์
ของไหลเชิงค านวณ เพื่อทดสอบจริงตอ่ไป 
2.2 แรงบิดและก าลังที่ได้จากพลังงานนี ้
 การหาก าลังจากกระแสน า้ที่กระท ากับกังหัน
สามารถแสดงได้ในสมการท่ี (1) 
  P gQHm    (1) 

 นอกจากนีย้งัสามารถหาค่าแรงบิด (T) ท่ีได้
จากกงัหนัน า้ ซึง่แสดงได้ในสมการ (2) 

  60
2
PmT N   (2) 

เมื่อ  = ความหนาแนน่ของน า้ 1,000 kg/m3 
      g  = ความเร่งจากแรงดงึดดูของโลก 9.81 m2/s 
     Q  = อตัราการไหล (m3/min) 
     Pm = ก าลงัที่ได้จริงจากกระแสน า้ (W)  
      T = แรงบิดกงัหนัน า้ (Nm)   
      N = จ านวนรอบการหมนุของเพลา (rpm) 
      H = ความสงูของน า้ (m) 
 ส าหรับการค านวณหาประสิทธิภาพของ
ระบบไฟฟา้ (η) หาได้จากอตัราสว่นระหวา่งก าลงัทีไ่ด้
จริงทางไฟฟา้ตอ่ก าลงัที่ให้ทางกล ซึง่หาได้จากสมการ
ดงันี ้

  
Pe
Pm

    (3) 

 เมื่อ 
  P EIe     (4) 
เมื่อ  E = แรงดนัไฟฟา้ (V) 
       I  = กระแสไฟฟา้ (A)  
       Pe = ก าลงัไฟฟา้ (W)  

 
 

 

3. อุปกรณ์และวิธีการศึกษาทดลอง 

 
 
 

 
 
 
 
รูปที่ 1  ระบบผลติไฟฟา้จากพลงังานน า้วนอิสระ 

 

3.1 อุปกรณ์การทดลอง 
 การศกึษาครัง้นีไ้ด้ใช้ระบบเคร่ืองผลติไฟฟา้ขนาด
เล็กจากพลังงานน า้วนอิสระ ในห้องปฏิบัติการที่
ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลยัขอนแก่น ท่ี
แสดงในรูปที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย ถังเก็บน า้ด้านบน
ขนาด 1.5x1.5 x1.2 เมตร  เ ช่ื อมต่อรางน า้มีบ่อ
ทรงกระบอกที่มีขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 1 เมตรและสงู 
1 เมตร โดยมีรูทางออกน า้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.2 เมตร และมีป๊ัมน า้ที่ปรับอตัราการไหลได้ 0.04 - 
0.06 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยกังหันที่ใช้ในการ
ทดสอบจะมี 3 ชุด ได้แก่ กังหันแบบไม่มีแผ่นกัน้(1) 
กังหนัแบบมีแผ่นกันด้านบน(2) กังหนัแบบมีแผ่นกัน้
ด้านบนและลา่ง(3) ท าจากเหลก็ ซึง่แสดงได้ในรูปท่ี 2 

3.2 วิธีการทดลอง 
 ในการทดลองจะใช้กังหันแบบไม่มีแผ่นกัน้ 
(กังหนัแบบที่ 1) น าไปติดตัง้ในระบบของเคร่ืองผลิต
ไฟฟ้ า ขนาด เล็ ก จ ากพลัง ง านน า้ ว น อิส ร ะ ใ น
ห้องปฏิบัติการ โดยมีอัตราการไหล 0.04, 0.05 และ 
0.06 ลกูบาศก์เมตรตอ่วินาทีโดยใช้โหลด (Load) ทาง
ไฟฟา้เป็น 
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 (1)    (2)  

 
                  (3) 

รูปที่ 2  (1) กงัหนัแบบไมม่ีแผน่กัน้  
           (2) กงัหนัแบบมีแผน่กนัด้านบน  
              (3) กงัหนัแบบมีแผน่กัน้ด้านบนและลา่ง 

หลอดไฟฟ้าขนาด 25 W จ านวน 4 หลอดการทดสอบ
จะปรับอัตราการไหล 0.06 ลูกบาศก์เมตร ต่อวินาที 
และตอ่โหลดเข้าไปในระบบไฟฟา้ที่โหลด ขนาด 25 W 
แล้วท าการวดัค่าความสงูของน า้ (Head) จ านวนรอบ
การหมุนของกังหันน า้และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ค่า
แรงดันไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้า ท่ีได้จากเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้าในระบบ จากนัน้เพิ่มจ านวนโหลดให้เป็น 
50, 75 และ 100 W ตามล าดบั จากนัน้เปลี่ยนอตัรา
การไหลใหมแ่ล้วท าการทดลองแบบเดิมจนครบทัง้ 3 
คา่แล้วท าการเปลีย่นกงัหนัแบบท่ี 2 มีแผน่กนัด้านบน  
 
 
 
 

 

และกังหันแบบที่ 3 มีแผ่นกัน้ด้านบนและล่างติดตัง้
เข้ากับเคร่ืองผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กจากพลงังานน า้วน
อิสระโดยท าการทดลองเหมือนเดิม ตามล าดับ น า
ค่าที่ได้จากการทดลองมาค านวณหาค่า ก าลงัไฟฟ้า 
ก าลังของของไหล แรงบิดของกังหันน า้  และ
ประสทิธิภาพการผลติไฟฟา้ 
4. ผลของการทดลอง 
4.1 ผลการออกแบบด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหล
เชิงค านวณ 
 จากการออกแบบด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิง
ค านวณ เพื่อหาสดัส่วนการปิดกัน้ใบพดักังหนัตัง้แต่ 
0%, 25%, 50%, 75% และ 100% ของพืน้ที่สวนโค้ง
ด้านข้างของใบพัด ให้แก่กังหันที่มีขนาดเส้นผ่าน
ศนูย์กลาง 45 เซนติเมตร สงู 32 เซนติเมตรท่ีมีจ านวน 
5 ใบ โดยผลการศึกษาสามารถแสดงได้ในรูปที่ 3 
กังหนัแบบแผ่นกัน้ที่ 3 ซึ่งมีสดัส่วนพืน้ที่ปิดกันใบพดั
เท่ากับ 50% สามารถสร้างความเค้นบิดได้สูงที่สุด
จากการศึกษาด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ
ทัง้นี ้เนื่องจากการปิดกัน้ใบพดับางสว่นนัน้จะสามารถ
กกัเก็บมวลน า้ที่มีกระทบให้อยูก่บัใบพดัในแตล่ะใบได้
มากยิ่งขึน้ จึงท าให้แรงบิดจากการกระทบของมวลน า้
มีมากยิ่งขึน้ ซึ่งก่อให้เกิดแรงบิดที่เพิ่มมากขึน้ด้วย แต่
อย่างไรก็ตามการเพิ่มสดัสว่นพืน้ที่ปิดกนัใบพดัที่มาก
จนเกินไป  ก็จะท าให้เกิดแรงเฉ่ือยกับใบพัดมาก
จนเกินไปจึงท าให้แรงบิดของกงัหนัมีคา่ลดลง 
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ตารางที่  1 แสดงค่าความเค้นบิดสงูสดุของสดัสว่นกนัหนัน า้ 25-100% โดยใช้โปรแกรม CFD ที่อตัราไหลของ
น า้ 0.06 ลกูบาศก์เมตรตอ่วินาที 

 

 

รูปที่ 3  แบบติดตัง้แผน่เหลก็กัน้บนใบพดัที ่0%, 25%, 50%, 75% และ 100% ตามล าดบั 
4.2 แรงบิดและประสิทธิภาพของกังหัน 
 จากตารางที่ 1 ผลการออกแบบด้วยวิธีพลศาสตร์
ของไหลเชิงค านวณพบว่า กงัหนัแบบที่ 3 ที่มีสดัสว่น
แผ่นปิดกัน้เท่ากบั 50% ที่สามารถสร้างความเค้นบิด
ได้สงูสดุ เมื่อเปรียบเทียบกับสดัส่วนแผ่นปิดกัน้อื่นๆ 
ด้วยเหตุนี  ้ทางผู้ วิจัยจึงเลือกแผ่นปิดกัน้ที่  50 % 
ส าหรับติดตัง้ในกงัหนั และทดสอบในกงัหนัน า้ 3 ชนิด 

ได้แก่ ชนิดแรกกงัหนัทดสอบแบบไม่มีแผ่นกัน้ ชนิดที่ 
2 แบบมีแผ่นกันด้านบน และชนิดสดุท้ายแบบมีแผ่น
กัน้ด้านบนและลา่ง โดยได้ท าการทดสอบที่อตัราการ
ไหลตัง้แต่ ไหล 0.04, 0.05 และ 0.06 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที ซึ่งผลการทดสอบแรงบิดและประสิทธิภาพ
ของกงัหนัที่อตัราการไหลสงูสดุที่ 0.06 ลกูบาศก์เมตร
ตอ่วินาทีสามารถแสดงได้ในตารางที่ 2

 

ตารางที่ 2 แรงบิดและประสทิธิภาพของกงัหนัท่ีอตัราการไหล 0.06 ลกูบาศก์เมตรตอ่วินาที 

 

 แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 4 แบบที่ 5 
ความเค้นบดิ (N/mm2) 136.15 138.8 145.77 141.9 138.1 

สัดส่วนของแผ่นกัน้ (%) 0 25 50 75 100 

ภาระ 
(W) 

กังหนัแบบที่ 1 กังหนัแบบ 2 กังหนัแบบ 3 
แรงบิด
(Nm) 

ประสิทธิภาพ 
(%) 

แรงบิด 
(Nm) 

ประสิทธิภาพ 
(%) 

แรงบิด
(Nm) 

ประสิทธิภาพ 
(%) 

25 14.61 37.24 15.36 42.36 16.05 43.83 
50 16.05 22.73 16.11 23.92 16.81 24.85 
75 14.34 16.08 14.13 16.34 14.21 16.61 

100 12.39 12.16 12.32 12.57 12.58 12.74 
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รูปที่ 4 ประสทิธิภาพรวมของกงัหนัทัง้ 3 ชนิดที่คา่โหลดตา่งๆ 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 ประสทิธิภาพของกงัหนัทัง้ 3 แบบ ท่ีอตัรา       
      การไหล 0.06 ลกูบาศก์เมตรตอ่วินาท ี

 

     จากรูปท่ี 4 แสดงค่าประสิทธิภาพของกังหนัทัง้ 3 
แบบ โดยประสิทธิภาพสงูสดุอยู่ที่อตัราการไหล 0.06 
ลกูบาศก์เมตรต่อวินาทีโหลดไฟฟ้าที่ 25 วตัต์ โดยใช้
กงัหนัทดสอบแบบไมม่ีแผ่นกัน้ แบบมีแผ่นกนัด้านบน 
และแบบมีแผ่นกัน้ด้านบนและล่างจากการทดลองมี

ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 37.24, 42.36 และ 43.83 
เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์  ต ามล า ดับ  แ ละจ ะ เ ห็ น ไ ด้ ว่ า ค่ า
ประสิทธิภาพรวมที่ได้จากทดสอบของกังหนัที่มีแผ่น
กัน้ มีค่าใกล้เคียงกนัและมีคา่ประสิทธิภาพรวมแบบที่ 
2 และ 3 มากกว่ากงัหนัแบบที่ 1 ซึ่งไม่มีแผ่นกัน้ จาก
กราฟจะเห็นแนวโน้มประสิทธิภาพของระบบจะ
เพิ่มขึน้เมื่ออัตราการไหลเพิ่มขึน้ และนอกจากนีย้ัง
พบว่าค่าประสิทธิภาพทางไฟฟ้าเพิ่มขึน้เมื่อโหลด
ลดลงดงัรูปท่ี 5 

5. สรุป 

 งานวิ จัย นี เ้ ป็นการศึกษา เ ก่ียวกับการ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพให้แก่กังหันน า้แบบน า้วนอิสระด้วย
วิธีการติดตัง้แผ่นปิดกัน้ให้แก่ใบพดั โดยการศึกษาวิธี
พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ ได้ก าหนดให้น า้เป็น
ของไหลที่มีความหนืดแบบอดัตวัไมไ่ด้ (Viscous fluid  
 

โหลด 25 วัตต์ 

โหลด 50 วัตต์ 
 

โหลด 75 วัตต์ 
 

โหลด 100 วัตต์ 
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- Incompressible flow) โดยใช้สมการอนุรักษ์มวล
และสมการอนุรักษ์โมเมนตัม้ ซึ่งมีสมการ Turbulent 
model เป็นแบบ k-ɛ standard และมีผลกระทบของ 
Buoyancy force มาใช้ในการสร้างแบบจ าลองด้วย 
ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า กังหนัที่มีสดัส่วนพืน้ที่ปิด
กัน้ใบพัดเท่ากับ 50% สามารถสร้างแรงบิดได้มาก
ที่สดุ 
 ซึง่จากผลการออกแบบด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหล
เชิงค านวณ จึงได้ท าการทดสอบจริงเพื่อเปรียบเทียบ
แรงบิดและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึน้ระหว่าง กงัหนัแบบ
ที่ 1 ไมม่ีแผน่กัน้แบบท่ี 2 มีแผน่กนัด้านบน และแบบที่ 
3 มีแผ่นกัน้ด้านบนและล่าง ที่อัตราการไหล 0.04, 
0.05 และ 0.06 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งผลการ
ทดสอบพบว่า กังหันแบบที่ 3 มีประสิทธิภาพของ
กังหันสูงสุดคือ 43.83% สูงกว่ากรณีที่ไม่มีแผ่นกัน้ 
6.59%  ซึ่งพบว่าการติดแผ่นกัน้ที่กังหันน า้นัน้จะ
สามารถช่วยเพิ่มประสทิธิภาพของระบบได้ 
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บทคดัย่อ 

เกษตรกรส่วนใหญ่จะเผาก าจัดฟางข้าวในแปลงก่อนเร่ิมด าเนินการปลกูในฤดูต่อไป ท าให้มีการปลดปล่อย
มลพิษสู่สิ่งแวดล้อมในประมาณที่มหาศาล ในงานวิจัยนีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาอตัราการปลดปล่อยมลพิษ 
(Emission Factors : EFs) จากการเผาไหม้เศษฟางข้าว โดยการทดสอบหาการปลดปลอ่ยมลพิษต่าง ๆ ได้แก่  
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) ก๊าซซลัเฟอร์
ไดออกไซด์ (SO2) และฝุ่ นละอองรวม (Total Particulate Matter : TPM) ในระดับห้องปฏิบตัิการและน าผลที่
ได้มาประเมินปริมาณการปลดปลอ่ยมลพิษจากการเผาไหม้ฟางข้าวในพืน้ที่การปลกูของประเทศ ผลการศึกษา
พบว่า อตัราการปลดปลอ่ยมลพิษ (EFs) จากการเผาเศษฟางข้าว โดยมีช่วงการปลดปลอ่ย CO2 CO NOX SO2 
และฝุ่ นละอองรวม เท่ากับ 1,118  78.86 1.44  0.56  6.69 g/kgdm ตามล าดับ เมื่อน าอัตราการปลดปล่อย
มลพิษเหล่านีม้าประเมินการปลดปล่อยมลพิษของประเทศ พบว่า ฟางข้าวมีอัตราการปลดปล่อยมลพิษ   
246.35  17.37  0.31  0.12  147.35 แสนตนั/ปี ตามล าดบั ผลที่ได้จากงานวิจยันีส้ามารถน าไปประกอบในการ
ก าหนดนโยบายควบคมุการเผาไหม้ในท่ีโลง่แจ้งของฟางข้าวได้ 

ค าส าคัญ : ฟางข้าว การเผาในท่ีโลง่ อตัราการปลดปลอ่ยมลพิษ   

FEAT JOURNAL 
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วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยกีารควบคุมอตัโนมัติ  
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Abstract 

Farmer usually burn rice straw left on the field prior to starting a new crop, emitting a great amount of 
pollutants to the environment. The objective of this research was to determine emission factors (EFs) 
of main agricultural residues during open field burning, including rice straw, corncob and sugarcane 
tip/ leave.The pollutants consisting of carbon dioxide (CO2,carbon monoxide (CO) , nitrogen oxide 
(NOX), sulfur dioxide (SO2) and total particulate matter (TPM) were measure to assess emissions in 
the laboratory which were subsequently used to estimate the amount of pollutant emissions from 
open field burning of rice straw in Thailand. The results showed that the EFs of the 3 agricultural 
residues varied differently depending on their characteristics. The emissions of CO2, CO, NOX, SO2 
were 1,118 78.86 1.44 0.56 6.69 g/kgdm, respectively. The EFs of open burning of rice straw were 
246.35 17.37 0.31 0.12 147.35, respectively. The results of this study can be further used to make 
policy regarding the control of open field burning of rice straw. 

Keywords : rice straw, open field burning, emission factor (EF)   
___________________________________________________________________ 
*ติดตอ่: อีเมล : arjharh@g.sut.ac.th โทรศพัท์ : 044-225007,  โทรสาร : 044 225046 
 
1. บทน า 

การเผาไหม้ในท่ีโล่งแจ้ง (Open Burning) อาทิ 
การเกิดไฟป่า การเผาในพืน้ท่ีทางการเกษตร และการ
เผาขยะ ล้วนเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศท่ี
ส าคัญ ซึ่งก่อให้เกิดก๊าซต่าง ๆ จากกระบวนการเผา
ไ ห ม้  อ า ทิ  ค า ร์ บ อ น ม อ น อ ก ไ ซ ด์  ( CO) 
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ออกไซด์ของไนโตรเจน 
(NOx) ซัล เฟอร์ไดออกไซด์  (SO2) องค์ประกอบ
สารอินทรีย์ระเหย (VOCs) รวมทัง้ฝุ่ นละอองรวม 
(Total Particulate Matter : TPM)  เถ้ า  (Ash) ควัน
และเขม่า (Smoke) การเผาในท่ีโล่งแจ้งในบริเวณ
กว้าง จะน าไปสู่การเกิดหมอกควันในปริมาณสูง      
ซึ่งล้วนแต่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ 
สิง่มีชีวิตในระบบนิเวศ และสิง่แวดล้อม 

จากรายงานสถานการณ์มลพิษทางอากาศของ
ประเทศไทย ในปี 2554 โดยกรมควบคุมมลพิษ  [1]        
ได้ประเมินว่าการเผาในที่โล่งแจ้งในพืน้ที่เกษตรของ
ประเทศไทย เป็นแหลง่ก าเนิดมลพิษเชิงพืน้ท่ีที่ส าคญั
แหล่งหนึ่ง ซึ่งมาจากกิจกรรมหลัก คือ การเผาเศษ
วสัดุเหลือใช้ในพืน้ที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พืน้ที่ เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ 
ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด และอ้อย [2] ปัญหามลพิษทาง
อากาศที่เกิดขึน้จากการเผาในที่โล่งแจ้ง ไม่เพียงแต่
เกิดปัญหาเฉพาะ ในพืน้ที่ประเทศไทยแต่ถือประเด็น
ส าคญัที่หลายๆ ประเทศทัว่โลกให้ความส าคญั 

ทัง้นี  ้การประเมินอัตราการปลดปล่อยมลพิษ
อ าก าศ จ าก กิ จ ก รรม ต่ า ง  ๆ  ด้ าน ก า ร เกษ ต ร 
(Agriculture Sector) ส าหรับการเผาเศษพืชจากการ 
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ท า เกษ ต รก รรม ในที่ โล่ งแ จ้ ง  (Field burning of 
agricultural residues) ได้ถูกก าหนดให้เป็นกิจกรรม
หนึ่งในการด าเนินโครงการกลไกการพฒันาที่สะอาด 
(Clean Development Mechanism : CDM) ซึ่ ง ถื อ
เป็นกลไกหนึ่งที่ส าคัญที่ได้สร้างขึน้ภายใต้พิธีสาร
เกียวโต โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อลดการปลดปลอ่ยก๊าซ
เรือนกระจก ส าหรับประเทศไทย ได้พยายามจัดท า
ข้อมูลอัตราการปล่อยมลพิษ  (Emission factors 
:EFs)  และศึกษาค่า EFs ที่เหมาะสมต่อประเทศไทย
แล้วในหลายๆ กิจกรรม เช่น สาขาพลังงาน สาขา
อตุสาหกรรม สาขาป่าไม้ สาขาการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ที่ดิน สาขาการเกษตร(ปศสุตัว์) อยา่งไรก็ดี คา่ EFs 
ที่มาจากสภาพกิจกรรมที่เป็นจริงของการเผาเศษพืช
จากการท าเกษตรกรรมในที่โล่งแจ้งของประเทศไทย
ยงัไมม่ีงานวิจยัปรากฏ 

งานวิจัยนีจ้ึงมีแนวคิดในการศึกษาปริมาณการ
ปลดปล่อยมลพิษจากการเผาไหม้เศษวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรในที่โลง่แจ้ง โดยเลือก ฟางข้าว มาใช้
ใ น ก า ร ศึ ก ษ า โด ย พิ จ า รณ า ม ล พิ ษ  ไ ด้ แ ก่ 
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) คาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) ซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ (SO2) และฝุ่ นละอองรวม (Total Particulate 
Mater : TPM) โดยการทดสอบการเผาไหม้ในระดับ
ห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานสากล แล้วน าผล
การศึกษาที่ได้มาประเมินอตัราการปลดปลอ่ยมลพิษ 
(Emission factors :EFs) ซึ่งข้อมูลที่ ได้จะสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการประเมินอัตราการ
ปลดปล่อยมลพิษในรูปต่าง ๆ ในพืน้ที่การปลูกข้าว
ของประเทศไทยได้ ตลอดจนสามารถใช้เป็นข้อมูล
พืน้ฐานเพื่อการประยกุต์ใช้งานด้านกลไกการพฒันาที่
สะอาดด้านเกษตรกรรม อาทิ การจดัท าแผนท่ี 

 

ฐานข้อมูลการปลดปล่อยสารมลพิษ  (Emission 
Maps) การประเมินวฏัจกัรชีวิต (LCA) หรือการจดัท า
รอยเท้าคาร์บอน (Carbon Footprint) ส าหรับประเทศ
ไทยตอ่ไป 

 

2. วิธีการวจิัย 

การวิจัยครัง้นี เ้ป็นการประเมินการปลดปล่อย
มลพิษจากการเผาไหม้ในระดับห้องปฏิบัติการ และ
ประเมินอัตราการปล่อยมลพิษ (Emission factors 
:EFs) อันประกอบด้วย คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ออกไซด์ของไนโตรเจน 
(NOx) ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และฝุ่ นละอองรวม 
(Total Particulate Matter :TPM)  

2.1  เศษวัสดุเหลือใช้ที่ท าการทดลอง 
 เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ที่ ใช้ในการ
ทดลองนีค้ือ ฟางข้าว ที่เหลือจากการเก็บเก่ียวของ
เกษตรกร  โดยไม่สนใจสายพันธุ์ และพื น้ที่ การ
เพาะปลกู ตวัอยา่งฟางข้าวที่ใช้ในการทดลองแสดงดงั
รูปท่ี 1 

 

รูปที่ 1 ฟางข้าวที่ใช้ในการทดลอง 
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2.2   การออกแบบอุปกรณ์ส าหรับเผาวัสดุเหลือ
ใช้ทางการเกษตร 

       ในงานวิจัยนีไ้ด้จ าลองการเผาในที่โล่งแล้วเก็บ
ข้อมูลก๊าซและฝุ่ นที่เกิดขึน้ [3, 4]  ใช้เตาเผาที่ถูก
ออกแบบและติดตัง้ภายในห้องปฏิบัติการ โดยมี
เหล็กเป็นโครงยึดค า้ ส่วนที่ใช้รองรับวสัดุในการเผา
เป็นถาดแสตนเลสขนาด 0.9 เมตร x 0.9 เมตร พับ
ขอบและยกขึน้ 0.06 เมตร ที่ขอบด้านนอกทัง้สี่ด้าน 
โดยด้านในเจาะเป็นช่องขนาดประมาณ 0.2 เมตร x 
0.2 เมตร พบัขอบและยกขึน้ 0.03 เมตร เพื่อใช้เป็น
ส่วนรองรับถาดแสตนเลส ขนาด 0.3 เมตร x 0.3 
เมตร ที่วางซ้อนอยู่ซึ่งช่วยลดน า้หนกัของถาดจะวาง
บนขาตัง้สูงประมาณ 0.5 เมตร ซึ่งสามารถปรับ
ความสูงเพิ่มขึน้ได้ หากก๊าซมีแนวโน้มจะเล็ดลอด
ออกจากกรวยแสตนเลส ถาดเล็กที่วางซ้อนด้านบน 
จะใช้รองรับวสัดทุี่จะใช้เผา สว่นของอปุกรณ์รวบรวม
ฝุ่ นละอองและก๊าซที่เกิดจากการเผา ออกแบบเป็น
รูปทรงกรวยคว ่า ฐานทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่าน
ศนูย์กลางประมาณ 1.2 เมตร และมีปลอ่งระบายฝุ่ น
และก๊าซ 0.3 เมตร มีความสูงประมาณ 1.5 เมตร 
และยาวประมาณ 2.8 เมตร ออกแบบให้เป็นรูปตวั L 
ดงัรูปท่ี 2 

  2.3    เคร่ืองมือตรวจวัดมลพิษอากาศ 

         การตรวจวดัมลพิษอากาศประเภทอนภุาค ใช้
วิธีเทียบเคียงวิธีมาตรฐานสากล วิธีที่ 1-5 ขององค์กร
พิทกัษ์สิง่แวดล้อมแหง่ประเทศสหรัฐอเมริกา   

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2  แบบจ าลองการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการ 
เกษตร และวดัปริมาณมลพิษ 

 (United States of Environmental  Protection  
Agency: U.S.EPA) โดยใช้อุปกรณ์ เก็บตัวอย่า ง 
อนุภาคชนิด Flex Sampling Train System (RIGID) 
ดังรูปที่ 3 ส่วนการตรวจวัดความเข้มข้นของมลพิษ
ก๊าซ ใช้อุปกรณ์วิเคราะห์ตัวอย่าง ก๊าซไอเสีย (Flue 
Gas Analyzer) Testo-350XL ดงัรูปท่ี 4 

 
รูปที่ 3  อุปกรณ์ เก็บตัวอย่างอนุภาคชนิด  Flex 

Sampling Train System (RIGID) 
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รูปที่ 4  อปุกรณ์วิเคราะห์ตวัอยา่งก๊าซไอเสยี (Flue  

Gas Analyzer) Testo-350XL 

2.4  การหาอัตราการปลดปล่อยก๊าซมลพิษ   
(Emission Factor) 

 การประมาณการค่าสมัประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซ
มลพิษจากการตรวจวดัข้อมลูปริมาณก๊าซมลพิษท่ีได้
จากการทดลอง น ามาวิเคราะห์หาค่าสมัประสทิธ์ิการ
ปลอ่ยก๊าซจากวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรแต่ละชนิด
ด้ วย ก า รค า น วณ จ าก สม ก า รขอ ง  Jenkins et 
al.(1996) [5] ดงัแสดงในสมการท่ี 1 

Ei = 

10-3 

mfd 

 
AsuCi 

 
 wi 

 

22.4 

dt (1) 

เมื่อ 
 Ei    คือ  คา่สมัประสทิธ์ิการปลอ่ยก๊าซ i  
              (gemission/kgdm biomass) 
mfd  คือ  มวลของเศษวสัดทุี่ใช้ในการเผา  
t0     คือ  เวลาเร่ิมต้นของการเผาเศษวสัดเุหลอืใช้ 
tf     คือ  เวลาสิน้สดุของการเผาเศษวสัดเุหลอืใช้ 
 

 

As   คือ  พืน้ท่ีหน้าตดัของปลอ่งระบายอากาศ  
u     คือ  ความเร็วลมของก๊าซที่เคลือ่นที่ผา่นปลอ่ง 
Ci   คือ  ความเข้มข้นของสารที่ท าการตรวจวดั 
wi   คือ  มวลโมเลกลุของสารที่ท าการตรวจวดั 

 

2.5  การประเมินปริมาณฝุ่นละอองรวม  (TPM) 

         การประเมินฝุ่ นละอองรวมของวสัดเุหลือใช้ทาง
การเกษตร ความเข้มข้นของฝุ่ นละอองรวมค านวณ
จากสมการของ Jenkins et al.(1996) [5]    ดงัแสดง
ในสมการท่ี 2 

Ei,j = 
1 Asū   mk,i ƞ 

Ti (2) 
mfd           V0 Ts 

  เมื่อ 
Ei,j   คือ  คา่สมัประสทิธ์ิการปลอ่ยฝุ่ นละออง 
              (gemission/kgdm biomass) 
mfd   คือ  มวลของเศษวสัดทุี่ใช้ในการเผา  
mk,i   คือ  น า้หนกัของตวัอยา่ง i  ที่ตรวจวดัได้ 
V0     คือ  อตัราไหลของป๊ัมดดูอากาศ 
ƞ     คือ  ปริมาตรความจขุองฝุ่ นละออง 
Ti     คือ   อุณหภูมิบรรยากาศภายนอกปล่อง

  ระบายอากาศ 
Ts     คือ  อณุหภมูิของก๊าซภายในปลอ่ง 
    ระบายอากาศ 

2.6  การประมาณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซ 
มลพิษ ในระดับประเทศ 

เมื่อได้ผลการค านวณอัตราการปลดปล่อย
มลพิษจากการเผาวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร  ฟาง
ข้าว ซงัข้าวโพด และยอด/ใบอ้อย แล้วจึงน าข้อมลูมา
ประมาณปริมาณการปลดปลอ่ยมลพิษดงักลา่วใน 
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ระดับประเทศโดยการค านวณใช้สมการอ้างอิงตาม
งาน วิ จั ย ขอ ง  Seiler and Crutzen (2003) [6] ดั ง
แสดงในสมการท่ี 3 

Emission  =  M  EF         (3) 

เมื่อ 
Emission   คือ   ปริมาณมลพิษที่ปลดปลอ่ย ตอ่ปี 

gemission/year 
M  คือ    ปริมาณวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

ต่ อ พื ้ น ที่ ต่ อ ปี ใ น ป ร ะ เท ศ ไ ท ย 
(kgdry biomass/year/rai)                                         

EF  คือ   อตัราปลดปลอ่ยมลพิษ  
(gemission/kgdm biomass) 

 

2.7   ขัน้ตอนการทดลอง 
        การทดลองนีเ้ป็นการตรวจวดัปริมาณมลพิษที่
เกิดขึน้กบัการเผาเศษฟางข้าว จ าลองการเผาในท่ีโลง่ 
ท าการวิเคราะห์ 3 ซ า้ส าหรับแต่ละตัวอย่าง โดยใช้
ตัวอย่างในการทดสอบประมาณ 0.5-1.0 kg/ครัง้ 
หลงัจากเผาไปถึงขัน้เสถียร หรือประมาณ 30 วินาที  

 

ท า กา รต รวจวัด ก๊ าซและฝุ่ น ล ะอองที่ เ กิ ด ขึ น้ 
กระบวนการเผาใช้เวลาประมาณ 4-10 นาที อณุหภมูิ
ในการเผาไหม้ประมาณ 240-290 องศาเซลเซียส 
ความเร็วแก๊สที่ระบายจากปล่องประมาณ 13.34-
16.00 เมตร/วินาที และน าผลที่ได้มาค านวณอัตรา
การปลดปลอ่ยก๊าซมลพิษ (Emission Factor)  

3. ผลการวิจัยและการอภปิรายผล 
3.1    ปริมาณวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

การศึกษานีพ้ิจารณาข้อมูลจากฐานข้อมูล 
เอกสารราชการ และข้อมูลผลผลิตพืช ของส านกังาน
เศรษฐกิจการเกษตร [2] จากการประเมินปริมาณเศษ
วสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่ยงัไม่มีการน ามาใช้ของ
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558 ดังตารางที่ 1 พบว่า ฟาง 
ข้าว มีปริมาณมีเศษเหลือทิง้ที่ยังไม่มีการน ามาใช้
ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 19.36 ซึ่งเศษวสัดุเหลือใช้
เหลา่นีเ้มื่อมีการเผาจะท าให้เกิดปัญหามลพิษ โดยค่า
เหล่านีจ้ะถูกน าไปประเมินปริมาณการปลดปล่อย
มลพิษในล าดบัตอ่ไป 

ตารางที่ 1 ปริมาณเศษฟางข้าวเหลอืทิง้ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558 

ชนิดเศษวัสดุ ปริมาณผลผลิต 
(ล้านตัน/ปี) 

การเกิดวัสดุเหลือใช้ 
ต่อผลผลิต  

การน าไปใช้ประโยชน์ 
ปริมาณวัสดุเหลือใช้ 

ที่ยังไม่มีการใช้  
(ล้านตัน/ปี) 

 CRR ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ 
ฟางข้าว 27.06 1.19 32.20 31.60 10.18 22.03 

ตารางที่ 2 คา่ปัจจยัการระบาย (emission factor) จากการเผาเศษฟางข้าว 

ชนิด อัตราการปลดปล่อยมลพิษ (Emission factors: EF) (หน่วย g/kgdm) 
) 
 

CO2 CO NOX SO2 TPM 
ฟางข้าว 1,118.47 ± 11.43 78.86 ± 7.47 

 

1.44 ± 0.07 

 

0.56 ± 0.05 

 

6.69 ± 0.02 
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ตารางที่ 3 ปริมาณมลพิษที่ปลอ่ยจากการเผาเศษฟางข้าวในท่ีโลง่ ของประเทศไทย ปี พ.ศ.2558 

ชนิด ปริมาณการปล่อย (แสนตัน/ปี) 
 CO2 CO NOX SO2 TPM 

ฟางข้าว 246.353 

 

17.370 

 

0.317 

 

0.123 

 

147.353 

 
 

3.2  อัตราการปลดปล่อยก๊าซมลพิษ (Emission 
Factors: EF) 

การค านวณคา่ อตัราการปลดปลอ่ยก๊าซมลพิษ 
จากการเผาฟางข้าวแสดงดังตารางท่ี 2 โดยพบว่า 
การเผาฟางข้าวมีการปลดปล่อย CO2 สูงที่สุด คือ 
1,118.47 g/kgdm รองลงมาคือ CO NOX และ SO2 ใน
ปริมาณ 78.86 1.44 0.56 g/kgdm  ตามล าดบั และมี
คา่ฝุ่ นละอองรวมเทา่กบั 6.69 g/kgdm  

3.3  ปริมาณมลพิษที่ปล่อยจากการเผาเศษวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรในระดับประเทศ 

การประเมินปริมาณมลพิษรวมที่ปลอ่ยจากการ
เผาเศษฟางข้าวในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558 แสดงใน
ตารางที่ 3 โดยพบว่ามีปริมาณการปล่อยมลพิษจาก
การเผาเศษ ฟางข้าว คิดเป็นปริมาณของ CO2 CO 
NOX SO2 TPM เ ท่ า กั บ  246.353 17.370  0.317  
0.123  147.353  แสนตันต่อปี โดยเมื่อข้อมูลที่ได้ไป
ประเมินระดบัการปลดปล่อยทั่วประเทศ จะท าให้ได้
พืน้ที่การกระจายตวัของมลพิษดงัแสดงในรูปที่ 5 ซึ่ง 
สีแดงแสดงการปล่อยมลพิษที่สูงที่สุด รองลงมาคือ   
สส้ีม สเีหลอืง และสเีขียว ตามล าดบั 

 

 

4. สรุป 
จากการศกึษาการเผาไหม้เศษฟางข้าวในท่ีโลง่แจ้ง

โดยท าการทดสอบหาการปลดปล่อยมลพิษต่างๆ 
อตัราการปลดปลอ่ยมลพิษ (EFs) พบว่า การเผาฟาง
ข้าวมีการปลดปล่อย CO2 สูงที่ สุด  คือ 1,118.47 
g/kgdm รองลงมาคือ CO NOX และ SO2 ในปริมาณ 
78.86 1.44 0.56 g/kgdm ตามล าดับ และมีค่าฝุ่ น
ละอองรวมเท่ากับ 6.69 g/kgdm โดยค่า EFs ที่ได้นี ้
สามารถน ามาใช้ประเมินหาปริมาณการปลดปล่อย
มลพิษสูงสุด และระดับการปลดปล่อยมลพิษได้ใน
พืน้ที่ต่าง ๆ ทัว่ประเทศได้ นอกจากนี ้ผลการศกึษายงั
ชี ใ้ห้ เห็นว่าหากลดการเผาเศษฟางข้าวได้  ก็จะ
สามารถลดปริมาณมลพิษที่ถูกปล่อยออกมาด้วย 
ดงันัน้จึงควรมีการส่งเสริมให้ก าจัดเศษวสัดุเหลือใช้
ทางการเกษตรโดยวิธีอื่นแทนการเผา ซึ่งจะเป็นการ
ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนและปัญหาหมอกควนัได้
อีกแนวทางหนึง่ 

5. กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคณุส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 

และสถาบนัวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
สุรนารี ส าหรับการสนับสนุนงบประมาณในการ
ศกึษาวิจยัในครัง้นี ้
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รูปที่ 6  แส ด งป ริม าณ ก ารป ล่อ ย ม ล พิ ษ จ าก ก า รเผ าฟ างข้ า ว ใน ที่ โล่ งแ จ้ ง  (A) ก า รป ล ด ป ล่อ ย

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) (B) การปลดปลอ่ยคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) (C) การปลดปลอ่ยออกไซด์
ของไนโตรเจน (NOX) (D) การปลดปลอ่ยซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (E) การปลดปลอ่ยฝุ่ นละอองรวม 
(TPM)  

(A) (B) 

(C) (D) 

(E) 
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_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

ข้อแนะน ำในกำรส่งต้นฉบับบทควำมเพื่อพจิำรณำตีพมิพ์ 

        วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีควบคมุอตัโนมตัิ ( FEAT Journal ) มีกําหนดออกเป็นราย 6 เดือน 
คือ มกราคม -มิถนุายน และกรกฎาคม-ธนัวาคม ของทกุปี จดัพิมพ์โดยกลุม่วิจยัวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยี
ควบคมุอตัโนมตัิ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัขอนแก่น เพื่อเป็นการสง่เสริมและเผยแพร่ความรู้ ผลงาน
ทางวิชาการ งานวิจยัทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมทัง้ยงัจดัสง่  เผยแพร่ตามสถาบนัการศึกษา
ต่างๆ ในประเทศด้วย บทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร FEAT ทุกบทความนัน้จะต้องผ่านความเห็นชอบจาก
ผู้ทรงคณุวฒุิในสาขาที่เก่ียวข้องและสงวนสทิธ์ิตาม พ.ร.บ. ลขิสทิธ์ิ พ.ศ. 2535 

ต้นฉบับบทควำม 

โปรดปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์อยา่งเคร่งครัด จดัพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word for Window ชนิด
ตวัอกัษรในบทความฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ จะต้องใช้ตวัอกัษร Cordia New ทัง้หมด ความยาวของ
ต้นฉบบั ไมเ่กิน 10 หน้า รวมรูปภาพและตารางตา่งๆ หรือมีจํานวนคําไมเ่กิน 10,000 คํา  

กรุณาใช้กระดาษขนาด A4 ปรับเค้าโครงขนาดกระดาษ ความกว้าง 7.5 นิว้ ความสงู 10.5 นิว้ และ
รูปแบบหน้าเป็น 2 คอลมัน์ ระยะห่าง 0.19 นิว้ กรอบของบทความกําหนดดังนี ้ขอบด้านบน 0.88 นิว้ ขอบ
ด้านลา่ง 0.75 นิว้ ด้านซ้าย 1 นิว้ และด้านขวา 0.75 นิว้ 

โครงสร้ำงบทควำม 

เนือ้เร่ืองของบทความต้องประกอบด้วยหวัข้อตามลาํดบั ดงันี ้
1. บทนํา 
2. วิธีการวิจยั 
3. ผลการวิจยัและอภิปราย 
4. สรุป 
5. กิตติกรรมประกาศ 
6. เอกสารอ้างอิง 
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บทคัดย่อ 

ตวัอย่างการจัดพิมพ์เอกสารต้นฉบับส าหรับตีพิมพ์ในวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลยัขอนแก่น ควรปฏิบัติตาม
ค าแนะน าอยา่งเคร่งครัด บทคดัยอ่ควรมีเพียงยอ่หน้าเดียวที่อธิบายถึง วตัถปุระสงค์ วิธีการศกึษา ผลการศกึษา 
และสรุป ไมค่วรเกิน 300 ค า  ค าหลกัที่เป็นภาษาองักฤษให้ตวัอกัษรค าแรกเป็นตวั พิมพ์ใหญ่ ค าในล าดบัถดัไป
เป็นตวัพิมพ์เลก็ 
ค าส าคัญ : จ านวน 4 ถึง 6 ค า ภาษาไทยแตล่ะค าเว้นวรรค 1 จดุ ไมต้่องมีจลุภาค (,) 

Abstract 

This is an instruction for manuscript preparation for Publication KKU Engineering Journal. Please 
follow this guideline strictly. The abstract should contain a single paragraph describing objectives, 
methodology and a summary of important results and its length should not exceed 300 words.  
Keywords : 4-6 keywords, separated by colons. and the first letter of each keyword must be capital 
letter  
 
_______________________________________ 
*ตดิต่อ: อเีมล, เบอรโ์ทรศพัท,์ เบอรโ์ทรสาร 
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1. บทน า 

บทความนีแ้สดงตัวอย่างแนวทางการเตรียม
ต้นฉบับ ของคุณ เพื่ อ ตี พิ ม พ์ ใน วิ ศ วก รรมสาร 
มหาวิทยาลัย ขอนแก่ น  และโปรดป ฏิบัติ ต าม
หลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม 
Microsoft Word for Window ความยาวของต้นฉบับ
จะต้องไมเ่กิน 10 หน้า มีจ านวนค าไมเ่กิน 10,000 ค า 

 

1.1 ขนาดกระดาษและระยะขอบ 

กรุณาใช้กระดาษขนาด A4 ปรับเค้าโครงขนาด
กระดาษ ความกว้าง 7.5 นิว้ ความสงู 10.5 นิว้ และ
รูปแบบหน้าเป็น 2 คอลมัน์ ระยะห่าง0.19 นิว้ กรอบ
ของบทความก าหนดดงันี ้ขอบด้านบน 0.88 นิว้ ขอบ
ด้านลา่ง 0.75 นิว้. ด้านซ้าย 1 นิว้.และด้านขวา 0.75 
นิว้ ให้เว้น 1 บรรทดัระหวา่งหวัเร่ืองทกุครัง้  

 
 

1.2 ชนิดตัวอักษร 

ในบทความฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จะต้องใช้ตวัอกัษร Cordia New ทัง้หมด ช่ือบทความ
ใช้ตัวอักษรขนาด 16 จุด ตัวหนา ผู้ แต่งใช้ตัวอักษร
ธรรมดาขนาด 14 จุด สถาบนัและข้อมูลติดต่อใช้ตัว
ธรรมดาขนาด 12 จุด หัวเร่ืองและหัวเร่ืองย่อยใช้
อกัษรธรรมดาขนาด 14 จดุ การบรรยายและเนือ้หาใช้
ตั ว ธ รรม ด าขนาด  14  จุ ด  ค า ใน วง เล็ บ ที่ เป็ น
ภาษาองักฤษให้เป็นตวัเลก็ทัง้หมด 

1.3 ส าหรับการล าดับหัวข้อย่อย   

  ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 14 จุด ตัวหนา ให้ชิดทาง
กรอบซ้าย แตล่ะหวัข้อยอ่ยจะเว้น 1 บรรทดั (ปรับให้ 

 

บรรทัดมีขนาดเท่ากับอกัษรขนาด 8 จุด) ส่วนหัวข้อ
ยอ่ยให้เขียนตามตวัอยา่ง ดงัรายการตอ่ไปนี ้
1. รายการแรกในรายการนี ้
2. รายการท่ีสอง 

2.1. รายการยอ่ย 

3. รายการสดุท้าย 
 

1.4 โครงสร้างบทความ 

  เนือ้เร่ืองของบทความต้องประกอบด้วยหัวข้อ
ตามล าดบัดงันี ้
1. บทน า 
2. วิธีการการวิจยั 
3. ผลการวิจยัและอภิปราย 
4. สรุป 
5. กิตติกรรมประกาศ 
6. เอกสารอ้างอิง 

2. ชื่อบทความ 

ช่ือบทความให้เร่ิมต้นบทความที่บรรทดัแรก โดยใช้
ตัวอักษรขนาด 16 จุด  และเป็นตัวหนา จัด ช่ือ
บทความชิดทางกรอบซ้าย 

3. ชื่อผู้แต่งและสถานที่ติดต่อ 

ช่ือผู้แต่งให้พิมพ์ใต้ช่ือบทความ จัดช่ือผู้แต่งให้อยู่
ชิดทางกรอบซ้าย ใช้ตวัอกัษรธรรมดาขนาด 14 จดุ ใน
กรณีมีผู้ ท าวิจัยหลายท่านจากหน่วยงานต่างกันให้
ก ากับตวัยก  1), 2) ไว้หลงัช่ือ ส าหรับ Corresponding 
ให้ใสเ่คร่ืองหมาย *ก ากบัไว้ท้ายช่ือ สถานที่ติดต่อ ให้
พิมพ์ที่อยู่หน่วยงาน รหัสไปรษณีย์ ประเทศ พิมพ์ใต้
ช่ือผู้แต่งใช้ตวัธรรมดาขนาด 12 จุด จดัชิดทางกรอบ
ซ้าย  



 
 

4. บทคัดย่อ 

      บทความภาษาไทยจะต้องมีบทคดัย่อภาษาไทย
และภาษาองักฤษ ให้เว้น 1 บรรทดัจากสถานที่ติดต่อ 
พิ ม พ์ บทคัด ย่ อ ใ ต้ หั ว ข้ อ  “บทคัดย่ อ /Abstract” 
เนือ้ความของบทคัดย่อไม่ควรเกิน 15 บรรทัด หรือ 
300 ค า สว่นบทความภาษาองักฤษไมต้่องมีบทคดัย่อ
ภาษาไทย 

5. ค าส าคัญ 

      บทความแต่ละเร่ืองควรจะมีค าส าคัญ 4 -6 ค า 
เพื่อระบหุวัข้อส าคญัที่กลา่วถึงในบทความ ควรใสค่ า
ส าคญัตอ่จากบทคดัยอ่โดยไมต้่องเว้นบรรทดั  

6. เนือ้ความ 

      เมื่อขึน้ย่อหน้าใหม่  ไม่ต้องเว้นบรรทัดเมื่อจะ
เร่ิมต้นพิมพ์ย่อหน้าใหม่ ให้พิมพ์บทความบนด้าน
เดียวของกระดาษ A4 โดยไม่ต้องใส่หมายเลขหน้า
เวลาพิมพ์บทความ 

7. ผลการวิจัย 

     เสนอผลการวิจัยอย่างชัดเจน ตรงประเด็น ควรมี 
รูปภาพ หรือตารางประกอบ ซึ่งเมื่อมีรูปหรือตาราง
ประกอบต้องระบุเช่ือมโยงในเนือ้หาบทความ การ
อธิบายไม่ซ า้ซ้อนกัน ส าหรับการระบุหน่วยต่างๆ ใช้
ภาษาไทยและใช้การอธิบายเปอร์เซ็นต์ด้วยค าวา่ ร้อย
ละ ในกรณีท่ีก าหนดหน่วยเป็นภาษาอังกฤษให้ระบุ
แบบเดียวกนัทัง้หมด 

 

 

 
ตารางที่ 1  
ตัวอย่างการเขียนตารางที่ 1 
 

 
ตารางที่ 2 
ตัวอย่างการเขียนตารางที่ 2 
 

 

7.1. การล าดับตัวเลข 

การล าดับตัวเลขเพื่ออ้างถึง รูปภาพ ตาราง
และสมการจะต้องเป็นเลขอาราบิค ทกุสมการจะต้อง
มีวงเลบ็วางไว้ชิดขอบขวา ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

D = (1.27FRCSGR ) 0.5   (1) 

ตวัอกัษรในสมการให้ใช้ Cambria Math ขนาด 11 ตวั
สัญลักษณ์ให้ใช้ Symbol ขนาด 10 ใช้ Math Type 
หรือ Equation Editor ในการเขียนสมการ 

7.2.   รูปภาพและตาราง 

รูปภาพและตารางจะต้องมีความกว้างเพียง
พอที่จะลงในหนึ่งคอลมัน์ได้ หรือในกรณีจ าเป็น เพื่อ
การรักษารายละเอียดในภาพอาจยอมให้กว้างเต็ม
หน้ากระดาษ ผู้แต่งจะต้องรับผิดชอบในการจัดภาพ
ให้อยู่ ในขนาดที่ก าหนดนี  ้โดยสามารถมองเห็น
รายละเอียดและอ่านตวัหนงัสือในภาพได้ชัดเจนโดย
ตวัอกัษรท่ีใช้อธิบายรูปจะต้องไมต่ ่ากวา่ขนาด 10 

x  /r ra m  2 r r   
0.1 2.7470e+01 2.7483e+01 
0.5 3.5352e+01 3.5360e+01 

Redox 
moiety 

Diluent  Method k0 (s-1) 

R1 D1  ILIT 3.4 x 104 

   CV 3.3 x 104 

R2 D2  ILIT 6.0 x 104 



  
 

รูปภาพลายเส้นจะต้องใช้เส้นหมึกสีด าวาดด้วย
โ ป ร แ ก ร ม เ ช่ น  Visio, Adobe Illustrator, 
Macromedia Freehand หรือโปรแกรมวาดรูปอื่นๆ 
สว่นภาพถ่ายควรเป็นภาพท่ีมีความคมชดั 

รูปภาพควรมีรายละเอียดเทา่ที่จ าเป็น รูปภาพ
ทกุรูปจะต้องมีหมายเลขและค าบรรยายภาพก ากบัใต้
ภาพ โดยให้ 

เรียงตามล าดบัที่ปรากฏ จาก รูปที่ 1, รูปท่ี 2 , 
... พิมพ์หมายเลขและช่ือรูปไว้ใต้รูปภาพ จะต้อง
ก าหนดให้อยู่ตรงกลางเอกสาร ให้เว้นช่องว่าง 1 
บรรทดั หลงัค าบรรยายรูป รูปภาพทุกรูป และตาราง
ทกุตารางท่ีปรากฏในบทความจะต้องมีการอ้างอิงใน
เนือ้หา  

ในกรณีที่เป็นตารางจะต้องมีค าบรรยายก ากบั
ตารางไว้เหนือตารางโดยให้เรียงตามล าดบัที่ปรากฏ 
จาก 1, 2, 3,... ตารางจะต้องก าหนดให้ชิดขอบซ้าย
ของเอกสาร ให้เว้นช่องว่าง 1 บรรทดัก่อนค าบรรยาย
ตารางและหลงัตาราง ตามตวัอยา่งตารางดงันี ้

8. การอภปิรายผล 

 การอภิปรายผลวิจัย เพื่อให้ผู้ อ่านมีความเห็น
คล้อยตามเพื่อเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของผู้ อื่น 
เพื่อเสนอลูท่างที่จะใช้ประโยชน์ หาข้อยตุิในการวิจัย
บางอย่าง ฯลฯ ผลการวิจัยและการอภิปรายผลอาจ
น ามาเขียนไว้ในตอนเดียวกนั 

9. สรุป 

 สรุปประเด็นและสาระส าคญัของงานวิจยั ไมค่วรมี
ความยาวมากเกินไป โดยบทความของท่านควรได้รับ
การตรวจสอบจากผู้ ร่วมเขียนทุกท่านก่อนท าการส่ง
บทความ 

 

10. กิตติกรรมประกาศ 

  เพื่อเป็นการแสดงความขอบคณุผู้ให้ทนุสนบัสนนุ
สรุปประเด็นและสาระส าคัญของงานวิจัย ไม่ควรมี
ความยาวมากเกินไป โดยบทความของท่านควรได้รับ
การตรวจสอบจากผู้ ร่วมเขียนทกุท่านก่อนท าการส่ง
บทความ 

11. เอกสารอ้างอิง 

       การเขียนเอกสารอ้างอิงใช้ระบบแวนคูเวอร์ 
(vancuvour style) ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

       ทัง้นีเ้พื่อความสมบูรณ์และความน่าเช่ือถือของ
บทความทา่นควรใช้เอกสารอ้างอิงจากวารสารท่ีอยูใ่น
ฐาน TCI ((Thai Journal Citation Index Centre) ที่
สามารถตรวจสอบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และควร
ใช้การอ้างอิ งจากรายงานผลการวิจัย  เอกสาร
ประกอบการประชมุ และหรือวิทยานิพนธ์เทา่ที่จ าเป็น 

11.1. การอ้างอิงในเนือ้หา 

          แบบการอ้างอิงเอกสารในเนือ้หาของบทความ 
ใช้ระบบตัวเลข ให้เรียงล าดับเลขตามล าดับของ
เอกสารที่มีการอ้างถึงในเนือ้หาและหมายเลขที่อ้างถึง
ในเนือ้เร่ืองนัน้จะต้องตรงกบัหมายเลขที่มีการก ากบัไว้
ในส่วนเอกสารอ้างอิงด้วย  ให้ใช้ตัวเลขอารบิคใน
วงเล็บต่อท้ายข้อความที่น ามาอ้างอิงในบทความ เช่น 
[1] หรือ [2-4, 8, 10] หมายถึงอ้างถึงล าดบัผู้แต่งที่ 1 
ห รือ  ล าดับที่  2 , 3, 4, 8, 10 โดยเรียงล าดับจาก
หมายเลข 1, 2, 3,... ไปจนถึงเลขที่สดุท้าย ตามการ
อ้างอิงการเขียนเอกสารอ้างอิง  

 



 
 

11.2. ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายเร่ือง 

          เขียนอ้างอิงแบบแวนคูเวอร์ และใส่อ้างอิงใน
ท้ายเร่ืองเฉพาะที่มีปรากฏในเนือ้หาบทความหรือ
บทความวิจยัเทา่นัน้ 

1. การเขียนอ้างอิงจากหนงัสอื 

[1] Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi 
GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 
4th ed. St. Louis: Mosby; 2002. 

[2]  จ ารูญ ตนัติพิศาลกุล. การออกแบบชิน้สว่น
เค ร่ือ งจั ก รก ล  1. เม็ ด ท รา ยพ ริ ้น ติ ้ง : 
กรุงเทพฯ; 2540. 

 

2. การเขียนอ้างอิงจากวารสาร 

[3] Ramazan B, et al. A Water Pumping 
Control System with A Programmable 
logic controller (PLC) and Industrial 
Wireless Modules for Industrial                   
Plants - An Experimental Setup. ISA 
Transactions. 2011; 50(1): 321-328. 

[4] สกุัญญา หงส์ทอง และ สมใจ ขจรชีพพันธุ์
งาม. การผลิตไบโอดีเซลจากน้ามันร้าข้าว
ด้วยกระบวนการใช้ตวัเร่งปฏิกิริยาและไมใ่ช้ 
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วิกฤต. วารสารมหาวิทยาลยันเรศวร 2553; 
18 (3): 20-26. 
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[5]  Promma K, Thong - In W. Algae  
Cultivation  for  Biofuel  Using  Effluent  
Wastewater [MEn Thesis]. Khon Kaen: 
Khon Kaen University; 2013. 

[6] สิริประภา แพงค าแหง. การลดปริมาณสี
ย้อมผ้าไหมโดยการประยุกต์ใช้หลักการ
เทคโนโลยีสะอาดส าหรับอตุสาหกรรมสิ่งทอ
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4. การเขียนอ้างอิงจากบทความจากการประชุม
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 [7] Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent 
Advances in Clinical Neurophysiology. 
Proceedings of The 10th International 
Congress of EMG and Clinical 
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Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 
1996. 
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เชียงใหม;่ 2558. 

 



  
 

5. การอ้างอิงเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์  

[9] Foley KM, Gelband H, editors. 
Improving palliative care for cancer 
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