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เรียน ท่านสมาชิกวารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ  
              และผู้อ่านทุกท่าน 

 วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ (Farm Engineering and Automation 
Technology Journal: FEAT Journal) ปี ทีC  4 ฉบับ ทีC  1 ประจําเดือนมกราคม  – มิ ถุนายน  2561 ฉบับ นีL                  
เป็นปีทีC  4 ของกลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                  
โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นทีC จะเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ                      
ให้ นักวิจัย  นักวิชาการ นักศึกษา  ผู้ประกอบการ และประชาชนทัC วไปได้ทราบ  และสามารถเรียน รู้ 
นําไปต่อยอดความรู้ และแก้ไขปัญหาในการทํางานด้านวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติได้ 
ว า ร ส า ร นีL                      มี กํ า ห น ด ตี พิ ม พ์ ทุ ก  6 เ ดื อ น  ปี ล ะ  2 ฉ บั บ 
ซึC ง บ ท ค ว า ม ทุ ก บ ท ค ว า ม จ ะ ต้ อ ง ผ่ า น ก า ร พิ จ า รณ า จ า ก ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า ง น้ อ ย  3 ท่ า น 
ทัLงจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฉบับนีL  มีบทความวิจัยจํานวน                          6 
บทความ ซึC งท่านสามารถติดตามและอ่านบทความต้นฉบับได้ทีC เว็บไซต์ http://feat.kku.ac.th 

กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติหวังเป็นอย่างยิC งว่าวารสารเล่มนีLจะเป็นแห
ล่ ง เ รี ย น รู้ ด้ า น วิ ศ ว ก ร รม ฟ า ร์ม แ ล ะ เท ค โน โล ยี ก า รค วบ คุ ม อั ต โน มั ติ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ส น ใจ ทัC ว ไป ไ ด้ 
และขอขอบพระคุณนักวิจัยทีC ได้ส่งบทความมาลงตีพิมพ์ หากมีคําติชมหรือข้อเสนอแนะใดเกีC ยวกับวารสาร 
สามารถติดต่อได้                    โดยตรงทีC กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านเว็บไซต์ข้างต้น หรือ Email: feat.kku@gmail.com 
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บทคัดย่อ

การศกึษานีเ้ป็นการพัฒนาเครือ่งปอกเปลอืกกลบีกระเทียมโดยใช้แรงดนัลมแบบหมนุเวียนมลีกัษณะเป็นถัง 

ทรงกระบอกมคีวามสงู 30 ซม. เส้นผ่านศนูย์กลาง 20 ซม. ท่อลมทางเข้ามขีนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 0.5 ซม. และท่อลม 

พ่นกลีบทางออกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.8 ซม. การทดลองโดยก�าหนดตัวแปรในการทดลอง 3 ตัวแปร คือ  

ความดนัลม เวลาทีใ่ช้ทดลอง และปรมิาณกระเทยีมทีใ่ช้ในการทดลอง โดยความดนัลม คอื 6, 7, 8 และ 9 bar เวลาทีใ่ช้

ในการทดลอง คอื 10, 20 และ 30 วนิาที/รอบ และปรมิาณน�า้หนักของกลบีกระเทียม คอื 200, 300 และ 400 กรมั/รอบ  

จากการทดลองพบว่าประสิทธิภาพการท�างานสูงสุดของเครื่องปอกเปลือกกลีบกระเทียมโดยใช้แรงดันลมแบบ

หมุนเวียน คือ 98.11% ที่น�้าหนักกลีบกระเทียม 300 กรัม ความดันลม 8 bar และเวลาที่ใช้ในการทดลอง 30 วินาที 

และมีสมรรถนะการท�างานสามารถปอกเปลือกกลีบกระเทียมได้สูงสุด คือ 35.32 กิโลกรัม/ชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบ

กับเครื่องอื่น ๆ ที่พัฒนาขึ้นพบว่าเครื่องปอกกลีบเปลือกกระเทียมโดยใช้แรงดันลมแบบหมุนเวียนมีประสิทธิภาพใน

การปอกเปลือกกลีบกระเทียมสูงที่สุด โดยสามารถน�าไปใช้ได้ในร้านอาหารท่ีมีการใช้กระเทียมเป็นส่วนประกอบใน

การท�าอาหารจ�านวนมากต่อวันและสามารถพัฒนาโดยติดต้ังอุปกรณ์กรองอากาศเพ่ือให้ได้อากาศหรือลมบริสุทธ์ิท่ี

ใช้จริงในการปอกเปลือกกลีบกระเทียมเพื่อบริโภคต่อไป

ค�าส�าคัญ:  เครื่องปอกกลีบกระเทียม: กระเทียม: ความดันลม

Abstract

This study is the development of the garlic peeling machine by circulating air pressure which it 

is a cylinder with a height of 30 cm, a diameter of 20 cm, the inlet air diameter of 0.5 cm, and the outlet air 

diameter of 3.8 cm. The variables were setup in the experiment within 3 variables: air pressure values, time 

of experiment, and the amount of garlic. The air pressure values were 6, 7, 8, and 9 bar, the experimental 

time were 10, 20 and 30 seconds/round, and the weight of garlic were 200, 300 and 400 g/round. From the 
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results showed that the maximum efficiency of the garlic peeling machine by circulating air pressure was 

98.11% at the weight of garlic of 300 g, air pressure of 8 bar, and the experimental time of 30 second. The 

maximum peeling capacity was 35.32 kg/hr. When, it was compared with other developed machines, this 

garlic peeling machine was the most effective in peeling the garlic cloves. It can be used in restaurants 

where garlic is used in the food ingredient and can be developed by installing air filters to obtain pure air 

used for garlic peeling to consumption.

Keywords:  garlic peeling machine: garlic: air compressor.

_______________________________________

*ติดต่อ: saphichat@udru.ac.th, 0872186214, 042221978

1.  บทน�า

กระเทียมมีถ่ินก�าเนิดแถวตะวันตกเฉียงใต้ของ

ไซบีเรีย มีมานานกว่า 5,000 ปี การอพยพเคลื่อนย้าย

ของชนเผ่าต่าง ๆ ได้น�าพากระเทียมผ่านเอเชียไมเนอร์

สูเ่มโสโปเตเมยีและอยิีปต์ อยิีปต์จงึกลายเป็นศนูย์กลาง

วัฒนธรรมกระเทียมในสมัยน้ัน ท�าให้กระเทียมผ่านไป

ทางตะวันออกสูเ่อเชยีและตะวันตกสูยุ่โรปจนถึงปัจจบุนั 

กระเทยีมเป็นพืชสมนุไพรไทยและเครือ่งเทศใส่ในอาหาร 

หลายชนิด เป็นพืชผักประเภทเน้ืออ่อนขนาดเล็ก  

เป็นไม้ล้มลุก มีกลิ่นแรง มีหัวใต้ดินแบบ Tunic Bulb 

ลักษณะกลมแป้น มีแผ่นเย่ือสีขาวหรือสีม่วงอมชมพู

หุ้มอยู่ 3-4 ชั้น ซึ่งลอกออกได้ แต่ละหัวมี ประมาณ 

6-10 กลีบ [1] กระเทียมเป็นเคร่ืองปรุงอาหารและ 

ยังสามารถน�ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ เช่น  

ยารกัษาโรค ป้องกันโรคมะเรง็ ลดระดบัไขมนั ช่วยขบัลม  

ลดน�้าตาลในเลือด และสารอันตรายที่ปนเปื้อนในเม็ด

เลอืด เป็นต้น การบรโิภคกระเทียมต้องกะเทาะกระเทียม 

ให ้ออกเป็นกลีบและปอกเปลือกกลีบออกเพ่ือให้

เหลือเพียงเน้ือกระเทียม โดยส่วนใหญ่จะท�าโดยใช้

แรงงานคนในการปอกเปลือกกระเทียม ซึ่งใช้เวลาเฉลี่ย  

5 นาทีต่อหวักระเทียม [2] ในปัจจบุนัมกีารพัฒนาเครือ่ง

กะเทาะกระเทียมสามารถแกะกลบีและปอกกระเทยีมได้

สมรรถนะการท�างาน 4 กิโลกรัม/ชั่วโมง [3] และพัฒนา

จนมสีมรรถนะการท�างาน 211.66 [4] และ 248 กิโลกรมั/

ชั่วโมง [5] ตามล�าดับ อีกทั้งยังมีการพัฒนาเครื่องคัด

ขนาดของกลีบกระเทียมและปอกเปลือกกระเทียมด้วย

ลมมีประสิทธิภาพของการปอกเปลือกกลีบกระเทียมได้

ร้อยละ 79.10 [6],  90 [7] ตามล�าดบั ซึง่สามารถลดระยะ

เวลาท�างาน แรงงานและสามารถปอกกระเทียมได้เรว็ขึน้  

แต่การพัฒนาระบบของเครื่องปอกกระเทียมด้วยแรง

ลมยังมข้ีอบกพร่องท่ีต้องปรบัปรงุแก้ไขเพิม่เติมเพ่ือให้มี

ความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  

จงึได้ท�าการออกแบบและพัฒนา “เครือ่งปอกกระเทยีม”  

สามารถปอกกระเทียมได้ดีทุกขนาด ท้ังกลีบเล็ก 

(กระเทียมไทย),กลบีใหญ่ (กระเทียมจนี) มปีระสิทธิภาพ

ในการปอกเปลือกกระเทียมสูงมากกว่า 90% โดยไม่มี

การช�า้ แตก หัก เสยีหายของเนือ้กระเทียม สามารถแยก

เปลือกกระเทียมและเน้ือกระเทียมออกจากกันได้อย่าง

สมบูรณ์ [8] แต่ก็ยังมีข้อบกพร่องที่ต้องท�าการปรับปรุง

แก้ไข ซึ่งถ้าสามารถพัฒนาให้ประสิทธิภาพการปอก

กลีบเปลือกได้มากข้ึนก็จะท�าให้สามารถเพ่ิมสมรรถนะ

และลดระยะเวลาในการปอกเปลือกกลีบกระเทียมได้

การพัฒนาเครื่องปอกเปลือกกลีบกระเทียม 

ให ้มีประสิท ธิภาพเ พ่ิมสูงขึ้นจะท�าให ้สมรรถนะ 

การปอกกลีบเปลือกกระเทียมสูงข้ึนตามไปด้วย ดังน้ัน 

ทางผูวิ้จยัจงึมแีนวความคดิในการพัฒนาเครือ่งปอกเปลอืก 

กลีบกระเทียมเพ่ือแก้ไขปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ 

เพิ่มสูงขึ้น ต่อไป
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2.  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1  ลักษณะทั่วไปของกระเทียม

กระเทียมเป็นพืชล้มลุกมีตาต้นใต้ดิน เรียกว่า  

หัว (Bulb) ต ้นสูงประมาณ 30-45 เซนติ เมตร  

ดอกติดเป็นกระจุกอยู่บนก้าน ช่อดอกที่ยาว ประกอบ

ด้วยดอกหลายดอก กลบีดอกม ี6 กลบี รปูยาวแหลม ยาว

ประมาณ 6 มิลลิเมตร และจะมีกาบหุ้มเป็นจะงอยยาว  

ก้านดอกยาวเลก็ อบัเกสรหนัหน้าออกข้างนอก จะมดีอก 

สีเขียวแกมขาวหรือสีชมพู ระบบรากฝอยแผ่กระจาย

อยู่ท่ีระดับความลึกจากระดับผิวดินประมาณ 20-30 

เซนติเมตร กระเทียมจะสร้างกลีบหลาย ๆ กลีบและถูก

ห่อหุ้มรวมกันใต้เปลอืก ซึง่มลีกัษณะบางสขีาวหรอืชมพู 

หุ้มให้เป็นตัวเดียว เนื้อสีขาวมีกลิ่นฉุน มีอายุประมาณ 

75-180 วัน ใบจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ใบเป็นสีเขียวแก่  

ใบจะแบนแคบ และกลวง ยาวประมาณ 30-60 เซนตเิมตร  

กว้างประมาณ 1-2.5 เซนติเมตร จ�านวนใบตลอดอายุ 

จะมปีระมาณ 14-16 ใบต่อกระเทียมต้นหนึง่ ส่วนโคนของ

ใบ เป็นที่สะสมอาหาร จะหุ้มซ้อนกัน ด้านล่างมีรอยพับ  

เป็นสันตลอด ความยาวปลายใบจะแหลม ดังแสดง

ได้ดังรูปท่ี 1กระเทียมจะเจริญได้ดีในดินร่วนปนทราย 

อากาศเย็นอุณหภูมิทีเ่หมาะสมอยู่ระหว่าง 12-22 องศา

เซลเซียส ช่วงแสงแดดยาวประมาณ 9-11 ชั่วโมงต่อวัน 

มีระยะการพักตัวเช่นเดียวกับพืชตระกูลหอมท่ัว ๆ ไป 

ประมาณ 5-6 เดือน  [9]

รูปที่ 1 ลักษณะต่าง ๆ ของกระเทียม

2.2  สมรรถนะการท�างาน

การค�านวณหาค่าประสิทธิภาพการท�างานของ

เครือ่งปอกเปลอืกกลบีกระเทียม จ�าต้องค�านวณทัง้ร้อยละ 

ของการปอกกลีบเปลือกกระเทียมได้และร้อยละของ 

การปอกเปลอืกกลบีกระเทียมไม่ได้ ดงัแสดงได้ในสมการที่  

(1), (2) และ (3) [7]

1.  ร้อยละของการปอกเปลอืกกลบีกระเทียมได้

ร้อยละของการปอกเปลือกกลีบกระเทียมได้ 

  
จะมีดอกสีเขียวแกมขาวหรือสีชมพ ูระบบรากฝอยแผ่
กระจายอยู่ที่ระดบัความลกึจากระดบัผิวดินประมาณ 
20-30 เซนติเมตร กระเทียมจะสร้างกลบีหลาย ๆ  กลีบ
และถกูหอ่หุ้มรวมกนัใต้เปลือก ซึง่มีลกัษณะบางสขีาว
หรือชมพู หุ้ มให้เป็นตัวเดียว เนือ้สีขาวมีกลิ่นฉุน  มี
อายุประมาณ 75-180 วัน ใบจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ใบ
เป็นสเีขียวแก่ ใบจะแบนแคบ และกลวง ยาวประมาณ 
30-60 เซนติเมตร กว้างประมาณ  1-2.5 เซนติเมตร 
จ านวนใบตลอดอายุจะมีประมาณ  14-16 ใบต่อ
กระเทียมต้นหนึ่ง สว่นโคนของใบ เป็นที่สะสมอาหาร 
จะหุ้มซ้อนกนั ด้านลา่งมีรอยพบั เป็นสนัตลอด ความ
ยาวปลายใบจะแหลม ดงัแสดงได้ดงัรูปที่ 1กระเทียม
จะเจริญได้ดีในดินร่วนปนทราย อากาศเย็นอณุหภมูิที่
เหมาะสมอยู่ระหว่าง  12-22 องศาเซลเซียส  ช่วง
แสงแดดยาวประมาณ 9-11 ชัว่โมงต่อวนั มีระยะการ
พกัตวัเช่นเดียวกับพืชตระกูลหอมทัว่ ๆ ไป ประมาณ 
5-6 เดือน  [9] 

 
รูปท่ี 1 ลกัษณะตา่งๆ ของกระเทยีม 

2.2 สมรรถนะการท างาน 

การค านวณหาค่าประสิทธิภาพการท างานของ
เคร่ืองปอกเปลือกกลีบกระเทียม จ าต้องค านวณทัง้
ร้อยละของการปอกกลีบเปลือกกระเทียมได้และร้อย
ละของการปอกเปลอืกกลบีกระเทียมไมไ่ด้ ดงัแสดงได้
ในสมการท่ี (1), (2) และ (3) [7] 

1. ร้อยละของการปอกเปลอืกกลบีกระเทียมได้ 

ร้อยละของการปอกเปลอืกกลบีกระเทียมได้  

TotalGP
GP

P   x 100                  (1) 

2. ร้อยละของการปอกเปลอืกกลบีกระเทียมไมไ่ด้ 

ร้อยละของการปอกเปลอืกกลบีกระเทียมไมไ่ด้ 

TotalGP
NGP

NP   x 100                   (2) 

3. ร้อยละรวมทัง้หมด 

ร้อยละรวมทัง้หมด = NPPT             (3) 

เมื่อ  GP   คือ จ านวนกลบีกระเทียบ 

                    ที่ปอกเปลอืกได้ 

    NGP   คือ จ านวนกลบีกระเทียบ 

                    ที่ปอกเปลอืกไมไ่ด้ 

TotalGP   คือ จ านวนกลบีกระเทียบทัง้หมด 

                      ที่ใช้ในการทดลองแตล่ะครัง้ 

                     ( NGPGPTotalGP  ) 

3. การทดลองและวิธีการท าการทดลอง 

3.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 

การทดลองเคร่ืองปอกเปลือกกลีบกระเทียมได้
พฒันาและสร้างอุปกรณ์เพื่อให้สามารถปอกเปลือก
กลีบกระเทียมได้ มีลักษณะเป็นถังทรงกระบอกมี
ความสูง 30 เซนติ เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 
เซนติเมตร ท่อลมทางเข้ามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.5 เซนติเมตร ลกัษณะของลมด้านนีจ้ะมีความดนัสงู

   
(1)

2.  ร้อยละของการปอกเปลือกกลีบกระเทียม 

ไม่ได้ร้อยละของการปอกเปลือกกลีบกระเทียมไม่ได้

  
จะมีดอกสีเขียวแกมขาวหรือสีชมพ ูระบบรากฝอยแผ่
กระจายอยู่ที่ระดบัความลกึจากระดบัผิวดินประมาณ 
20-30 เซนติเมตร กระเทียมจะสร้างกลบีหลาย ๆ  กลีบ
และถกูหอ่หุ้มรวมกนัใต้เปลือก ซึง่มีลกัษณะบางสขีาว
หรือชมพู หุ้ มให้เป็นตัวเดียว เนือ้สีขาวมีกลิ่นฉุน  มี
อายุประมาณ 75-180 วัน ใบจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ใบ
เป็นสเีขียวแก่ ใบจะแบนแคบ และกลวง ยาวประมาณ 
30-60 เซนติเมตร กว้างประมาณ  1-2.5 เซนติเมตร 
จ านวนใบตลอดอายุจะมีประมาณ  14-16 ใบต่อ
กระเทียมต้นหนึ่ง สว่นโคนของใบ เป็นที่สะสมอาหาร 
จะหุ้มซ้อนกนั ด้านลา่งมีรอยพบั เป็นสนัตลอด ความ
ยาวปลายใบจะแหลม ดงัแสดงได้ดงัรูปที่ 1กระเทียม
จะเจริญได้ดีในดินร่วนปนทราย อากาศเย็นอณุหภมูิที่
เหมาะสมอยู่ระหว่าง  12-22 องศาเซลเซียส  ช่วง
แสงแดดยาวประมาณ 9-11 ชัว่โมงต่อวนั มีระยะการ
พกัตวัเช่นเดียวกับพืชตระกูลหอมทัว่ ๆ ไป ประมาณ 
5-6 เดือน  [9] 
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2. ร้อยละของการปอกเปลอืกกลบีกระเทียมไมไ่ด้ 

ร้อยละของการปอกเปลอืกกลบีกระเทียมไมไ่ด้ 

TotalGP
NGP
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3. ร้อยละรวมทัง้หมด 

ร้อยละรวมทัง้หมด = NPPT             (3) 

เมื่อ  GP   คือ จ านวนกลบีกระเทียบ 

                    ที่ปอกเปลอืกได้ 

    NGP   คือ จ านวนกลบีกระเทียบ 

                    ที่ปอกเปลอืกไมไ่ด้ 

TotalGP   คือ จ านวนกลบีกระเทียบทัง้หมด 

                      ที่ใช้ในการทดลองแตล่ะครัง้ 
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3. การทดลองและวิธีการท าการทดลอง 

3.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 

การทดลองเคร่ืองปอกเปลือกกลีบกระเทียมได้
พฒันาและสร้างอุปกรณ์เพื่อให้สามารถปอกเปลือก
กลีบกระเทียมได้ มีลักษณะเป็นถังทรงกระบอกมี
ความสูง 30 เซนติ เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 
เซนติเมตร ท่อลมทางเข้ามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.5 เซนติเมตร ลกัษณะของลมด้านนีจ้ะมีความดนัสงู

 
(2)

3.  ร้อยละรวมทั้งหมด

ร้อยละรวมทั้งหมด = 

  
จะมีดอกสีเขียวแกมขาวหรือสีชมพ ูระบบรากฝอยแผ่
กระจายอยู่ที่ระดบัความลกึจากระดบัผิวดินประมาณ 
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หรือชมพู หุ้ มให้เป็นตัวเดียว เนือ้สีขาวมีกลิ่นฉุน  มี
อายุประมาณ 75-180 วัน ใบจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ใบ
เป็นสเีขียวแก่ ใบจะแบนแคบ และกลวง ยาวประมาณ 
30-60 เซนติเมตร กว้างประมาณ  1-2.5 เซนติเมตร 
จ านวนใบตลอดอายุจะมีประมาณ  14-16 ใบต่อ
กระเทียมต้นหนึ่ง สว่นโคนของใบ เป็นที่สะสมอาหาร 
จะหุ้มซ้อนกนั ด้านลา่งมีรอยพบั เป็นสนัตลอด ความ
ยาวปลายใบจะแหลม ดงัแสดงได้ดงัรูปที่ 1กระเทียม
จะเจริญได้ดีในดินร่วนปนทราย อากาศเย็นอณุหภมูิที่
เหมาะสมอยู่ระหว่าง  12-22 องศาเซลเซียส  ช่วง
แสงแดดยาวประมาณ 9-11 ชัว่โมงต่อวนั มีระยะการ
พกัตวัเช่นเดียวกับพืชตระกูลหอมทัว่ ๆ ไป ประมาณ 
5-6 เดือน  [9] 

 
รูปท่ี 1 ลกัษณะตา่งๆ ของกระเทยีม 

2.2 สมรรถนะการท างาน 

การค านวณหาค่าประสิทธิภาพการท างานของ
เคร่ืองปอกเปลือกกลีบกระเทียม จ าต้องค านวณทัง้
ร้อยละของการปอกกลีบเปลือกกระเทียมได้และร้อย
ละของการปอกเปลอืกกลบีกระเทียมไมไ่ด้ ดงัแสดงได้
ในสมการท่ี (1), (2) และ (3) [7] 

1. ร้อยละของการปอกเปลอืกกลบีกระเทียมได้ 

ร้อยละของการปอกเปลอืกกลบีกระเทียมได้  

TotalGP
GP

P   x 100                  (1) 

2. ร้อยละของการปอกเปลอืกกลบีกระเทียมไมไ่ด้ 

ร้อยละของการปอกเปลอืกกลบีกระเทียมไมไ่ด้ 

TotalGP
NGP

NP   x 100                   (2) 

3. ร้อยละรวมทัง้หมด 

ร้อยละรวมทัง้หมด = NPPT             (3) 

เมื่อ  GP   คือ จ านวนกลบีกระเทียบ 

                    ที่ปอกเปลอืกได้ 

    NGP   คือ จ านวนกลบีกระเทียบ 

                    ที่ปอกเปลอืกไมไ่ด้ 

TotalGP   คือ จ านวนกลบีกระเทียบทัง้หมด 

                      ที่ใช้ในการทดลองแตล่ะครัง้ 

                     ( NGPGPTotalGP  ) 

3. การทดลองและวิธีการท าการทดลอง 

3.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 

การทดลองเคร่ืองปอกเปลือกกลีบกระเทียมได้
พฒันาและสร้างอุปกรณ์เพื่อให้สามารถปอกเปลือก
กลีบกระเทียมได้ มีลักษณะเป็นถังทรงกระบอกมี
ความสูง 30 เซนติ เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 
เซนติเมตร ท่อลมทางเข้ามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.5 เซนติเมตร ลกัษณะของลมด้านนีจ้ะมีความดนัสงู

    (3)

เมื่อ  GP   คือ  จ�านวนกลีบกระเทียบ

                       ที่ปอกเปลือกได้

     NGP  คือ  จ�านวนกลีบกระเทียบ

                       ที่ปอกเปลือกไม่ได้

TotalGP   คือ จ�านวนกลีบกระเทียบทั้งหมด

                       ที่ใช้ในการทดลองแต่ละครั้ง

                     (TotalGP  = GP + NGP)

3.  การทดลองและวิธีการท�าการทดลอง

3.1  อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

การทดลองเครื่องปอกเปลือกกลีบกระเทียมได้

พัฒนาและสร้างอปุกรณ์เพ่ือให้สามารถปอกเปลอืกกลบี

กระเทียมได้ มีลักษณะเป็นถังทรงกระบอกมีความสูง  

30 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร  

ท่อลมทางเข้ามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร 

ลักษณะของลมด้านน้ีจะมีความดันสูงกว่าเพราะใช้ 

ในการกวนวนกลบีกระเทยีมให้หมนุในถัง และปล่องปล่อย 

กลีบแยกหรือท่อทางออกลม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

3.8 เซนติเมตร ด้านนี้ความดันลมจะต�่ากว่า สามารถ

แสดงได้ดังรูปที่ 2
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กว่าเพราะใช้ในการกวนวนกลีบกระเทียมให้หมุนใน
ถัง และปล่องปล่อยกลีบแยกหรือท่อทางออกลม มี
ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 3.8 เซนติเมตร ด้านนีค้วาม
ดนัลมจะต ่ากวา่ สามารถแสดงได้ดงัรูปท่ี 2 

 
รูปท่ี 2 อปุกรณ์ปอกเปลอืกกลบีกระเทียมที่น ามาใช้              

ในการทดลอง 

3.2 วิธีการท าการทดลอง 

การทดลองเคร่ืองปอกเปลอืกกลบีกระเทียมโดยใช้
แรงดันลมแบบหมุนเวียน  เป็นการทดสอบเพื่อหา
สมรรถนะของเคร่ืองปอกเปลือกกลีบกระเทียม โดย
การก าหนดตวัแปรในการทดลอง 3 ตวัแปร ได้แก่    1)
ความดันลม 2)เวลาที่ ใช้ทดลอง และ 3)ปริมาณ
กระเทียมที่ใช้ในการทดลอง แรงดนัลมเป็นตัวแปรที่
ท าให้กระเทียมเกิดการเคลื่อนท่ีท าให้กระเทียมกระทบ
กันเองและกระทบกับผนังของถังแล้วท าให้เปลือก
กลีบกระเทียมกะเทาะออก การทดลองโดยก าหนด
ความดันลมในการทดลองเป็น 4 ระดับ คือ  6, 7, 8 
และ 9 bar ก าหนดเวลาท่ีใช้ในการทดลองเป็น 3 
ระดับ คือ 10, 20 และ 30 วินาที/รอบ และก าหนด
ปริมาณน า้หนักของกลีบกระเทียมเป็น 3 ระดับ คือ 
200, 300 และ 400 กรัม/รอบ  โดยปริมาตรกลีบ
กระเทียมตอ่ปริมาณถงัเฉลีย่ คือ 1:6, 1:5 และ 1:4.29 
ตามล าดับ  และท าการนับจ านวนกลีบกระเทียม
ทัง้หมดก่อนการทดลอง เมื่อทดลองตามตวัแปรที่ได้

ก าหนดแล้วน าเอากระเทียมที่ใช้ในการทดลองมานบั
จ านวนกลีบกระเทียมที่ปอกได้และจ านวนกลีบ
กระเทียมที่ปอกไม่ได้เพื่อสมรรถนะการท างานของ
เคร่ืองปอกเปลือกกลีบกระเทียมด้วยแรงดนัลมแบบ
หมุนเวียน และท าการเปรียบเทียบเพื่อหาสมรรถนะ
สงูสดุและตวัแปรที่เหมาะสมในการใช้งานเคร่ืองปอก
เปลือกกลีบกระเทียมด้วยแรงดันลมแบบหมุนเวียน 
โดยกระเทียมที่น ามาใช้ในการทดลองเป็นกระเทียม
แห้งแยกหวัที่มีขายทัว่ไปตามท้องตลาด ขนาดเฉลี่ย
ของดกลีบกระเทีมท่ีน ามาใช้ในการทดลองมีเส้นผ่าน
ศนูย์กลาง 1 เซนติเมตร และความยาว 2.5 เซนติเมตร 

4. ผลการทดลอง 

การทดลองเคร่ืองปอกเปลือกกลบีกระเทียมโดยใช้
แรงดนัลมแบบหมุนเวียน โดยก าหนดความความดนั
ในการทดลอง ก าหนดเวลาที่ใช้ในการทดลองและ
ก าหนดปริมาณน า้หนักของกลีบกระเทียมในการ
ทดลองตอ่รอบ โดยก าหนดเวลาที่ใช้ในการทดลอง คือ 
10, 20 และ 30 วินาที /รอบ และก าหนดปริมาณ
น า้หนักของกลีบกระเทียม คือ 200, 300 และ 400 
กรัม/รอบ เพื่อหาสมรรถนะในการปอกเปลือกกลีบ
กระเทียม เมื่อท าการทดลองแล้วเสร็จ สามารถ
แสดงผลการทดลองได้ดงันี ้

4.1 การทดลองที่ความดัน 6 bar 

การทดลองที่ความดันลมในการทดลอง  6 bar 
สามารถแสดงผลการทดลองได้ดงัตารางท่ี 1 จากการ
ทดลองพบว่า ร้อยละของการปอกเปลือกกลีบ
กระเทียมได้สูงสุด คือ 81.82% เมื่อน า้หนักกลีบ
กระเทียมที่ใช้ในการทดลองเท่ากับ 200 กรัม และ
เวลาที่ใช้ในการทดลองเทา่กบั 30 วินาที  

รูปที่ 2 อุปกรณ์ปอกเปลือกกลีบกระเทียม 

ที่น�ามาใช้ในการทดลอง

3.2  วิธีการท�าการทดลอง

การทดลองเครื่องปอกเปลือกกลีบกระเทียม 

โดยใช้แรงดนัลมแบบหมนุเวียน เป็นการทดสอบเพ่ือหา 

สมรรถนะของเครื่ องปอกเปลือกกลีบกระเทียม  

โดยการก�าหนดตัวแปรในการทดลอง 3 ตัวแปร ได้แก่ 

1) ความดันลม 2) เวลาท่ีใช้ทดลอง และ 3) ปริมาณ

กระเทียมที่ใช้ในการทดลอง แรงดันลมเป็นตัวแปร 

ทีท่�าให้กระเทยีมเกิดการเคลือ่นทีท่�าให้กระเทียมกระทบ

กันเองและกระทบกับผนังของถังแล้วท�าให้เปลือกกลีบ

กระเทยีมกะเทาะออก การทดลองโดยก�าหนดความดนัลม 

ในการทดลองเป็น 4 ระดบั คอื 6, 7, 8 และ 9 bar ก�าหนด

เวลาท่ีใช้ในการทดลองเป็น 3 ระดับ คือ 10, 20 และ 

30 วินาที/รอบ และก�าหนดปริมาณน�้าหนักของกลีบ

กระเทียมเป็น 3 ระดับ คือ 200, 300 และ 400 กรัม/รอบ  

โดยปรมิาตรกลบีกระเทยีมต่อปรมิาณถังเฉลีย่ คือ 1:6, 1:5  

และ 1:4.29 ตามล�าดบั และท�าการนับจ�านวนกลบีกระเทยีม 

ทั้งหมดก่อนการทดลอง เมื่อทดลองตามตัวแปรที่ได้

ก�าหนดแล้วน�าเอากระเทียมที่ใช้ในการทดลองมานับ

จ�านวนกลบีกระเทียมท่ีปอกได้และจ�านวนกลบีกระเทียม

ที่ปอกไม่ได้เพ่ือสมรรถนะการท�างานของเครื่องปอก

เปลอืกกลบีกระเทียมด้วยแรงดนัลมแบบหมนุเวียน และ

ท�าการเปรียบเทียบเพ่ือหาสมรรถนะสูงสุดและตัวแปร 

เหมาะสมในการใช้งานเครือ่งปอกเปลอืกกลบีกระเทยีม

ด้วยแรงดันลมแบบหมุนเวียน โดยกระเทียมท่ีน�ามาใช้

ในการทดลองเป็นกระเทียมแห้งแยกหัวท่ีมีขายท่ัวไป 

ตามท้องตลาด ขนาดเฉลี่ยของกลีบกระเทียมท่ีน�า 

มาใช้ในการทดลองมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร 

และความยาว 2.5 เซนติเมตร

4.  ผลการทดลอง

การทดลองเครื่องปอกเปลือกกลีบกระเทียม

โดยใช้แรงดันลมแบบหมุนเวียน โดยก�าหนดความดัน 

ในการทดลอง ก�าหนดเวลาที่ใช้ในการทดลองและ

ก�าหนดปรมิาณน�า้หนกัของกลบีกระเทยีมในการทดลอง

ต่อรอบ โดยก�าหนดเวลาที่ใช้ในการทดลอง คือ 10, 20  

และ 30 วินาที/รอบ และก�าหนดปริมาณน�้าหนักของ

กลีบกระเทียม คือ 200, 300 และ 400 กรัม/รอบ  

เพ่ือหาสมรรถนะในการปอกเปลือกกลีบกระเทียม  

เมือ่ท�าการทดลองแล้วเสรจ็ สามารถแสดงผลการทดลอง

ได้ดังนี้

4.1  การทดลองที่ความดัน 6 bar

การทดลองท่ีความดันลมในการทดลอง 6 bar  

สามารถแสดงผลการทดลองได้ดังตารางท่ี 1 จาก 

การทดลองพบว่าร้อยละของการปอกเปลอืกกลบีกระเทียม 

ได้สูงสุด คือ 81.82% เมื่อน�้าหนักกลีบกระเทียมที่ใช้ใน

การทดลองเท่ากบั 200 กรมั และเวลาทีใ่ช้ในการทดลอง

เท่ากับ 30 วินาที 

4.2  การทดลองที่ความดัน 7 bar

การทดลองท่ีความดันลมในการทดลอง 7 bar  

สามารถแสดงผลการทดลองได้ดังตารางท่ี 2 จาก 

การทดลองพบว่าร้อยละของการปอกเปลอืกกลบีกระเทียม 

ได้สูงสุด คือ 96.05% เมื่อน�้าหนักกลีบกระเทียมที่ใช้ใน

การทดลองเท่ากบั 200 กรมั และเวลาทีใ่ช้ในการทดลอง

เท่ากับ 30 วินาที
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ตารางท่ี 1  สมรรถนะของเคร่ืองปอกเปลือกกลีบ

กระเทียมท่ีสามารถปอกกลีบเปลือกกระเทียมได้  

ที่ความดันลม 6 bar 

เวลาที่ใช้ใน

การทดลอง

(วินาที)

ร้อยละของการปอกกลีบได้

น�้าหนักของกลีบกระเทียม (กรัม)

200 300 400

10 52.87 35.71 35.40

20 71.79 53.78 55.49

30 81.82 75.21 55.77

ตารางท่ี 2 สมรรถนะของเคร่ืองปอกเปลือกกลีบ

กระเทยีมทีส่ามารถปอกกลบีเปลอืกกระเทียมได้ ท่ีความ

ดันลม 7 bar

เวลาที่ใช้ใน

การทดลอง

(วินาที)

ร้อยละของการปอกกลีบได้

น�้าหนักของกลีบกระเทียม (กรัม)

200 300 400

10 56.41 52.31 37.75

20 66.27 79.31 68.94

30 96.05 94.90 84.88

4.3  การทดลองที่ความดัน 8 bar

การทดลองท่ีความดันลมในการทดลอง 8 bar  

สามารถแสดงผลการทดลองได้ดังตารางที่ 3 จาก 

การทดลองพบว่าร้อยละของการปอกเปลอืกกลบีกระเทียม

ได้สูงสุด คือ 98.11% เมื่อน�้าหนักกลีบกระเทียมที่ใช้ใน

การทดลองเท่ากบั 300 กรมั และเวลาทีใ่ช้ในการทดลอง

เท่ากับ 30 วินาที

4.4  การทดลองที่ความดัน 9 bar

การทดลองที่ความดันลมในการทดลอง 9 

bar สามารถแสดงผลการทดลองได้ดังตารางที่ 4 จาก 

การทดลองพบว่าร้อยละของการปอกเปลอืกกลบีกระเทียม

ได้สูงสุด คือ 96.30% เมื่อน�้าหนักกลีบกระเทียมที่ใช้ใน

การทดลองเท่ากบั 200 กรมั และเวลาทีใ่ช้ในการทดลอง

เท่ากับ 30 วินาที

ตารางที ่3 สมรรถนะของเครือ่งปอกเปลอืกกลบีกระเทยีม 

ที่สามารถปอกกลีบเปลือกกระเทียมได้ ท่ีความดันลม 

8 bar

เวลาที่ใช้ใน

การทดลอง

(วินาที)

ร้อยละของการปอกกลีบได้

น�้าหนักของกลีบกระเทียม (กรัม)

200 300 400

10 69.88 54.10 43.11

20 93.33 85.34 80.34

30 94.44 98.11 86.67

ตารางท่ี 4 สมรรถนะของเครื่องปอกเปลือกกลีบ

กระเทียมท่ีสามารถปอกกลบีเปลือกกระเทียมได้ท่ีความ

ดันลม 9 bar

เวลาที่ใช้ใน

การทดลอง

(วินาที)

ร้อยละของการปอกกลีบได้

น�้าหนักของกลีบกระเทียม (กรัม)

200 300 400

10 58.44 56.30 46.67

20 79.52 75.00 52.47

30 96.30 86.96 78.57

4.5  การเปรียบเทียบตามระยะเวลาที่ใช้ 

ในการทดลอง

การทดลองเครื่องปอกเปลือกกลีบกระเทียม 

โดยใช้แรงดนัลมแบบหมนุเวียน โดยก�าหนดความความดนั 

ต้ังแต่ 6 – 9 bar และใช้ในการทดลองต้ังแต่ 10, 20 และ  

30 วินาที โดยเปรียบเทียบจากการทดลองท่ีน�้าหนัก 

กลีบกระเทียมเท่ากัน โดยก�าหนดน�้าหนัก 200, 300 

และ 300 กรมั ตามล�าดบั พบว่าทีน่�า้หนกักลบีกระเทยีม  

200 กรมั จะมค่ีาร้อยละของสมรรถนะสงูสดุท่ีความดนัลม  

7 bar และเวลาท่ีใช้ในการทดลอง 30 วินาที ดงัสามารถ

แสดงได้ดังรูปท่ี 3 ท่ีน�้าหนักกลีบกระเทียม 300 กรัม  

จะมีค่าร้อยละของสมรรถนะสูงสุดที่ความดันลม 8 bar 

และเวลาท่ีใช้ในการทดลอง 30 วนิาท ีดงัสามารถแสดงได้

ดงัรปูท่ี 4 น�า้หนกักลบีกระเทียม 400 กรมั จะมค่ีาร้อยละ 
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ของสมรรถนะสูงสุดที่ความดันลม 8 bar และเวลาที่ใช้

ในการทดลอง 30 วินาที ดังสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 5

จากการทดลองพบว่าสมรรถนะการท�างาน

สงูสดุของเครือ่งปอกเปลอืกกลบีกระเทยีมโดยใช้แรงดนั

ลมแบบหมุนเวียน คือ 98.11% ที่น�้าหนักกลีบกระเทียม 

300 กรมั ความดนัลม 8 bar และเวลาทีใ่ช้ในการทดลอง 

30 วินาที ซึ่งเป็นค่าตัวแปรก�าหนดท่ีเหมาะสมและมี

ประสทิธิภาพสงูสดุของเครือ่งปอกเปลอืกกลบีกระเทยีม

โดยใช้แรงดันลมแบบหมุนเวียนที่ใช้ในการทดลองน้ี 

ซึ่งเมื่อค�านวณหาค่าสมรรถนะการท�างานสูงสุดพบว่า

เครื่องปอกเปลือกกลีบกระเทียมโดยใช้แรงดันลมแบบ

หมนุเวยีนจะสามารถท�างานได้สงูสดุ 36 กิโลกรมั/ชัว่โมง 

และมีปริมาณกลีบกระเทียมท่ีสามารถปอกเปลือกกลีบ

ได้ คือ 35.32 กิโลกรัม/ชั่วโมง

 รูปที่ 3 สมรรถนะของเครื่องปอกเปลือกกลีบกระเทียม

ที่น�้าหนักกลีบกระเทียม 200 กรัม

รูปที่ 4 สมรรถนะของเครื่องปอกเปลือกกลีบ กระเทียม

ที่น�้าหนักกลีบกระเทียม 300 กรัม

รูปที่ 5 สมรรถนะของเครื่องปอกเปลือกกลีบ กระเทียม

ที่น�้าหนักกลีบกระเทียม 400 กรัม

4.6  การเปรียบเทียบการเครื่องอื่น ๆ  

ที่พัฒนามาใช้งาน

การทดลองเครือ่งปอกเปลอืกกลบีกระเทยีมโดย

ใช้แรงดันลมแบบหมุนเมื่อน�ามาเปรียบเทียบกับเครื่อง

อื่น ๆ ที่มีการพัฒนามาใช้งานในการปอกเปลือกกลีบ

กระเทียมสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ตารางเปรียบเทียบสมรรถนะของเครื่องปอก

เปลือกกลีบกระเทียมที่มีการพัฒนาใช้งาน

เครื่องปอกเปลือก

กลีบกระเทียม

สมรรถนะ

การท�างาน 

(กิโลกรัม/

ชั่วโมง)

การปอก

กลีบได้

สูงสุด

(%)

หมายเหตุ

ใช้แรงงานคน 0.3 100.00 [2]

อภิชาต 4.0 100.00 [3]

สุวัฒน์ 211.66 85.98 [4]

วรศิษย์ 248 N.A [5]

กิตติรัตน์ 8.739 79.10 [6]

วทน.เชียงราย N.A 90.00 [7]

สถาบันวิจัย วว. N.A 90.00 [8]

วรานุรักษ์ 91.77 85.26 [10]

เครื่องที่พัฒนาขึ้น 35.32 98.11



FEAT JOURAL
January - June 2018 ; 4(1) : 1 - 8

7

จากตารางการเปรยีบเทยีบสมรรถนะการท�างาน

ของเครื่องปลอกกลีบกระเทียมที่มีการพัฒนาขึ้นแต่ละ

แบบจะมีความแยกต่างกันท้ังขนาด ต�าแหน่งการจ่าย

ลมขาเข้า จ�านวนท่อจ่ายลมขาเข้า และขนาดท่อลมออก 

ดังน้ันจงึท�าให้ผลการทดลองของแต่ละเครือ่งไม่สามารถ

เปรียบเทียบกันได้ในเชิงปริมาณแต่สามารถเปรียบ

เทียบกันได้ในเชิงคุณภาพดังที่แสดงในตาราง เพ่ือเป็น

แนวทางในการเลือกรุ ่นที่มีการพัฒนาไปใช้งานจริง  

ผู ้ใช้งานจ�าเป็นมีข้อมูลก�าลังการผลิตที่ต้องการและ

ต้องหาข้อมูลอุปกรณ์ที่มีการพัฒนาให้ครบถ้วน

จากการทดลองโดยเปลี่ยนปริมาณกลีบ

กระเทียมทีใ่ช้ในการทดลองตัง้แต่ 100 กรมั และเพ่ิมข้ึน

รอบละ 100 กรมั พบว่าเครือ่งปอกเปลอืกกลบีกระเทยีม

โดยใช้แรงดันลมแบบหมุนสามารถแยกกลีบกระเทียม

ได้สูงสุดเมื่อใช้ปริมาณกลีบกระเทียม 400 กรัม/รอบ 

เมื่อ เพ่ิมปริมาณกลีบกระเทียม 500 กรัม/รอบ พบว่า 

ไม่สามารถแยกเปลือกกลีบออกได้หรือออกได้ไม่มาก 

ดังนั้นจึงท�าการทดลองปริมาณสูงสุดท่ี 400 กรัม/รอบ 

ซึ่งเป็นปริมาณท่ีเครื่องปอกเปลือกกลีบกระเทียมโดยใช้

แรงดันลมแบบหมุนสามารถท�างานได้ดี

5.  สรุปผลการทดลอง

การศึกษานี้เป็นการศึกษาและพัฒนาเครื่อง

ปอกเปลือกกลีบกระเทียมโดยใช ้แรงดันลมแบบ

หมุนเวียนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปอกเปลือกกลีบ

กระเทียมให้เพิ่มสูงขึ้น โดยเครื่องที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะ

เป็นถังทรงกระบอกมีความสูง 30 เซนติเมตร เส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร ท่อลมทางเข้ามีขนาดเส้น

ผ่านศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร และปล่องปล่อยกลีบ

แยกหรือท่อทางออกลม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.8 

เซนติเมตร ท�าการทดลองโดยการก�าหนดตัวแปรใน 

การทดลอง 3 ตวัแปร คอื ความดนัลม เวลาทีใ่ช้ทดลอง และ 

ปริมาณกระเทียมท่ีใช้ในการทดลอง ก�าหนดความดัน

ลมในการทดลองเป็น 4 ระดับ คือ 6, 7, 8 และ 9 bar 

ก�าหนดเวลาที่ใช้ในการทดลองเป็น 3 ระดับ คือ 10, 20 

และ 30 วินาที/รอบ และก�าหนดปรมิาณน�า้หนักของกลบี

กระเทียมเป็น 3 ระดับ คือ 200, 300 และ 400 กรัม/รอบ 

จากการทดลองพบว่าประสทิธิภาพการท�างานสงูสดุของ

เครื่องปอกเปลือกกลีบกระเทียมโดยใช้แรงดันลมแบบ

หมุนเวียน คือ 98.11% ท่ีน�้าหนักกลีบกระเทียม 300 

กรัม ความดันลม 8 bar และเวลาท่ีใช้ในการทดลอง 

30 วินาที ซึ่งเป็นค่าตัวแปรก�าหนดท่ีเหมาะสมและมี

ประสทิธิภาพสงูสดุของเครือ่งปอกเปลอืกกลบีกระเทยีม

โดยใช้แรงดันลมแบบหมุนเวียนท่ีได้พัฒนาข้ึน และ

สามารถปอกกลีบเปลือกกระเทียมสูงสุด 36 กิโลกรัม/

ชั่วโมง และมีสมรรถนะการท�างานสามารถปอกเปลือก

กลีบกระเทียมได้สูงสุด คือ 35.32 กิโลกรัม/ชั่วโมง เมื่อ

เปรยีบเทยีบกับเครือ่งอืน่ ๆ  ทีพั่ฒนาข้ึนพบว่าเครือ่งปอก

เปลือกกลีบกระเทียมโดยใช้แรงดันลมแบบหมุนเวียนมี

ประสิทธิภาพในการปอกเปลือกกลีบกระเทียมสูงที่สุด 

เครื่องปอกเปลือกกลีบกระเทียมโดยใช้แรงดันลมแบบ

หมุนเวียนที่พัฒนาข้ึนสามารถน�าไปใช้ได้ในร้านอาหาร

ท่ีมีการใช้กระเทียมเป็นส่วนประกอบในการท�าอาหาร

จ�านวนมากต่อวัน เช่น ร้านแหนมเนือง ร้านปิ้งย่าง ร้าน

หมูกระทะเนื้อเกาหลี เป็นต้น ซึ่งสามารถพัฒนาโดยติด

ต้ังอปุกรณ์กรองอากาศเพ่ือให้ได้อากาศหรอืลมบรสิทุธ์ิท่ี

ใช้จรงิในการปอกเปลอืกกลบีกระเทยีมเพ่ือบรโิภคต่อไป     

6.  กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยน้ีขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานีในการสนับสนุนสถานท่ีและงบประมาณใน 

การท�าวิจยัทัง้หมด และนกัศกึษาสาขาวศิวกรรมเครือ่งกล  

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่ช่วยใน

การทดลองเครือ่งปอกเปลอืกกลบีกระเทียมโดยใช้แรงดนั

ลมแบบหมุนเวียนจนแล้วเสร็จ
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาเครื่องสลัดน�้าล้างถั่วงอกด้วยการเป่าลมแบบสายพาน โดยเครื่องที่พัฒนาขึ้นนั้น

มีโครงสร้างท�าจากเหล็ก สายพานท่ีใช้สร้างจากตะแกรงรูพีวีซี เหล็กคานสายพานท�าจากสแตนเลสเชื่อมติดกับโซ่ 

สายพาน มีขนาดหน้ากว้าง 1.0 ม. ยาว 6.0 ม. และสูง 1.2 ม. ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นก�าลังในการขับสายพานและ

ใช้พัดลมเป็นระบบลมเป่าติดตั้งอยู่บนฝาครอบสายพาน การทดสอบเครื่องได้ก�าหนดความเร็วสายพานเป็น 6 ระดับ 

คือ 3.68, 7.50, 10.90, 15.65, 18.95 และ 24.00 เมตร/นาที และก�าหนดความเร็วลมในการทดสอบเป็น 0, 2, 4, 

6, 8 และ 10 เมตร/วินาที จากการทดลองพบว่าประสิทธิภาพของเครื่องมีค่าสูงสุดเท่ากับ 90 % ที่ความเร็วสายพาน 

3.68 เมตร/นาที และความเร็วลมเป่า 10 เมตร/วินาที โดยความเร็วสายพานมีค่าต�่าและความเร็วลมเป่ามีค่ามากจะ

ท�าให้มค่ีาประสทิธิภาพสงู สมรรถนะของเครือ่งจะมค่ีาเท่ากับ 736 กิโลกรมั/ชัว่โมง ทีค่่าประสทิธิภาพการท�างานของ

เครื่องสูงท่ีสุด เมื่อค�านวณระยะเวลาคืนทุนส�าหรับการซื้อเครื่องสลัดน�้าล้างถ่ัวงอกด้วยการเป่าลมแบบสายพานมา

ใช้ทดแทนแรงงานและการปั่นหมาดแบบเดิมเท่ากับ 3.3 เดือน ซึ่งสามารถลดแรงงานและลดต้นทุนการเพาะปลูก

ถ่ัวงอกเพ่ือจ�าหน่ายให้กับผู้ประกอบการลงได้ในอนาคต สามารถใช้เป็นเครื่องต้นแบบในการเป่าแห้งพืชผลทาง 

การเกษตรล้างน�้าได้อีกด้วย

ค�าส�าคัญ:  เครื่องสลัดน�้าล้าง: ถั่วงอก: สายพานเป่าลม

Abstract

This research is to develop of the split water machine for bean sprout washing by air blower on 

belt conveyor. This split water machine is made from the steels. Belt system is made from the PVC mesh 

holes that the belt structure is made from stainless steel with attached to the chain. The belt has a width 

of 1.0 m, a long of 6.0 m and a height of 1.2 m. It is driving by electric motor and is installing the blowers 
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system on the cover of belt. The experimental that the speed of belt was set to 6 levels of 3.68, 7.50, 10.90, 

15.65, 18.95, and 24.00 m/min. The wind speed of the air blowers was set to 6 levels of 0, 2, 4, 6, 8, and 

10 m/s. The results showed that the efficiency of the machine was 90% at the belt speed of 3.68 m/min and 

the wind speed of 10 m/s. The speed of belt was low and the wind speed was high that will increase the 

efficiency of the split water machine. The performance of the machine is 736 kg/hr at the highest efficiency 

of the machine. When, calculating the payback period for the split water machine for bean sprout washing 

by air blower on belt conveyor for substitute labors and old spinning machine was 3.3 months that can 

reduce the labor cost and reduce the cost of sprout cultivation for sale to entrepreneurs in the future. It 

can be used as a prototype for drying agricultural crops that need to be washed as well.

Keywords:  split water machine: bean sprout: air blower on belt conveyor.

_______________________________________

*ติดต่อ: saphichat@udru.ac.th, 0872186214, 042221978

1.  บทน�า

ประเทศไทยมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย 

ส า ม า ร ถ เ พ่ิ ม มู ล ค ่ า ผ ล ผ ลิ ต ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร ไ ด ้  

[1] ซึ่งนอกจากจะช่วยสร ้างความแข็งแกร ่งด ้าน 

ความมัน่คงทางด้านอาหารของประเทศแล้ว [2] ยังท�าให้ 

ไทยเป็นฐานการผลิตอาหารในภูมิภาคอาเซียน รวมถึง 

เป็นผู้ส่งออกสินค้าอาหารท่ีส�าคัญในตลาดโลก ท้ังนี้

การส่งเสริมจากภาครัฐด้วยการวางนโยบาย “ครัวไทยสู ่

ครัวโลก (Kitchen of the World)” [3] ท่ีมุ่งเน้นการ

เป็นผู้น�าการผลิตอาหารในอาเซียนและขยายช่องทาง 

การลงทุนไปตลาดโลกมากขึ้น จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้

อตุสาหกรรมอาหารของไทยมกีารขยายตวัได้ในอนาคต

ตลาดอาหารในประเทศ คาดการณ์ว่ามลูค่าตลาดอาหาร

ในประเทศในปี 2558 จะขยายตัวอยู่ในช่วงที่ร้อยละ  

3.0-5.0 ต่อปี หรือคิดเป็นมูลค่า 1.49 ล้านล้านบาท 

จากแนวโน้มการขยายตัวของความเป็นเมือง ราคา

สินค้าอาหารบางชนิดที่เพิ่มสูงขึ้น ผู้บริโภคมีการใช้จ่าย

ค่าอาหารเพ่ิมข้ึน รวมถึงการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีก

สินค้าอุปโภคบริโภคและธุรกิจการบริการร้านอาหาร 

อย่างไรก็ตามการใช้จ่ายในการบรโิภคอาหาร ในปี 2558 

ยังคงเผชญิปัจจยักดดนัจากหนีค้รวัเรอืนทีอ่ยู่ในระดบัสงู  

ความเชื่อมั่นของผู ้บริโภค รายได้เกษตรกรท่ีลดลง  

ตามราคาสนิค้าเกษตรทีอ่ยู่ในระดบัต�า่ รวมถึงภาวะภยัแล้ง 

ที่ส่งผลต่อระดับผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ของ

เกษตรกร

ถ่ัวงอก คอื ต้นถ่ัวท่ีมรีากงอกมาจากเมลด็ถ่ัวด�า, 

ถั่วเขียว, ถั่วลันเตา และถั่วเหลือง (ถั่วงอกหัวโต) จัดว่า

เป็นผกัชนิดหนึง่ (ผกัท่ีหลาย ๆ  คนอาจจะไม่ชอบกินและ

มักจะเขี่ยทิ้ง เพราะมีกลิ่นเฝื่อนและมีรสฝาดเฉพาะตัว)  

ถ่ัวงอก มีชื่อสามัญว่า Bean Sprout ซึ่งถ่ัวงอกที่เพาะ

มาจากถ่ัวด�าหรือถ่ัวเขียวจะมีวิตามินและเกลือแร่สูง 

ส่วนถ่ัวงอกที่เพาะมาจากถั่วเหลืองจะมีโปรตีนและ 

ไขมันสูง ประเทศแรกของโลกท่ีมีการเพาะถ่ัวงอกคือ

ประเทศจีน ถ่ัวงอกเป็นถั่วท่ีเพาะจากเมล็ดถ่ัวเขียว  

ซึ่งถ่ัวเขียวที่นิยมน�ามาใช้มี 2 ชนิด คือ ถ่ัวเขียวผิวมัน

ท่ีมีเปลือกหุ้มเมล็ดสีเขียว และถ่ัวเขียวผิวด�าท่ีมีเปลือก

หุ้มเมล็ดสีด�า นิยมใช้เมล็ดถ่ัวเขียวผิวด�าเป็นเมล็ดพันธุ์

ถ่ัวงอกมากกว่า เมนูท่ีมีถ่ัวงอกเป็นส่วนประกอบ เช่น 

ก๋วยเต๋ียว ซุป สลัด ถ่ัวงอกผัดน�้ามัน ถ่ัวงอกผัดเต้าหู ้

เป็นต้น [4] ถ่ัวงอกมนี�า้เป็นองค์ประกอบร้อยละ 90 และใน  

100 กรมั จะประกอบไปด้วย โปรตนี 2.8 มลิลกิรมั แคลเซยีม 

27 มิลลิกรัม วิตามินซี 12 มิลลิกรัม เหล็ก 1.9 มิลลิกรัม  

ฟอสฟอรัส 85 มิลลิกรัม เส้นใยอาหาร 0.7 กรัม ถั่วงอก

ยังมโีพแทสเซยีมท่ีช่วยควบคุมระดับความดันโลหิต และ

สารเลซิติน (Lecithin) ช่วยลดระดับคอลเลสเตอรอล 

จึงลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ การรับประทาน
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ถั่วงอกเป็นประจ�าจะช่วยท�าให้ร่างกายแข็งแรง วิตามิน

ซีจากถ่ัวงอกช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับร่างกาย 

และยังช่วยป้องกันหวัดได้อีกด้วย [5] 

การเพาะถ่ัวงอกสามารถท�าได้ในโรงเรือน 

ในปริมาณมากในกระบวนการเพาะและล้างถ่ัวงอกนั้น  

ก ่ อ น ที่ จ ะ มี ก า ร บ ร ร จุ ถุ ง เ พ่ื อ จ� า ห น ่ า ย ต ้ อ ง ม ี

การล้างท�าความสะอาดและแยกเปลอืก และกระบวนการ

ล้างถั่วงอกโดยใช้น�้าจะต้องท�าถ่ัวงอกที่ล้างให้แห้งก่อน

บรรจุถุงเพ่ือจ�าหน่าย เพราะถ้ามีน�้าปนอยู่ในถ่ัวงอก

จะท�าให้ถ่ัวงอกเน่าเร็ว ดังนั้นจะต้องมีการลดความช้ืน 

ในถ่ัวงอกก่อนบรรจุภัณฑ์ก่อนเสมอ ซ่ึงการลดปริมาณ

น�้าล้างท่ีปนอยู่กับถ่ัวงอกที่ล้างแล้วน้ันมีความส�าคัญ

เป็นอย่างย่ิง ในปัจจุบันผู ้ประกอบการรายใหญ่ม ี

การสั่งซื้อเครื่องล้างและบรรจุภัณฑ์ถ่ัวงอก [6] ซึ่งเป็น 

เครื่องท่ีน�าเข้ามาจากต่างประเทศท�าให้มีราคาสูง  

[7] และในประเทศไทยมีการพัฒนาเครื่องล้างถ่ัวงอก

อยู่น้อยมากจงึไม่มข้ีอมลูเก่ียวกับการลดปรมิาณน�า้ล้าง

ถ่ัวงอกซึ่งเป็นส่วนที่ส�าคัญในกระบวนการบรรจุถ่ัวงอก

เพ่ือจ�าหน่ายเพ่ือลดการเน่าเสียจากการศึกษาพบว่า 

ผู ้ประกอบการใช้วิธีดัดแปลงเครื่องซักผ้าเพื่อใช้เป็น 

เครื่องท่ีใช้ในการสลัดน�้าล้างออกซึ่งมีข้อจ�ากัดเรื่อง

ปริมาณในการสลัดน�้าล้างถ่ัวงอกต่อครั้งและต้องใช้

แรงงานยกเข้า-ออกจากถังเครื่องซักผ้าที่ดัดแปลง 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเป็นการพัฒนาเครื่องสลัด

น�้าล้างถ่ัวงอกด้วยการเป่าลมแบบสายพาน ท�าให้ได้

ปริมาณมาก ๆ โดยลดการใช้แรงงานคน เป็นแนวคิด

แบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทนทาน สะดวกและ 

มปีระสทิธิภาพต่อกระบวนการล้างถ่ัวงอกเพ่ือบรรจภุณัฑ์ 

จ�าหน่าย ซึ่งมีข้อดีคือประหยัดเวลา ลดการใช้แรงงาน 

และเป็นการลดต้นทุนของผู ้ประกอบการเพาะปลูก

ถั่วงอกก่อนน�าไปบรรจุภัณฑ์เพื่อจ�าหน่ายต่อไป

2.  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

2.1  การลดความชื้น

การลดความชื้น (Dehydration or Drying) 

เกิดข้ึน ในศตวรรษท่ี 18 เพ่ือลดความชื้นผักและผลไม้

ให้ทหารใช้เป็นเสบียงในสงครามต่าง ๆ ค�าจ�ากัดความ  

ของการลดความชื้นคือกระบวนการท่ีความร ้อน

ถูกถ่ายเท ด้วยวิธีใดวิธีหน่ึงไปยังวัสดุท่ีมีความชื้น 

เพื่อน�าความชื้น ออกโดยการระเหย ท�าให้ลดการเจริญ

เติบโตของจุลินทรีย์ และปฏิกิริยาทางเคมีต่าง ๆ โดย

ใช้ความร้อนแฝงของการระเหยเป็นการท�าให้วัสดุแห้ง  

ค�าว่า “ความชืน้ (Moisture)” ประกอบไปด้วยน�า้ (Water) 

น�้ามันหอมระเหย (Volatile Oils) ไขมัน (Greases) 

แอลกอฮอล์ (Alcohols) ตัวท�าละลายอินทรีย์ (Organic 

Solvents) และกลิ่นรส (Flavors) ในจ�านวนน้ีน�้า 

มปีรมิาณมากทีส่ดุ การลดความชืน้เป็นการน�าความชืน้

ให้ออกจากวัสดจุ�านวนหนึง่ จนกระทัง่ความชืน้ท่ีมอียู่ใน

วัสดุนั้นมีค่าสมดุลกับความชื้นในบรรยากาศปกติหรือ

จนกระท่ังความชื้นท่ีมีอยู่ในวัสดุอยู่ในระดับท่ีไม่เป็น

ประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา การท�างานของ

เอ็นไซม์ และแมลงต่าง ๆ โดยทั่วไปความชื้นดังกล่าว 

จะมีค่าประมาณ 12 ถึง  14% ในสภาพเปียก (% Wet 

Basis, % w.b.) ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ได้แก่ ธัญพืช 

ล�าไย ลิ้นจี่ เป็นต้น และการลดความชื้นเป็นการระเหย

ความชืน้ออกจากผลผลติจนเหลอืความชืน้ในผลติภัณฑ์

น้อยมากหรือแทบไม่มีเลย (ต�่ากว่า 2.5% w.b.) จึงต้อง

เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ไว้ในภาชนะปิดสนิท เช่น กาแฟ

พร้อมดื่ม ชาอบแห้ง ครีมเทียม เป็นต้น [8]

2.2  สายพานล�าเลียง 

ระบบล�าเลียง ระบบขนถ่ายวัสดุแบบต่อเน่ือง 

ท่ีสามารถขนถ่ายได้ท้ังแนวระนาบและเอียงหรือข้ึนลง 

ท้ังวัสดุปริมาณมวลและหน่วย ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับชนิดหรือ

ประเภทวัสดุที่ขนถ่ายและลักษณะในการขนถ่าย ระบบ

การล�าเลียงมี 4 แบบ ดังนี้ [9]

1. ระบบล�าเลียงแบบโซ่ (Chain Conveyor 

system)

2. ระบบล� า เลี ยงแบบลูกก ล้ิง  (Ro l l e r 

Conveyor)

3. ระบบล�าเลียงแบบสกรูขนถ่าย (Screw 

Conveyor)
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4. ระบบล�าเลยีงแบบสายพาน (Belt Conveyor)

ข้อมูลที่จ�าเป็นต้องพิจารณาในการออกแบบ

สายพานล�าเลียง คือ รูปแบบ Application คุณสมบัติ

ของวัสดุ เลือกความเร็ว ลักษณะสิ่งแวดล้อม และ

ลักษณะ Load/Unload ของวัสดุ ส่วนข้อมูลที่ใช ้

ในการออกแบบ (Design Selection Process) 

คือ ระบบสายพานเป ็นแบบว่ิงตรง/ ว่ิงโค ้ง แบบ  

Lay Out ความเร็วในการล�าเลียง คุณสมบัติวัสดุ เช่น 

ความหนาแน่น รูปร่าง ขนาด การกัดกร่อน อุณหภูมิ 

ความแข็ง การล�าเลียงมีการเปลี่ยน Process เช่น  

มีการเปลี่ยน ความร้อน การหล่อเย็น การล้างท�า 

ความสะอาด การรับรองด้านสุขอนามัย รูปแบบแรง 

ทีก่ระท�าต่อสายพาน สภาพแวดล้อมในการท�างาน และ

รปูแบบการขบั ดงัสามารถแสดงได้ในรปูท่ี 1 ซึง่มสีมการ

ในการออกแบบสายพานล�าเลียงดังสมการ ดังนี้

การค�านวณค่าการดึงของสายพาน (Belt Pull, 

BT) คือ

 

3.ระ บ บ ล า เลี ย ง แ บ บ ส ก รู ข น ถ่ า ย  (Screw 
Conveyor) 

4.ระบบล าเลยีงแบบสายพาน (Belt Conveyor) 

ข้อมูลที่จ าเป็นต้องพิจารณาในการออกแบบ
สายพานล าเลียง คือ รูปแบบ Application คณุสมบตัิ
ของวัสดุ เลือกความเร็ว ลักษณะสิ่งแวดล้อม และ
ลักษณะ Load/Unload ของวัสดุ ส่วนข้อมูลที่ใช้ใน
ก า รอ อ ก แบ บ  (Design Selection Process) คื อ 
ระบบสายพานเป็นแบบวิ่งตรง/วิ่ งโค้ง แบบ Lay 
Out ความเร็วในการล าเลียง  คุณสมบัติวัสดุ เช่น 
ความหนาแน่น รูปร่าง ขนาด การกัดกร่อน อุณหภูมิ 
ความแข็ง การล าเลียงมีการเปลี่ยน Process เช่น มี
การเปลี่ยน ความร้อน การหลอ่เย็น การล้างท าความ
สะอาด การรับรองด้านสุขอนามัย  รูปแบบแรงที่
กระท าต่อสายพาน สภาพแวดล้อมในการท างาน และ
รูปแบบการขับ ดังสามารถแสดงได้ในรูปที่  1 ซึ่งมี
สมการในการออกแบบสายพานล าเลียงดังสมการ 
ดงันี ้

การค านวณคา่การดงึของสายพาน (Belt Pull, BT) 
คือ 

      HMLMFWMBT PW  2 (1) 

เมื่อ  M คือ มวลของผลติภณัฑ์ตอ่พืน้ท่ี (kg/m2) 

   W คือ น า้หนกัสายพานตอ่พืน้ท่ี (kg/m2) 

   L คือ ความยาวของการล าเลยีง (m) 

   H คือ ระยะยกสายพานหรือ 

         ระดบัของสายพาน (m) 

    Fw คือ สมัประสทิธ์ิการเสยีดสขีองสายพาน 

    Mpคือ มวลของผลติภณัฑ์ส ารอง 

                   ตอ่พืน้ท่ี (kg/m2) 

 
รูปท่ี 1 ระบบสายพานล าเลยีง 

ก า รค า น วณ ค่ า ก า รป รับ ก า รดึ งส า ยพ าน  
(Adjusted Belt Pull, ABP) คือ 

SFBTABP        (2) 

เมื่อ BT คือ การดงึของสายพาน 

 SF คือ แฟกเตอร์ช่วยเหลอื (Service factor) 

การค านวณค่าความแข็งแรงของสายพานในการ
ท างาน (Allowable Belt Strength, ABS) คือ 

STBSABS        (3) 

เมื่อ  BS คือ ความแข็งแรงของสายพาน 

จากผู้ผลติ (kg/m) 

    T  คือ แฟกเตอร์อณุหภมูิ 

   S คือ แฟกเตอร์ความแข็งแรง (S=1) 

   (1)

เมื่อ  M  คือ  มวลของผลิตภัณฑ์ต่อพื้นที่ (kg/m2)

 W  คือ  น�้าหนักสายพานต่อพื้นที่ (kg/m2)

 L   คือ  ความยาวของการล�าเลียง (m)

 H  คือ  ระยะยกสายพานหรือ

    ระดับของสายพาน (m)

F
w
 คือ  สัมประสิทธิ์การเสียดสีของสายพาน

M
p 
คือ  มวลของผลิตภัณฑ์ส�ารอง

         ต่อพื้นที่ (kg/m2)

รูปที่ 1 ระบบสายพานล�าเลียง

การค�านวณค ่าการปรับการดึงสายพาน  

(Adjusted Belt Pull, ABP) คือ

ABP = BT x SF (2)

เมื่อ BT คือ การดึงของสายพาน

SF คือ แฟกเตอร์ช่วยเหลือ (Service factor)

การค�านวณค่าความแข็งแรงของสายพาน 

ในการท�างาน (Allowable Belt Strength, ABS) คือ

STBSABS ××=  (3)

เมื่อ BS คือ ความแข็งแรงของสายพาน

      จากผู้ผลิต (kg/m)

T   คือ แฟกเตอร์อุณหภูมิ

S   คือ แฟกเตอร์ความแข็งแรง (S=1)

ซึ่งจากการค�านวณค่า ABS และ ABP แล้วจะ

ต้องพิจารณาค่า ABP < ABS จึงจะสามารถใช้งานได้ 

การพิจารณาการเลอืกขนาดมอเตอร์ให้เหมาะสม 

กับการใช้งาน สามารถค�านวณหาขนาดก�าลงัทีใ่ช้ในการ

ขับเคลื่อนสายพานล�าเลียงได้ดังสมการดังนี้

  
ซึง่จากการค านวณค่า ABS และ ABP แล้วจะต้อง

พิจารณาคา่ ABP < ABS จึงจะสามารถใช้งานได้  

การพิจารณาการเลอืกขนาดมอเตอร์ให้เหมาะสม
กบัการใช้งาน สามารถค านวณหาขนาดก าลงัที่ใช้ใน
การขบัเคลือ่นสายพานล าเลยีงได้ดงัสมการดงันี ้





 


12.6

VBABPPower      (4) 

เมื่อ   ABS คือ  คา่ความแข็งแรงของสายพาน 

  ในการท างาน 

      B  คือ ความกว้างของสายพาน (m) 

       V คือ ความเร็วของสายพาน (m/min) 

2.3 สมรรถนะการท างาน  

การค านวณหาค่าสมรรถนะการท างานของเคร่ือง
สลดัน า้ล้างถัว่งอกด้วยการเป่าลมแบบสายพาน ต้อง
ค านวณค่าร้อยละของประสิทธิภาพการแยกน า้ล้าง
ออกจากถั่วงอกและความสามารถในการคดัแยกน า้
ออกจากถัว่งอก ดงัแสดงได้ในสมการท่ี (5) และ (6) 

1. ร้อยละของประสิทธิภาพการแยกน า้ล้างออก
จากถัว่งอก 

100% 
T

O

M
MW

P       (5) 

เมื่อ  P%   คือ  ร้อยละของประสทิธิภาพ 

  การแยกน า้ล้างออกจากถัว่งอก 

 

   OMW คือ น า้หนกัของถัว่งอกที่ถกูแยกน า้ 

    ออกไป (kg) 

       TM คือ น า้หนกัของถัว่งอกล้างน า้ 

    ทัง้หมด (kg) 

2. ความสามารถในการคดัแยกน า้ออกจากถัว่งอก 

t
MW

CP O        (6) 

เมื่อ  CP   คือ  สามารถในการคดัแยกน า้ออก 

   จากถัว่งอก   

   OMW คือ น า้หนกัของถัว่งอกที่ถกูแยกน า้ 

    ออกไป (kg) 

       t     คือ เวลาที่ใช้ในการแยกน า้ล้าง (hr) 

3. การทดลองและวิธีการทดลอง 

3.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 

เคร่ืองสลัดน า้ล้างถั่วงอกด้วยการเป่าลมแบบ
สายพานมีการออกแบบรายละเอียดตัว เค ร่ือง 
สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 2 มีโครงสร้างหลักท าจาก
เหล็กฉากขนาด 1-1/2 นิว้ และเหล็กกล่องขนาด 1-
1/2 นิว้ เป็นเหล็กเสริมเพ่ือรับน า้หนักของโครงสร้าง
ทัง้หมด เหล็กที่ใช้ส าหรับครอบตัวเคร่ืองเป็นเหล็ก
แผ่นขนาด 1.5 มม. ระบบสายพานเป็นสายพานที่ท า
ม าจากกระแก รง รูพี วี ซี  (PVC) ขนาด เส้นผ่ าน
ศนูย์กลาง 2 มม. เพื่อให้น า้ระบายออกจากถัว่งอกได้
สะดวก ความยาวของสายพานเท่ากับ 6 เมตร เพลา
เหล็กส าหรับเฟืองขับขนาด  1 นิว้ หมอนลองลูกปืน

 (4)

เมื่อ  ABS คือ ค่าความแข็งแรงของสายพานในการ 

      ท�างาน

     B  คือ ความกว้างของสายพาน (m)

     V  คือ ความเร็วของสายพาน (m/min)

           สมรรถนะการท�างาน 

การค�านวณหาค่าสมรรถนะการท�างานของ

เครื่องสลัดน�้าล้างถ่ัวงอกด้วยการเป่าลมแบบสายพาน 

ต้องค�านวณค่าร้อยละของประสทิธิภาพการแยกน�า้ล้าง

ออกจากถ่ัวงอกและความสามารถในการคดัแยกน�า้ออก

จากถั่วงอก ดังแสดงได้ในสมการที่ (5) และ (6)

1.  ร ้อยละของประสิทธิภาพการแยกน�้ า 

ล้างออกจากถั่วงอก

  
ซึง่จากการค านวณค่า ABS และ ABP แล้วจะต้อง

พิจารณาคา่ ABP < ABS จึงจะสามารถใช้งานได้  

การพิจารณาการเลอืกขนาดมอเตอร์ให้เหมาะสม
กบัการใช้งาน สามารถค านวณหาขนาดก าลงัที่ใช้ใน
การขบัเคลือ่นสายพานล าเลยีงได้ดงัสมการดงันี ้





 


12.6

VBABPPower      (4) 

เมื่อ   ABS คือ  คา่ความแข็งแรงของสายพาน 

  ในการท างาน 

      B  คือ ความกว้างของสายพาน (m) 

       V คือ ความเร็วของสายพาน (m/min) 

2.3 สมรรถนะการท างาน  

การค านวณหาค่าสมรรถนะการท างานของเคร่ือง
สลดัน า้ล้างถัว่งอกด้วยการเป่าลมแบบสายพาน ต้อง
ค านวณค่าร้อยละของประสิทธิภาพการแยกน า้ล้าง
ออกจากถั่วงอกและความสามารถในการคดัแยกน า้
ออกจากถัว่งอก ดงัแสดงได้ในสมการท่ี (5) และ (6) 

1. ร้อยละของประสิทธิภาพการแยกน า้ล้างออก
จากถัว่งอก 

100% 
T

O

M
MW

P       (5) 

เมื่อ  P%   คือ  ร้อยละของประสทิธิภาพ 

  การแยกน า้ล้างออกจากถัว่งอก 

 

   OMW คือ น า้หนกัของถัว่งอกที่ถกูแยกน า้ 

    ออกไป (kg) 

       TM คือ น า้หนกัของถัว่งอกล้างน า้ 

    ทัง้หมด (kg) 

2. ความสามารถในการคดัแยกน า้ออกจากถัว่งอก 

t
MW

CP O        (6) 

เมื่อ  CP   คือ  สามารถในการคดัแยกน า้ออก 

   จากถัว่งอก   

   OMW คือ น า้หนกัของถัว่งอกที่ถกูแยกน า้ 

    ออกไป (kg) 

       t     คือ เวลาที่ใช้ในการแยกน า้ล้าง (hr) 

3. การทดลองและวิธีการทดลอง 

3.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 

เคร่ืองสลัดน า้ล้างถั่วงอกด้วยการเป่าลมแบบ
สายพานมีการออกแบบรายละเอียดตัว เค ร่ือง 
สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 2 มีโครงสร้างหลักท าจาก
เหล็กฉากขนาด 1-1/2 นิว้ และเหล็กกล่องขนาด 1-
1/2 นิว้ เป็นเหล็กเสริมเพ่ือรับน า้หนักของโครงสร้าง
ทัง้หมด เหล็กที่ใช้ส าหรับครอบตัวเคร่ืองเป็นเหล็ก
แผ่นขนาด 1.5 มม. ระบบสายพานเป็นสายพานที่ท า
ม าจากกระแก รง รูพี วี ซี  (PVC) ขนาด เส้นผ่ าน
ศนูย์กลาง 2 มม. เพื่อให้น า้ระบายออกจากถัว่งอกได้
สะดวก ความยาวของสายพานเท่ากับ 6 เมตร เพลา
เหล็กส าหรับเฟืองขับขนาด  1 นิว้ หมอนลองลูกปืน

 (5)

เมื่อ  P%   คือ  ร้อยละของประสิทธิภาพ
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         การแยกน�้าล้างออกจากถั่วงอก

MWO  คือ  น�้าหนักของถั่วงอกที่ถูกแยกน�้า

            ออกไป (kg)

TM     คือ น�้าหนักของถั่วงอกล้างน�้าทั้งหมด (kg)

2.  ความสามารถในการคัดแยกน�้าออกจาก

ถั่วงอก

  
ซึง่จากการค านวณค่า ABS และ ABP แล้วจะต้อง

พิจารณาคา่ ABP < ABS จึงจะสามารถใช้งานได้  

การพิจารณาการเลอืกขนาดมอเตอร์ให้เหมาะสม
กบัการใช้งาน สามารถค านวณหาขนาดก าลงัที่ใช้ใน
การขบัเคลือ่นสายพานล าเลยีงได้ดงัสมการดงันี ้





 


12.6

VBABPPower      (4) 

เมื่อ   ABS คือ  คา่ความแข็งแรงของสายพาน 

  ในการท างาน 

      B  คือ ความกว้างของสายพาน (m) 

       V คือ ความเร็วของสายพาน (m/min) 

2.3 สมรรถนะการท างาน  

การค านวณหาค่าสมรรถนะการท างานของเคร่ือง
สลดัน า้ล้างถัว่งอกด้วยการเป่าลมแบบสายพาน ต้อง
ค านวณค่าร้อยละของประสิทธิภาพการแยกน า้ล้าง
ออกจากถั่วงอกและความสามารถในการคดัแยกน า้
ออกจากถัว่งอก ดงัแสดงได้ในสมการท่ี (5) และ (6) 

1. ร้อยละของประสิทธิภาพการแยกน า้ล้างออก
จากถัว่งอก 

100% 
T

O

M
MW

P       (5) 

เมื่อ  P%   คือ  ร้อยละของประสทิธิภาพ 

  การแยกน า้ล้างออกจากถัว่งอก 

 

   OMW คือ น า้หนกัของถัว่งอกที่ถกูแยกน า้ 

    ออกไป (kg) 

       TM คือ น า้หนกัของถัว่งอกล้างน า้ 

    ทัง้หมด (kg) 

2. ความสามารถในการคดัแยกน า้ออกจากถัว่งอก 

t
MW

CP O        (6) 

เมื่อ  CP   คือ  สามารถในการคดัแยกน า้ออก 

   จากถัว่งอก   

   OMW คือ น า้หนกัของถัว่งอกที่ถกูแยกน า้ 

    ออกไป (kg) 

       t     คือ เวลาที่ใช้ในการแยกน า้ล้าง (hr) 

3. การทดลองและวิธีการทดลอง 

3.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 

เคร่ืองสลัดน า้ล้างถั่วงอกด้วยการเป่าลมแบบ
สายพานมีการออกแบบรายละเอียดตัว เค ร่ือง 
สามารถแสดงได้ดังรูปท่ี 2 มีโครงสร้างหลักท าจาก
เหล็กฉากขนาด 1-1/2 นิว้ และเหล็กกล่องขนาด 1-
1/2 นิว้ เป็นเหล็กเสริมเพื่อรับน า้หนักของโครงสร้าง
ทัง้หมด เหล็กที่ใช้ส าหรับครอบตัวเคร่ืองเป็นเหล็ก
แผ่นขนาด 1.5 มม. ระบบสายพานเป็นสายพานที่ท า
ม าจากกระแก รง รูพี วี ซี  (PVC) ขนาด เส้นผ่ าน
ศนูย์กลาง 2 มม. เพื่อให้น า้ระบายออกจากถัว่งอกได้
สะดวก ความยาวของสายพานเท่ากับ 6 เมตร เพลา
เหล็กส าหรับเฟืองขับขนาด  1 นิว้ หมอนลองลูกปืน

  (6)

เมื่อ  CP  คือ  ความสามารถในการคัดแยกน�้าออก

        จากถั่วงอก  

MWO   คือ น�้าหนักของถั่วงอกที่ถูกแยกน�้า

        ออกไป (kg)

t       คือ เวลาที่ใช้ในการแยกน�้าล้าง (hr)

3.  การทดลองและวิธีการทดลอง

3.1  อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

เครื่องสลัดน�้าล้างถ่ัวงอกด้วยการเป่าลมแบบ

สายพานมีการออกแบบรายละเอียดตัวเคร่ือง สามารถ

แสดงได้ดังรูปที่ 2 มีโครงสร้างหลักท�าจากเหล็กฉาก

ขนาด 1-1/2 น้ิว และเหล็กกล่องขนาด 1-1/2 น้ิว  

เป็นเหล็กเสริมเพ่ือรับน�้าหนักของโครงสร้างท้ังหมด  

เหล็กท่ีใช้ส�าหรับครอบตัวเครื่องเป็นเหล็กแผ่นขนาด 

1.5 มม. ระบบสายพานเป็นสายพานท่ีท�ามาจาก 

กระแกรงรูพีวีซี (PVC) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม.  

เพ่ือให้น�้าระบายออกจากถ่ัวงอกได้สะดวก ความยาว 

ของสายพานเท ่ากับ 6 เมตร เพลาเหล็กส�าหรับ 

เฟืองขับขนาด 1 น้ิว หมอนลองลกูปืนขนาด 1 น้ิว โซ่แบบ

ลกูกลิง้เบอร์ 60 เฟืองหมนุแบบชัน้เดยีวขนาดคอื 200 มม.  

และ 76 มม. ใช้ขับเครื่องสายพานและรับน�้าหนักของ

สายพานท่ีบรรทุกถ่ัวงอกท้ังหมด เหล็กคานสายพาน

ท�าจากสแตนเลสแบนขนาด 11.90 มม. เชื่อมติดกับโซ่

และใช้สแตนเลสฉากส�าหรับประกบสายพานพีวีซี และ

เป็นฉากก้ันถ่ัวงอกไม่ให้ไหลลงมา  สายพานมหีน้ากว้าง

ขนาด 1.0 ม. ยาว 6.0 ม. และสูง 1.2 ม. มอเตอร์ไฟฟ้า

ต้นก�าลงัในการขับสายพานขนาด 1 แรงม้า พร้อมตัวทดรอบ  

และระบบลมเป่าใช้พัดลมแบบ Blower ดังสามารถ

แสดงได้ดังรูปที่ 3

รูปที่ 2 แบบรายละเอียดเครื่องสลัดน�้าล้างถั่วงอกด้วยการเป่าลมแบบสายพาน
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รูปที่ 3 เครื่องสลัดน�้าล้างถั่วงอกด้วยการเป่าลมแบบสายพาน

3.2  วิธีการทดลอง

การทดสอบเคร่ืองสลัดน�้าล ้างถ่ัวงอกด้วย 

การเป่าลมแบบสายพาน จะก�าหนดความเรว็สายพานเป็น  

6 ระดับ คือ 3.68, 7.50, 10.90, 15.65, 18.95 และ 

24.00 เมตร/นาที และก�าหนดความเรว็ลมในการทดสอบ

เป็น 0, 2, 4, 6, 8 และ 10 เมตร/วินาที บันทึกข้อมูล 

ผลการทดลอง น�าข้อมูลท่ีได้ไปหาค่าประสิทธิภาพ 

การแยกน�้าล้างออกจากถ่ัวงอก ค่าความสามารถใน 

การคัดแยกน�้าออกจากถั่วงอก และน�าไปค�านวณหาค่า 

ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของเครื่องสลัดน�้าล้าง

ถ่ัวงอกด้วยการเป่าลมแบบสายพานโดยพิจารณา 

ถึงความสามารถในการท�างานของเครื่องและต้นทุน 

ในการผลิต โดยวิธีการทดลองเริ่มต้นด้วยการเตรียม

ถ่ัวงอกที่จะใช้ในการทดลองซึ่งเป็นถ่ัวงอกท่ีล้างน�้า 

ในกระบะล้างถ่ัวงอก โดยถ่ัวงอกสดที่ใช้ในการทดลอง

ก�าหนดน�้าหนักเท่ากับ 1 กิโลกรัม/ครั้ง หลังจากนั้นน�า

ถ่ัวงอกล้างน�้ามาชั่งน�้าหนักรวมน�้าบันทึกผลน�้าหนัก 

รวมแล้วน�าเข้าสูเ่ครือ่งสลดัน�า้ล้างถ่ัวงอกด้วยการเป่าลม  

ถ่ัวงอกจะอยู่บนสายพานท่ีก�าลังเคลื่อนท่ี โดยปรับ

ความเร็วสายพานและความเร็วลมเป่าตามท่ีก�าหนด

ในการทดสอบ ถ่ัวงอกจะถูกลมเป่าน�้าออกในขณะ

เคลื่อนท่ีบนสายพาน หลังจากน้ันชั่งน�้าหนักถ่ัวงอก 

เมื่อผ่านสายพานที่เป่าลมแล้วบันทึกผลการทดลอง  

แล้วน�าค่ามาวิเคราะห์เพ่ือหาสมรรถนะและประสทิธิภาพ

ของเครื่องสลัดน�้าล้างถ่ัวงอกด้วยการเป่าลมแบบ

สายพาน

4.  ผลการทดลอง

จากการทดสอบเครื่องสลัดน�้าล ้างถ่ัวงอก 

ด้วยการเป่าลมแบบสายพาน โดยก�าหนดความเร็ว

สายพานและความเร็วลมเป่าในการทดสอบ ถ่ัวงอก 

จะถูกลมเป่าน�้าออกในขณะเคล่ือนท่ีบนสายพาน  

น�ามาวิเคราะห์เพ่ือหาประสิทธิภาพและสมรรถนะของ

เครื่องสลัดน�้าล้างถ่ัวงอกด้วยการเป่าลมแบบสายพาน 

ซึ่งสามารถแสดงผลการทดลองได้ดังนี้

4.1  ประสิทธิภาพเครื่องสลัดน�้าล้างถั่วงอก 

ด้วยการเป่าลมแบบสายพาน

จากการทดลองเพือ่หาประสทิธิภาพการแยกน�า้

ล้างออกจากถ่ัวงอก โดยการก�าหนดน�้าหนักถ่ัวงอกสด

สทุธิก่อนเข้าเครือ่ง 1 กิโลกรมั เมือ่น�ามาล้างน�า้จะท�าให้

น�้าหนักถั่วงอกผสมน�้ารวมประมาณ 1.8 – 1.9 กิโลกรัม 

ท�าการทดสอบตามตัวแปรท่ีได้ก�าหนดไว้แล้วค�านวณ

หาประสิทธิภาพการท�างานของเครื่องสลัดน�้าล้าง

ถ่ัวงอกด้วยการเป่าลมแบบสายพาน สามารถแสดงผล

การทดลองได้ตารางที่ 1 เมื่อทดลอง ประสิทธิภาพของ
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เครื่องสลัดน�้าล้างถ่ัวงอกด้วยการเป่าลมแบบสายพาน

พบว่าประสิทธิภาพของเคร่ืองจะแปรผันโดยตรงกับ

ความเร็วลมเป่าและแปรผกผันกับความเร็วสายพาน 

ประสิทธิภาพของเคร่ืองมีค ่าสูงสุดเท ่ากับ 90% 

ทีค่วามเรว็สายพาน 3.68 เมตร/นาท ีและความเรว็ลมเป่า  

10 เมตร/วินาที โดยความเร็วสายพานมีค่าต�่าและ

ความเร็วลมเป่ามีค่ามากจะท�าให้มีค่าประสิทธิภาพสูง 

ดังสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 4 

4.2  สมรรถนะของเครื่องสลัดน�้าล้างถั่วงอก 

ด้วยการเป่าลมแบบสายพาน

จ า ก ก า ร ท ด ล อ ง เ พ่ื อ ห า ส ม ร ร ถ น ะ ข อ ง 

เครื่องสลัดน�้าล้างถ่ัวงอกด้วยการเป่าลมแบบสายพาน

พบว่าสมรรถนะของเครื่องจะแปรผันโดยตรงกับ

ความเรว็สายพาน สมรรถนะของเครือ่งมค่ีาสงูสดุเท่ากับ  

4,800 กิโลกรมั/ชัว่โมง ทีค่วามเรว็สายพาน 24 เมตร/นาที 

แต่ถ้าพิจารณาร่วมกับค่าประสทิธิภาพสงูสดุของเครือ่งท่ี 

90% ที่ความเร็วสายพานเท่ากับ 3.68 เมตร/นาที และ

ความเร็วลมเป่า 10 เมตร/วินาที จะพบว่าสมรรถนะของ

เครื่องสลัดน�้าล้างถ่ัวงอกด้วยการเป่าลมแบบสายพาน 

จะมีค่าเท่ากับ 736 กิโลกรัม/ชั่วโมง ดังสามารถแสดงได้

ดังรปูที ่5 ถ้าพิจารณาถึงการท�างานจรงิของเครือ่งสลดัน�า้ 

ล้างถั่วงอกด้วยการเป่าลมแบบสายพาน ดังนั้นเครื่องนี้ 

จะมีสมรรถนะการท�างานมากท่ีสุดเมื่อประสิทธิภาพ

การท�างานสูงท่ีสุดคือ 736 กิโลกรัม/ชั่วโมง เนื่องจาก

สมรรถนะของเครื่องข้ึนอยู่กับความเร็วของสายพาน

ล�าเลยีงทีม่กีารปรบัค่าแบบเชงิเส้น ดงันัน้กราฟแสดงผล

การทดลองจึงมีลักษณะเป็นเส้นตรง

4.3  ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

จากการทดลองที่สมรรถนะการท�างานสูงสุด 

ของเครื่อง คือ 736 กิโลกรัม/ชั่วโมง เมื่อน�ามา 

เปรยีบเทียบด้านต้นทุนในการสลดัน�า้ล้างถ่ัวงอกจากเครือ่ง 

ที่พัฒนาขึ้น โดยพิจารณาที่ความสามารถในท�างาน

และระยะเวลาคืนทุนในการใช้เครื่องสลัดน�้าล้างถั่วงอก 

ด ้วยการเป ่าลมแบบสายพานและใช ้แรงงานคน 

สามารถแสดงได้ในตารางที่ 2 โดยราคาขายถ่ัวงอก 

2,000 กิโลกรัมต่อวัน ราคากิโลกรัมละ 10 บาท  

โดยสามารถค�านวณระเวลาในการคนืทนุกรณีซือ้เครือ่งสลดั 

น�า้ล้างถ่ัวงอกด้วยการเป่าลมแบบสายพานมาใช้ทดแทน

แรงงานคนได้ดังตารางท่ี 2 พบว่าระยะเวลาคืนทุน

ส�าหรับการซื้อเครื่องสลัดน�้าล้างถ่ัวงอกด้วยการเป่าลม

แบบสายพานมาใช้ทดแทนแรงงานและการปั่นหมาด

แบบเดิม เท่ากับ 3.3 เดือน เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง 

การการสลดัน�า้โดยวิธีเดมิคอืการใช้เครือ่งซกัผ้าดดัแปลง

ที่ต้องใช้แรงงานหลายคนและได้รอบละ 5 กิโลกรัม  

จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าแรงงานและ

ลดระยะเวลาในการสลัดน�้าล้างได้ ซึ่งพิจารณาจาการ

ลงทุนซื้อเครื่องเปรียบเทียบกับก�าไรเมื่อหักต้นทุนจาก 

การใช้แรงงานคนท�างาน 

ตารางท่ี 1 ประสิทธิภาพของเครื่องสลัดน�้าล้างถ่ัวงอก

ด้วยการเป่าลมแบบสายพาน (ร้อยละ)

ความเร็ว

สายพาน

(m/min)

ร้อยละประสิทธิภาพของเครื่อง

ความเร็วลมเป่า (m/s)

0 2 4 6 8 10

3.68 74 74 75 82 88 90

7.50 67 71 73 76 84 88

10.90 61 63 68 71 73 75

15.65 58 60 62 64 67 71

18.95 57 58 60 63 63 65

24.00 55 66 70 74 75 76
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ตารางที่ 2 ระยะเวลาคืนทุนในการใช้เครื่องสลัดน�้าล้าง

ถั่วงอกด้วยการเป่าลมแบบสายพาน

รายการ ราคาต้นทุน ราคาขาย

ราคาขายถั่วงอก 

(บาท/วัน)
20,000

ค่าต้นทุนการเพาะปลูกและ

ค่าการดูแล 

(บาท/วัน)

18,000

ค่าใช้จ่ายจากแรงงานคน

 (บาท/วัน)
500

รวมเป็นเงิน (บาท/วัน) 18,500 20,000

ก�าไร (บาท/วัน) 1,500

ค่าเครื่องสลัดน�้าล้างถั่วงอก

ด้วยการเป่าลมแบบสายพาน

(บาท)

150,000

ระยะเวลาคืนทุน
100 วัน

3.33 เดือน

หมายเหตุ ราคาขายเครื่องจักร 150,000 บาท/เครื่อง

 

รูปที่ 4 ประสิทธิภาพของเครื่องสลัดน�้าล้างถั่วงอก 

ด้วยการเป่าลมแบบสายพาน (ร้อยละ)

รูปที่ 5 สมรรถนะของเครื่องสลัดน�้าล้างถั่วงอก

ด้วยการเป่าลมแบบสายพาน

5.  สรุปผลการทดลอง

งานวิจยันีจ้งึเป็นการพัฒนา ออกแบบและสร้าง

เครือ่งสลดัน�า้ล้างถ่ัวงอกด้วยการเป่าลมแบบสายพานให้

สามารถท�างานได้ปริมาณมาก ๆ โดยลดการใช้แรงงาน

คนท�าให้มีประสิทธิภาพต่อกระบวนการล้างถั่วงอก 

เพ่ือบรรจุภัณฑ์จ�าหน่าย ประหยัดเวลา ลดการใช้

แรงงานและลดต้นทนุการเพาะปลกูถ่ัวงอกเพ่ือจ�าหน่าย  

โดยเครื่องสลัดน�้าล้างถ่ัวงอกด้วยการเป่าลมแบบ

สายพานท่ีพัฒนาขึ้นน้ันมีโครงสร้างหลักท�าจากเหล็ก

เพ่ือรับน�้าหนักท้ังหมดของเครื่อง ระบบสายพานที่ใช้

ท�ามาจากตะแกรงรูพีวีซี โดยเหล็กคานสายพานเป็น 

สแตนเลสแบนเชือ่มตดิกับโซ่และสแตนเลสฉากประกบ

สายพานพีวีซีเป็นฉากก้ันถ่ัวงอกให้ไหลข้ึนไปตาม

สายพาน มีหน้ากว้าง 1.0 ม. ยาว 6.0 ม. และสูง 1.2 ม. 

ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าต้นก�าลังในการขับสายพานและระบบ

ลมเป่าใช้พัดลม การทดสอบเครื่องได้ก�าหนดความเร็ว

สายพานเป็น 6 ระดับ คือ 3.68, 7.50, 10.90, 15.65, 

18.95 และ 24.00 เมตร/นาที และก�าหนดความเร็วลม

ในการทดสอบเป็น 0, 2, 4, 6, 8 และ 10 เมตร/วินาที  

จากการทดลองพบว่าประสิทธิภาพของเครื่องจะ

แปรผันโดยตรงกับความเร็วลมเป่าและแปรผกผัน 
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กับความเร็วสายพาน ประสิทธิภาพของเครื่องมีค่า

สูงสุดเท่ากับ 90% ที่ความเร็วสายพาน 3.68 เมตร/นาที  

และความเร็วลมเป่า 10 เมตร/วินาที โดยความเร็ว

สายพานมค่ีาต�า่และความเรว็ลมเป่ามค่ีามากจะท�าให้ม ี

ค่าประสิทธิภาพสูงและสมรรถนะของเคร่ืองสลัดน�้า

ล้างถ่ัวงอกด้วยการเป่าลมแบบสายพานจะมีค่าเท่ากับ  

736 กิโลกรัม/ชั่วโมง เม่ือประสิทธิภาพการท�างานของ

เครื่องสูงที่สุด เมื่อค�านวณระยะเวลาคืนทุนส�าหรับ

การซื้อเครื่องสลัดน�้าล้างถ่ัวงอกด้วยการเป่าลมแบบ

สายพานมาใช้ทดแทนแรงงานและการปั่นหมาดแบบ

เดิมเท่ากับ 3.3 เดือน ซึ่งสามารถลดลดแรงงานและลด

ต้นทุนการเพาะปลกูถ่ัวงอกเพ่ือจ�าหน่ายให้กับผูป้ระกอบ

การลงได้ในอนาคต และยังสามารถใช้เป็นเครือ่งต้นแบบ

ในการเป่าแห้งพืชผลทางการเกษตรล้างน�้าได้อีกด้วย

6.  กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏอดุรธานีในการสนบัสนนุสถานทีแ่ละงบประมาณ

ในการท�าวิจัยท้ังหมด และนักศึกษาสาขาวิศวกรรม

เครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ที่ช่วยในการทดลองเครื่องปอกเปลือกกลีบกระเทียม 

โดยใช้แรงดันลมแบบหมุนเวียนจนแล้วเสร็จ
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบและสร้างแขนกลจับชิ้นงานจากเครื่องคัดแยกวัสดุอัตโนมัติตาม

สายพานล�าเลียง ในบทความนี้จะกล่าวถึงการออกแบบหุ่นยนต์แขนกลขับเคลื่อนด้วยระบบนิวแมติกส์ และควบคุม

การท�างานด้วยโปรแกรมเมเบิ้ลโลจิกคอนโทรลเลอร์ (พีแอลซี) ในการออกแบบและพัฒนาจากงานวิจัยน้ีสามารถ

น�าเอาไปใช้เป็นพ้ืนฐานในการฝึกปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติในทางวิศวกรรม ผลการวิจัยเครื่องคัดแยกวัตถุ

อัตโนมัติตามสายพานล�าเลียงพบว่า สามารถคัดแยกวัตถุที่ขนาด 50×50×50 มม. และ 50×50×30 มม.ได้อย่างถูก

ต้อง ในส่วนหุ่นยนต์แขนกลสามารถหยิบชิ้นงานที่มีน�้าหนักไม่เกิน 1,800 กรัม โดยมีขนาดพื้นที่หน้าตัดชิ้นงานตั้งแต่ 

45 มม. ขึ้นไป และเวลาที่ใช้ทดสอบในการท�างานเฉลี่ยต่อชิ้นงานคือ 19.30 วินาที

ค�าส�าคัญ:  หุ่นยนต์แขนกล เครื่องแยกชิ้นงาน สายพานล�าเลียง โปรแกรมเมเบิ้ลโลจิกคอนโทรนเลอร์

Abstract

The objective of this research was to design and set up a Robot arm to picked up the material 

from the automatic sorting machine with conveyor belt. This journal paper focused on designing the model 

of Robot Arm in Pneumatics drive system and control system through the programmable logic controller 

(PLC). The development a machine can be also used as basis automatic control system in engineering. 

From the result, it can be shown that the automatic sorting machine with conveyor belt classified the 

materials as size 50×50×50 mm and size 50×50×30 mm with high accuracy. Robot arm holds objects with 

a maximum weight of 1,800 grams and a cross-sectional area starting at 45 mm or more. Average time of 

the test objects was 19.30 seconds.

Keywords:  robot arm, sorting machine, conveyor belt, programmable logic controller
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1.  บทน�า

ก า ร ค ว บ คุ ม ร ะ บ บ อั ต โ น มั ติ ใ น โ ร ง ง า น

อุตสาหกรรมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในโรงงาน และ

ระบบการขับเคลื่อนเคร่ืองจักรกลจะเน้นใช้วิธีการ

ประหยัดพลงังานและการผลติด้วยกระบวนการอตัโนมตัิ  

ซึ่งจะท�าให้ผลผลิตสินค้ามีคุณภาพสูงและได้มาตรฐาน 

[1] หุ ่นยนต์ คือเครื่องจักรกลชนิดหนึ่งที่มีลักษณะ

ของโครงสร้างและรูปร่างแตกต่างกันออกไปตาม

วัตถุประสงค์ของการใช้งาน โดยทัว่ไปหุน่ยนต์ถูกสร้างขึน้ 

เพื่อส�าหรับงานที่มีความยากล�าบาก [2] พีแอลซี (PLC)  

หรอืโปรแกรมเมเบลิลอจกิคอนโทรลเลอร์ (Programmable  

Logic Controller) เป็นอุปกรณ์ควบคุมอย่างหนึ่งที่นิยม

ใช้ในงานระบบควบคุมเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม [3,4] 

ในการศกึษาระบบควบคมุอตัโนมตั ิวัสดอุปุกรณ์ 

หลายอย่างมีราคาสูงอย่างมาก ดังนั้นในการพัฒนา

บุคลากรที่มีทักษะความสามารถที่จะรองรับการท�างาน

ในระบบดังกล่าวมีไม่มากและยังขาดแคลนอย่างมาก 

จากข้อมูลดังกล่าวจึงได้ท�าการวิจัยการออกแบบและ

สร้างแขนกลจับชิ้นงานจากเครื่องคัดแยกวัสดุอัตโนมัติ

ตามสายพาน โดยมีจุดประสงค์เพ่ือสร้างเครื่องจักรกล

ทีม่กีารควบคมุในระบบอตัโนมตัโิดยมต้ีนทุนการสร้างต�า่  

และยังสามารถใช ้เป ็นเคร่ืองมือส�าหรับผู ้ ท่ีสนใจ 

การศึกษาระบบควบคุมเครื่องจักรระบบอัตโนมัติด้วย 

พีแอลซี 

โดยชิน้งานท่ีใช้ในการทดลองม ี2 แบบ วัสดแุรก 

เป็นชิ้นงานสี่เหลี่ยมขนาด 50×50×50 มม. มีน�้าหนัก  

220 กรัม วัสดุ ท่ีสองเป ็นชิ้นงานสี่ เหลี่ยมขนาด 

50×50×30 มม. มีน�้าหนัก 130 กรัม ชิ้นงานท้ังสอง

ชนิดจะถูกคัดแยกจากเครื่องคัดแยกที่สายพานล�าเลียง 

โดยชิ้นงานแรกจะถูกส่งไปท่ีสายพานล�าเลียงอีกตัว  

ส่วนชิ้นงานที่สองนั้นจะถูกล�าเลียงไปที่ปลายสายพาน

ตัวแรกและชิ้นงานน้ันจะถูกแขนกลหยิบออกไป 

จากสายพานล�าเลียงตัวแรก การขับเคลื่อนระบบ

สายพานล�าเลียงจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ในส่วนเครื่องแยก 

ชิ้นงานจะใช้เป็นระบบนิวแมติกส์ควบคุม รวมถึง 

แขนกลจับชิ้นงานก็เป็นแขนกลในระบบนิวแมติกส์  

โดยท่ีการเคลือ่นท่ีในการท�างานของแขนกลจะมลีกัษณะ

เป็นรปูทรงกระบอกหรอืหุ่นยนต์แบบ Cylindrical Robot 

[5] ดงัรปูที ่1 โดยท่ีหมายเลข 1. แขนกลระบบนวิแมตกิส์  

2. สายพานล�าเลยีงตวัทีส่อง 3. สายพานล�าเลยีงตวัแรก 

4. เครื่องแยกชิ้นงาน 5. ชิ้นงานแบบที่หนึ่ง 6. ชิ้นงาน

แบบที่สอง และ 7. มอเตอร์ขับเคลื่อนสายพานล�าเลียง

ทั้งสองตัว

รูปที่ 1 แบบจ�าลองแขนกลจับชิ้นงานจากเครื่องคัด

แยกวัสดุอัตโนมัติตามสายพาน

2.  วิธีการท�าวิจัย

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 แบบจ าลองแขนกลจบัชิน้งานจากเคร่ือง
คดัแยกวสัดอุตัโนมตัิตามสายพาน 

2. วิธีการท าวิจัย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.1 Flow Chart ของการท างาน 

ในการออกแบบเคร่ืองจักรแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ได้แก่ สายพานล าเลยีง เคร่ืองคดัแยกชิน้งานและแขน
กลจับชิน้งาน โดยท าการออกแบบทัง้โครงสร้าง
ฮาร์ดแวร์ และออกแบบการควบคมุทางซอร์ฟแวร์ของ

ระบบด้วย PLC ด้วยการเขียนโปรแกรม PLC ใน
ภาษาแลดเดอร์ (Ladder Diagram) [6]  โดยการ
ออกแบบเป็นระบบควบคุมแบบปิดหรือ Feedback 
control [7] 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.2 Step Diagram ในการท างาน 

2.1 ล าดับขัน้การท างานเคร่ืองจักร 

    เมื่อชิน้งานถูกป้อนบนสายพานล าเลียงตวัที่
หนึ่ง  โฟโต้ เซ็นเซอร์ตัวแรกที่ถูกติดตัง้ที่ ต้นทาง
สายพานนัน้ จะสั่งให้มอเตอร์ตัวที่หนึ่งท างานและ
ชิน้งานจะถูกล าเลียงไปตามสายพาน เมื่อชิน้งานไป
ถึงโฟโต้เซ็นเซอร์ตวัที่สองที่อยู่ช่วงกึ่งกลางสายพาน 
จะมีหน้าที่ตรวจจบัชิน้งานท่ีมีความสงูมากกวา่ 30 ม.
ม. ถ้าความสงูต ่ากวา่จะให้ชิน้งานเคลือ่นท่ีผา่นไป แต่
ถ้าชิน้งานมีขนาดสูงมากกว่าจะถูกสั่งให้หยุดและ
เคร่ืองคดัแยกจะท างาน โดยกระบอกสบูของเคร่ืองจะ
สง่ชิน้งานดงักลา่วไปยงัสายพานอีกตวัท าให้มอเตอร์
ตวัที่สองและสายพานตวัที่สองท างานล าเลียงชิน้งาน
ไปตามสายพานนี  ้ ในส่วนชิน้งานที่ผ่านไปตาม
สายพานตัวแรก เมื่อไปถึงปลายสายพานจะมีโฟโต้

รูปที่ 2.1 Flow Chart ของการท�างาน
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ในการออกแบบเครื่องจักรแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

ได้แก่ สายพานล�าเลียง เคร่ืองคัดแยกช้ินงานและแขน

กลจบัชิน้งาน โดยท�าการออกแบบท้ังโครงสร้างฮาร์ดแวร์ 

และออกแบบการควบคุมทางซอฟต์แวร์ของระบบด้วย 

PLC ด้วยการเขียนโปรแกรม PLC ในภาษาแลดเดอร์ 

(Ladder Diagram) [6] โดยการออกแบบเป็นระบบ

ควบคุมแบบปิดหรือ Feedback control [7]
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2.1 ล าดับขัน้การท างานเคร่ืองจักร 

    เมื่อชิน้งานถูกป้อนบนสายพานล าเลียงตวัที่
หนึ่ง  โฟโต้ เซ็นเซอร์ตัวแรกที่ถูกติดตัง้ที่ ต้นทาง
สายพานนัน้ จะสั่งให้มอเตอร์ตัวที่หนึ่งท างานและ
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จะมีหน้าที่ตรวจจบัชิน้งานท่ีมีความสงูมากกวา่ 30 ม.
ม. ถ้าความสงูต ่ากวา่จะให้ชิน้งานเคลือ่นท่ีผา่นไป แต่
ถ้าชิน้งานมีขนาดสูงมากกว่าจะถูกสั่งให้หยุดและ
เคร่ืองคดัแยกจะท างาน โดยกระบอกสบูของเคร่ืองจะ
สง่ชิน้งานดงักลา่วไปยงัสายพานอีกตวัท าให้มอเตอร์
ตวัที่สองและสายพานตวัที่สองท างานล าเลียงชิน้งาน
ไปตามสายพานนี ้ในส่วนชิน้งานที่ผ่านไปตาม
สายพานตัวแรก เมื่อไปถึงปลายสายพานจะมีโฟโต้

รูปที่ 2.2 Step Diagram ในการท�างาน

2.1  ล�าดับขั้นการท�างานเครื่องจักร

เมือ่ชิน้งานถูกป้อนบนสายพานล�าเลยีงตวัท่ีหนึง่ 

โฟโต้เซ็นเซอร์ตัวแรกที่ถูกติดตั้งที่ต้นทางสายพานนั้น  

จะสั่งให้มอเตอร์ตัวที่หนึ่งท�างานและชิ้นงานจะถูก

ล�าเลียงไปตามสายพาน เมื่อชิ้นงานไปถึงโฟโต้เซ็นเซอร์

ตัวท่ีสองที่อยู่ช่วงก่ึงกลางสายพาน จะมีหน้าท่ีตรวจ

จับชิ้นงานที่มีความสูงมากกว่า 30 มม. ถ้าความสูง

ต�่ากว่าจะให้ชิ้นงานเคลื่อนท่ีผ่านไป แต่ถ้าชิ้นงาน 

มีขนาดสูงมากกว่าจะถูกสั่งให้หยุดและเครื่องคัดแยก 

จะท�างาน โดยกระบอกสบูของเครือ่งจะส่งชิน้งานดังกล่าว

ไปยังสายพานอกีตวัท�าให้มอเตอร์ตวัทีส่องและสายพาน 

ตัวท่ีสองท�างานล�าเลียงชิ้นงานไปตามสายพานนี้  

ในส่วนชิ้นงานที่ผ่านไปตามสายพานตัวแรก เมื่อไปถึง

ปลายสายพานจะมโีฟโต้เซน็เซอร์ตัวทีส่ามคอยตรวจจบั 

ชิ้นงานที่มาถึง โดยสั่งให้หยุดพร้อมกับสั่งให้แขนกล

จับชิ้นงานออกจากสายพานตัวท่ีหนึ่งไปเก็บ ดังแสดง 

ในส่วนประกอบของเครื่องจักรจากรูปที่ 3

รูปที่ 3 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่อง

2.2  การออกแบบสายพานล�าเลียง

ในการออกแบบสายพานล�าเลียงท้ังสองตัว 

ใช้สายพานลิ่มขนาด 10×50 ซ.ม. มีการออกแบบ

โครงสร้างตามรูปท่ี 3 โดยจะติดต้ังสายพานตัวท่ี  

สองในต�าแหน่งก่ึงกลางของสายพานตัวแรกมีลักษณะ

คล้ายอักษรรูปตัวที ในสายพานแต่ละตัวจะติดต้ัง 

ลูกกลิ้งไว้ที่ปลายสายพานทั้งสองด้านโดยท่ีด้านหนึ่ง 

ของชดุลกูกลิง้จะมกีารตดิตัง้ชดุส่งก�าลงัด้วยเฟืองและโซ่ 

ซึง่ขับเคลือ่นด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 24 โวลต์ และ

มีการติดต้ังเซ็นเซอร์ไว้ท่ีปลายท้ังสองด้านของสายพาน

แต่และตวัเพ่ือเป็นตวัควบคุมการท�างานของมอเตอร์ขบั

ชุดสายพานล�าเลียง

2.3  การออกแบบเครื่องแยกชิ้นงาน

เครื่องแยกชิ้นงานจะติดตั้งที่ก่ึงกลางสายพาน

ล�าเลียงตัวที่หนึ่งและตรงกันกับสายพานล�าเลียง 

ตัวที่สองดังรูปที่ 3 จะใช้กระบอกสูบนิวแมติกส์สองทาง 

ที่ปลายก้านสูบของกระบอกสูบจะติดตั้งหน้าแปลน 

เพือ่ดนัชิ้นงานทีต่อ้งการไปยังสายพานล�าเลียงตัวที่สอง 

โดยมกีารตดิตัง้เซน็เซอร์ตรวจจบัชิน้งานไว้ก่อนถึงชดุคดั

แยกชิ้นงานเพื่อควบคุมการท�างานของกระบอกสูบ
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2.4  การออกแบบแขนกลจับชิ้นงาน

  

C 

B 

A 

เซ็นเซอร์ตวัที่สามคอยตรวจจบัชิน้งานที่มาถึง โดยสัง่
ให้หยุดพร้อมกับสั่งให้แขนกลจับชิน้งานออกจาก
สายพานตวัที่หนึง่ไปเก็บ ดงัแสดงในสว่นประกอบของ
เคร่ืองจกัรจากรูปท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 3 สว่นประกอบตา่ง ๆ ของเคร่ือง 

2.2 การออกแบบสายพานล าเลียง 

           ในการออกแบบสายพานล าเลียงทัง้สองตวัใช้
สายพานลิ่มขนาด 10×50 ซ.ม. มีการออกแบบ
โครงสร้างตามรูปท่ี 3 โดยจะติดตัง้สายพานตวัท่ี สอง
ในต าแหน่งกึ่งกลางของสายพานตัวแรกมีลักษณะ
คล้ายอักษรรูปตัวที ในสายพานแต่ละตัวจะติดตัง้
ลกูกลิง้ไว้ที่ปลายสายพานทัง้สองด้านโดยที่ด้านหนึ่ง
ของชดุลกูกลิง้จะมีการติดตัง้ชดุสง่ก าลงัด้วยเฟืองและ
โซ่ ซึ่งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 24 
โวลต์ และมีการติดตัง้เซ็นเซอร์ไว้ท่ีปลายทัง้สองด้าน
ของสายพานแต่และตวัเพื่อเป็นตวัควบคมุการท างาน
ของมอเตอร์ขบัชดุสายพานล าเลยีง 

   2.3 การออกแบบเคร่ืองแยกชิน้งาน 

    เคร่ืองแยกชิน้งานจะติดตัง้ที่กึ่งกลางสายพาน
ล าเลียงตวัท่ีหนึ่งและตรงกนักบัสายพานล าเลียงตวัที่
สองดงัรูปที่ 3 จะใช้กระบอกสบูนิวแมติกส์สองทางที่
ปลายก้านสบูของกระบอกสบูจะติดตัง้หน้าแปลนเพื่อ
ดันชิน้งานที่ต้องการไปยงัสายพานล าเลียงตวัท่ีสอง 
โดยมีการติดตัง้เซ็นเซอร์ตรวจจบัชิน้งานไว้ก่อนถึงชดุ
คดัแยกชิน้งานเพื่อควบคมุการท างานของกระบอกสบู 

 

   2.4 การออกแบบแขนกลจับชิน้งาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 แบบจ าลองแขนกลแบบ 3 DOF 
 

       จากรูปที่ 4 ใช้แขนกลระบบนิวแมติกส์  มีการ
เคลื่อนที่ 3 ลกัษณะคือ แขนกลสามารถเคลื่อนที่ยืด
หด เคลื่อนท่ีขึน้ลงและหมนุได้ที่ 180 องศา แขนกลมี
ฐานยดึสงู 30 ซ.ม. กว้าง 10 ซ.ม. ในการสร้างแขนกล
จะใช้กระบอกสบูสองทางเคลือ่นที่แบบหมนุที่มมุ 180 
องศา (กระบอกสบู C) เป็นตวัยดึติดกบัฐานและตดิตัง้
กระบอกสบูสองทางเคลื่อนที่แนวเส้นตรง (กระบอก
สบู A) ติดไว้บนตวัแรกที่เคลื่อนที่แบบหมนุและติดตัง้
กระบอกสบูแบบเดียวกนัอีกตวั (กระบอกสบู B) ไว้ที่

รูปที่ 4 แบบจ�าลองแขนกลแบบ 3 DOF

จากรูปท่ี 4 ใช้แขนกลระบบนิวแมติกส์ มี 

การเคลือ่นท่ี 3 ลกัษณะคอื แขนกลสามารถเคลือ่นทียื่ดหด  

เคลื่อนท่ีขึ้นลงและหมุนได้ที่ 180 องศา แขนกลมีฐาน

ยึดสูง 30 ซ.ม. กว้าง 10 ซ.ม. ในการสร้างแขนกลจะใช้

กระบอกสูบสองทางเคลื่อนที่แบบหมุนที่มุม 180 องศา  

(กระบอกสบู C) เป็นตวัยึดตดิกับฐานและตดิตัง้กระบอก

สูบสองทางเคลื่อนท่ีแนวเส้นตรง (กระบอกสูบ A)  

ติดไว้บนตัวแรกที่เคลื่อนที่แบบหมุนและติดตั้งกระบอก

สูบแบบเดียวกันอีกตัว (กระบอกสูบ B) ไว้ท่ีปลาย

ก้านสูบของกระบอกสูบตัวท่ีสอง ส่วนปลายก้านสูบ

ของกระบอกสูบตัวท่ีสามจะติดตัวดูดสุญญากาศ 

(Vacuum generator) โดยการจับชิ้นงานด้วยมือจับ

แบบสุญญากาศ

2.5  การออกแบบระบบควบคุม

2.5.1  ระบบนิวแมติกส์

ใช้อุปกรณ์ระบบนิวแมติกส์ในการออกแบบ

สร้างแขนกลและเครือ่งคดัแยกชิน้งาน แสดงวงจรก�าลงั 

ของระบบนิวแมติกส์ดังรูปที่ 5 จากทางซ้ายไปขวา  

ส่วนแรกหรือกระบอกสูบ A ท�าให้แขนกลเกิดการ

เคลื่อนที่ยืดและหด ส่วนท่ีสองหรือกระบอกสูบ B  

จะท�าให้แขนกลสามารถเคลือ่นทีข่ึน้ลง ส�าหรบัส่วนทีส่าม 

หรือกระบอกสูบ C จะท�าให้แขนกลสามารถเครื่องที่ 

เป็นมุม 180 องศา ในส่วนที่สี่หรือ E เป็นการควบคุม 

การจับชิ้นงานระบบสุญญากาศ และส่วนท่ีห้าหรือ 

กระบอกสูบ D จะเป็นกระบอกสูบของชุดการคัดแยก 

ชิ้นงานในสายพานล�าเลียง ในการออกแบบและ 

การ simulation จะใช้โปรแกรม Fluid SIM เพื่อจ�าลอง

และตรวจสอบการท�างานของวงจรในระบบนิวแมติกส์

รูปที่	5	วงจรก�าลังระบบนิวแมติกส์
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รูปที่ 6 ระบบควบคุมการท�างานด้วย PLC

2.5.2  Programmable logic controller

การออกแบบระบบควบคมุจะใช้การควบคมุด้วย  

Programmable logic controller (PLC) เลือกใช้ของ 

Omron แบบ Block Type รุ่น CP1L ส�าหรับการเขียน

โปรแกรมควบคุมการท�างานจะใช้ภาษาแลดเดอร์เขียน

ในโปรแกรม CX-program ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ

ใช้สาย USB เชื่อมต่อโปรแกรมการควบคุมกับ PLC [6] 

โดยใช้สายไฟฟ้าต่อออกจาก PLC ไปควบคมุดีซมีอเตอร์

และวาล์วควบคุมทิศทางในแขนกลและเครื่องคัดแยก 

ชิ้นงานที่สายพานล�าเลียง ดังรูปที่ 6 

2.5.3  Ladder Diagram 

การเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องจักรเลือกใช้

ภาษา Ladder โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การเขียน 

Ladder Diagram ส�าหรับควบคุมการท�างานของ 

เครื่องคัดแยกวัสดุบนสายพานล�าเลียงและส�าหรับ

การควบคุมการท�างานของแขนกลระบบนิวแมติกส์  

ซึ่งก�าหนดโค้ดอุปกรณ์ในตารางที่ 1 2 3 และ 4

รูปที่ 7 Ladder Diagram ควบคุมเครื่องคัดแยกวัสดุอัตโนมัติตามสายพาน
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ตารางที่ 1  ก�าหนดโค้ด input ในการเขียน Programmable logic controller 

Input
Switch 

Star

Sensor 

A0

Sensor 

A1

Sensor 

B0

Sensor 

B1

Sensor 

C0

Sensor 

C1

Sensor 

E0

Sensor 

E1

Sensor 

F0

Code PLC 00000 00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009

ตารางที่ 2  ก�าหนดโค้ด  output relay ในการเขียน Programmable logic controller

Output in 

PLC

Relay

 K1

Relay 

K2

Relay 

K3

Relay 

K4

Relay 

K5

Relay

 K6

Relay 

K7

Relay

 K8

Relay

 K9

Relay 

K10

Code PLC 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09

ตารางที่ 3  ก�าหนดโค้ด output Timer ในการเขียน Programmable logic controller 

Output in PLC
Timer

Tim 01

Timer

Tim 02

Timer

Tim 03

Timer

Tim 04

Timer

Tim 05

Timer

Tim 06

Timer

Tim 07

Code PLC 000 001 002 003 004 005 006

ตารางที่ 4  ก�าหนดโค้ด output Solenoid valve ในการเขียน Programmable logic controller 

Output 

Sol. 

valve

 Y1

Sol. 

valve

Y2

Sol. 

valve

 Y3

Sol. 

valve

Y4

Sol. 

valve

Y5

Sol. 

valve

Y6

Sol. 

valve

 Y7

Sol. 

valve

Y8

Sol. 

valve

Y9

Sol. 

valve

 Y10

DC 

Motor

1

DC 

Motor

2

Code PLC 100.00 100.01 100.02 100.03 100.04 100.05 100.06 100.07 101.00 101.01 101.02 101.03

 

ตารางที่ 2 ก าหนดโค้ด  output relay ในการเขียน Programmable logic controller  

 

ตารางที่ 3 ก าหนดโค้ด output Timer ในการเขียน Programmable logic controller  

 

ตารางที่ 4 ก าหนดโค้ด output Solenoid valve ในการเขียน Programmable logic controller  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8 Ladder Diagram หุน่ยนต์แขนกลระบบนิวแมติกส์

Output in PLC Relay 
 K1 

Relay  
K2 

Relay  
K3 

Relay  
K4 

Relay  
K5 

Relay 
 K6 

Relay  
K7 

Relay 
 K8 

Relay 
 K9 

Relay  
K10 

Code PLC 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 

Output in PLC Timer 
Tim 01 

Timer 
Tim 02 

Timer 
Tim 03 

Timer 
Tim 04 

Timer 
Tim 05 

Timer 
Tim 06 

Timer 
Tim 07 

Code PLC 000 001 002 003 004 005 006 

Output  
Sol. 
valve 
 Y1 

Sol. 
valve 
Y2 

Sol. 
valve 
 Y3 

Sol. 
valve 
Y4 

Sol. 
valve 
Y5 

Sol. 
valve 
Y6 

Sol. 
valve 
 Y7 

Sol. 
valve 
Y8 

Sol. 
valve 
Y9 

Sol. 
valve 
 Y10 

DC 
Motor 

1 

DC 
Motor 

2 
Code PLC 100.00 100.01 100.02 100.03 100.04 100.05 100.06 100.07 101.00 101.01 101.02 101.03 

รูปที่ 8 Ladder Diagram หุ่นยนต์แขนกลระบบนิวแมติกส์
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2.6 วิธีการทดลองของเครื่องจักร

2.6.1 ทดสอบการท�างานของระบบแขนกล 

จับชิ้นงาน

2.6.1.1 การหมุนของแขนกล โดยทดลอง 

หาองศาในการท�างานของอุปกรณ์ ท่ีการหมุนท่ีมุม  

180 องศา ก�าหนดช่วงแรงดนัลมทดสอบตัง้แต่ 0-10 บาร์

2.6.1.2  การหาน�้าหนักสูงสุดที่แขนกลจับ 

ชิ้ นงานได ้  โดยก� าหนดทดสอบในช ่ วงน�้ าหนัก  

1,000-2,000 กรัม และเพิ่มขึ้นครั้งละ 200 กรัม

2.6.1.3   การหาความแม่นย�าในการจบัชิน้งาน 

ในการทดลองใช้ชิ้นงานขนาดพ้ืนท่ีหน้าตัด 30 35 40 

และ 50 มม. ที่ความสูง 30 มม. ในการทดสอบ 

2.6.1.4  การทดสอบหาระยะห่างท่ีเหมาะสม

ของการป้อนชิ้นงานในสายพานล�าเลียงเพ่ือให้แขนกล

สามารถดูดจับชิ้นงานได้อย่างแม่นย�าและตรงต�าแหน่ง

ชิ้นงานนั้น    

2.6.2  ทดสอบการท�างานของระบบสายพาน

ล�าเลียงและชุดคัดแยกชิ้นงานที่ออกแบบ

ใช้ชิ้นงานพ้ืนที่หน้าตัดขนาด 50 มม. ความสูง  

30 มม. และ 50 มม. ป้อนช้ินงานแบบสุ่มคละขนาด  

โดยระยะห่างแต่ละชิน้งานท่ีป้อนห่างกันตัง้แต่ 10-50 มม.  

เ ก็บข ้อมูลและค�านวณหาค ่าความผิดพลาดใน 

การท�างาน

2.6.3  หาเวลาในท�างานของแขนกล 

โดยน�าชิ้นงานมาวางบนสายพานล�าเลียงและ

ทดลองจับเวลาในการเริ่มจับชิ้นงานของแขนกลจนถึง

การวางชิน้งานลงต�าแหน่งท่ีก�าหนด โดยชิน้งานทดสอบ

เป็นชิ้นงานรูปสี่เหลี่ยมหน้าตัด 50 มม. สูง 30 มม.  

ที่น�้าหนัก 130 กรัม

3.  ผลการวิจัยและอภิปรายผล

3.1  ผลการทดลองหาความดันลมใช้งาน

จากรูปที่ 9 ผลการทดลองแรงดันลมตั้งแต่  

0-10 บาร์ จากการหมุนของแขนกลที่มุม 180 องศา  

ซึ่งเป็นมุมองศาการหมุนที่ต้องการ จากผลการทดลอง 

ทีค่วามดนัลมต้ังแต่ 4 บาร์ ขึน้ไป แขนกลสามารถท�างาน

ได้ตรงต�าแหน่ง

รูปที่ 9 ความดันที่สามารถท�าให้แขนกลเคลื่อนที่

หมุนได้ 180 องศา 

3.2  การหาน�้าหนักในการจับของมือแขนกล

ผลการทดลองหาน�้ าห นักในการท� างาน 

การจับชิ้นงานจากสายพานล�าเลียง ที่แรงดันลม 4 บาร์ 

การหาประสิทธิภาพการท�างาน จากสมการ

  
   2.6 วิธีการทดลองของเคร่ืองจักร 

     2.6.1 ทดสอบการท างานของระบบแขนกล
จับชิน้งาน 

              2.6.1.1 การหมนุของแขนกล โดยทดลอง
หาองศาในการท างานของอุปกรณ์ ที่การหมุนที่มุม 
180 องศา ก าหนดช่วงแรงดนัลมทดสอบตัง้แต่ 0-10 
บาร์ 

    2.6.1.2  การหาน า้หนกัสงูสดุที่แขนกลจบั
ชิน้งานได้ โดยก าหนดทดสอบในช่วงน า้หนกั 1,000-
2,000 กรัม และเพิ่มขึน้ครัง้ละ 200 กรัม 

             2.6.1.3  การหาความแม่นย าในการจับ
ชิน้งาน ในการทดลองใช้ชิน้งานขนาดพืน้ท่ีหน้าตดั 30 
35 40 และ 50 ม.ม. ที่ความสงู 30 มม. ในการทดสอบ  

            2 .6 .1 .4  การทดสอบหาระยะห่า งที่
เหมาะสมของการป้อนชิน้งานในสายพานล าเลียง
เพื่อให้แขนกลสามารถดูดจับชิน้งานได้อย่างแม่นย า
และตรงต าแหนง่ชิน้งานนัน้     
       2.6.2 ทดสอบการท างานของระบบสายพาน
ล าเลียงและชุดคัดแยกชิน้งานที่ออกแบบ 

             ใช้ชิน้งานพืน้ที่หน้าตัดขนาด 50 ม.ม. 
ความสงู 30 ม.ม. และ 50 ม.ม. ป้อนชิน้งานแบบสุม่
คละขนาด โดยระยะห่างแต่ละชิน้งานที่ป้อนห่างกัน
ตัง้แต่ 10-50 ม.ม. เก็บข้อมลูและค านวณหาคา่ความ
ผิดพลาดในการท างาน 
       2.6.3 หาเวลาในท างานของแขนกล  

           โดยน าชิน้งานมาวางบนสายพานล าเลียง
และทดลองจับเวลาในการเร่ิมจับชิน้งานของแขนกล
จนถึงการวางชิน้งานลงต าแหน่งที่ก าหนด โดยชิน้งาน
ทดสอบเป็นชิน้งานรูปสีเ่หลีย่มหน้าตดั 50 ม.ม. สงู 30 
ม.ม. ที่น า้หนกั 130 กรัม 

 

3. ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

   3.1 ผลการทดลองหาความดันลมใช้งาน 
      จากรูปที่ 9 ผลการทดลองแรงดนัลมตัง้แต่ 0-

10 บาร์ จากการหมนุของแขนกลที่มมุ 180 องศา ซึ่ง
เป็นมมุองศาการหมนุที่ต้องการ จากผลการทดลองที่
ความดันลมตัง้แต่ 4 บาร์ ขึน้ไป แขนกลสามารถ
ท างานได้ตรงต าแหนง่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9 ความดนัท่ีสามารถท าให้แขนกลเคลือ่นท่ีหมนุ
ได้ 180 องศา  

 
   3.2 การหาน า้หนักในการจับของมือแขนกล 

      ผลการทดลองหาน า้หนกัในการท างานการจบั
ชิน้งานจากสายพานล าเลียง ที่แรงดนัลม 4 บาร์ การ
หาประสทิธ์ิภาพการท างาน จากสมการ 

            ประสิทธิ์ภาพ  =  ก าลังที่ผลิตได้
ก าลังที่ป้อน

  × 100 ...........(1) 

      พบว่าเปอร์เซ็นต์ในการจับชิน้งานที่มีน า้หนัก
ช่วง 1,000-1,800 กรัม  แขนกลระบบนิวแมติกส์
สามารถจับชิน้งานจากสายพานล าเลียงได้ที่ 100% 
ส่วนชิน้งานน า้หนัก 2,000 กรัม แขนกลท างานได้ที่ 

  
=  ................(1)
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พบว่าเปอร์เซ็นต์ในการจับชิ้นงานที่มีน�้าหนัก

ช่วง 1,000-1,800 กรมั  แขนกลระบบนวิแมตกิส์สามารถ

จับชิ้นงานจากสายพานล�าเลียงได้ที่ 100% ส่วนชิ้นงาน

น�้าหนัก 2,000 กรัม แขนกลท�างานได้ท่ี 40% และม ี

ความผิดพลาดสูงถึง 60% จากการทดลองพบว่า  

แขนกลชดุน้ีสามารถจบัชิน้งานทีม่นี�า้หนักไม่เกิน 1,800 กรมั  

จึงจะได้ประสิทธิภาพการท�างานสูงสุด ดังรูปที่ 10

รูปที่ 10 ประสิทธิภาพการจับชิ้นงานของแขนกลที ่

น�้าหนัก 1,000-2,000 กรัม

3.3  การหาขนาดในการหยิบของมือแขนกล      

รูปที่ 11 ประสิทธิภาพการจับชิ้นงานของแขนกลที่

พื้นที่หน้าตัดช่วง 30-50 มม.

จากรูปที่ 11 ผลทดลองหาความแม่นย�าใน 

การจบัชิน้งานจากสายพานล�าเลยีง การทดลองใช้ชิน้งาน 

มพ้ืีนทีห่น้าตัดขนาด 30 35 40 45 และ 50 มม. ท่ีความสงู  

30 มม. เท่ากันทุกชิน้ ผลจากการทดลองจะได้ว่า ชิน้งาน

ที่พื้นที่หน้าตัดขนาด 45 และ 50 มม. แขนกลสามารถ

ท�างานหยิบชิ้นงานได้ประสิทธิภาพสูงสุด

3.4  การหาระยะห่างชิ้นงานในการป้อนของเครื่อง

แยกชิ้นงานบนสายพาน

            

รูปที่ 12 ประสิทธิภาพในการแยกชิ้นงานที่  

ระยะห่างระหว่างชิ้นงาน 10-50 มม.

ผลทดสอบหาระยะห่างในการแยกชิ้นงานแบบ

คละกนัทีแ่รงดนัลม 4 บาร์ โดยระยะห่างระหว่างชิน้งาน

แต่ละชิ้น ตั้งแต่ระยะห่าง 40 ม.ม. ขึ้นไปเครื่องแยกชิ้น

งานบนสายพานล�าเลียงมีประสิทธิภาพการท�างานถึง 

100% ดังรูปที่ 12

3.5  ผลการทดสอบระยะเวลาในการท�างาน

จากตารางท่ี 5 ผลการทดสอบของแขนกลจับ

ชิ้นงานจากสายพานล�าเลียงแล้วน�าชิ้นงานไปวางไว ้

ในทีก่�าหนด ในการทดลองใช้แรงดนัลม 4 บาร์ ขนาดชิน้งาน 

ทดสอบ 50×50×30 มม.  น�้ าหนัก  130 กรัม  

ท�าการทดสอบหาเวลาในการท�างานเฉล่ียต่อชิ้นจะใช้

เวลา 19.30 วินาที โดยสามารถจบัชิน้งานได้ท้ังหมด 100 ชิน้  

คิดเป็นประสิทธิภาพในการท�างานที่ 100%
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ตารางที่ 5  เวลาในการท�างานของเครื่องจักร

ล�าดับ
แรงดันลม

ชิ้น

งาน

เวลา

ท�างาน
เวลาเฉลี่ย

(บาร์) (ชิ้น) (วินาที) (วินาที)

1 4 20 386.58 19.33

2 4 20 387.06 19.35

3 4 20 387.51 19.38

4 4 20 384.51 19.23

5 4 20 383.85 19.19

รวม 100 1,929.51 19.30

4.  สรุปผลการทดลอง

การออกแบบแขนกลจับชิ้นงานจากเคร่ือง 

คัดแยกวัสดุอัตโนมัติตามสายพาน การควบคุม 

การท�างานด้วย PLC จากการทดลองพบว่า โปรแกรม 

ที่ ออกแบบสามารถท�างานได ้  และการท�างาน 

ในระบบนวิแมตกิส์น้ันแรงดนัลมท่ีใช้งานเริม่ต้นที ่4 บาร์  

โดยทีช่ิน้งานท่ีแขนกลจบัยกได้มนี�า้หนกัไม่เกิน 1,800 กรมั  

และมี พ้ืนที่หน ้าตัดชิ้นงานขนาดตั้ งแต ่  45 มม.  

ขึน้ไป ซึง่ระยะห่างน้อยสดุในป้อนชิน้งานเริม่ต้นท่ี 40 มม.  

ท�าให้ได้ประสทิธิภาพการท�างานสงูสดุ ไม่มข้ีอผดิพลาด 

จ า ก ก า ร ท ด ส อ บ ใ ช ้ ชิ้ น ง า น ข น า ด พ้ื น ท่ี  

50×50 มม. สูง 50 มม. น�้าหนัก 220 กรัม และขนาด

พ้ืนที่หน้าตัดเดียวกันท่ีความสูง 30 มม. น�้าหนัก  

130 กรัมน้ัน เครื่องจักรนี้สามารถท�างานได้โดยมี 

ประสิทธิภาพการท�างานถึง 100% ซึ่งมี เวลาใน 

การท�างานต่อชิ้นที่ 19.30 วินาที
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บทคัดย่อ

งานวจิยันีม้วัีตถุประสงค์เพ่ือออกแบบระบบการวดัการละลายของปุย๋ในน�า้ท่ีใช้กับการปลกูพืชแบบไฮโดร

โปนิกส์ ซึง่สามารถวัดการละลายของปุย๋หรอืความเข้มข้นของปุย๋ในน�า้แบบเวลาจรงิโดยหลกัการวัดค่าความน�าไฟฟ้า

และส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปแสดงบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า การวัดการ

ละลายของปุ๋ยในน�้าจากระบบที่ออกแบบขึ้นสามารถวัดค่าความน�าไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง 

ค�าส�าคัญ:  ไฮโดรโปนิกส์ วัดการละลายของปุ๋ย  อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ค่าความน�าไฟฟ้า

Abstract

The objective of this research was to develop a real-time hydroponics nutrient dissolution 

measuring system that utilize the electrical conductivity principle to measure the mineral salts dissolved in 

water. The measured results will be displayed on the Internet via web interface. The experimental results 

indicated that the developed system can provides high precise and accurate reading.

Keywords:  Hydroponics system, Nutrient dissolution, Internet of things, Electrical conductivity 
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1.  บทน�า

ปัจจุบันการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ได้รับ

ความนิยมมากย่ิงขึ้นและมีการปลูกอย่างแพร่หลาย  

การปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ เป็นการปลูกแบบไม่ใช้ดิน 

แต่จะใช้น�้าที่มีสารธาตุอาหารและใช้รางในการปลูก  

ประโยชน์จากการปลกูแบบน้ีได้แก่ การใช้น�า้ท่ีน้อยและ 

ใช้พ้ืนท่ีน้อยกว่าการปลูกแบบบนดิน แต่ต้องลงทุน 

ค่อนข้างสงูและต้องมกีารตรวจสอบค่า pH ของน�า้และค่า

ความเข้มข้นของปุ๋ยในทุกวัน ตัวเซ็นเซอร์ที่ใช้วัดค่า pH 

และค่าความเข้มข้นของปุย๋ทีม่จี�าหน่ายในตลาดปัจจบุนั

มีราคาท่ีสูงและเป็นระบบเด่ียวคือไม่สามารถเชื่อมต่อ



30 FEAT JOURAL
January - June 2018 ; 4(1) : 29 -  33

เป็นระบบเครอืข่าย หรอืเข้ากับระบบอนิเทอร์เน็ตเพ่ือใช้ดู 

ข้อมูลจากระยะไกลได้ ในการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์น้ี  

ปุ๋ยที่ใช้จะแบ่งออกเป็นธาตุอาหารเอ ซึ่งประกอบไป

ด้วยแคลเซี่ยมไนเตรทและธาตุเหล็ก ส่วนธาตุอาหารบี  

ก็ จ ะ มี ส ่ ว น ป ร ะ ก อ บ ข อ ง โ ป แ ต ส เ ซี่ ย ม ไ น เ ต ร ท  

แม็กนีเซี่ยมฟอสเฟต โมโนโปแตสเซี่ยมฟอสเฟต 

และธาตุอื่น ๆ ประกอบตามสูตรของแต่ละผู้ผลิต ใน 

การให้ธาตุอาหารแก่พืชนั้นมีความจ�าเป็นอย่างย่ิงใน 

การดูแลและควบคุมการให้ธาตุอาหารเอและบี ใน

ปริมาณท่ีเหมาะสมและต้องมีการตรวจสอบการ

ละลายหรือความเข้มข้นของปุ๋ยในทุกวันเพราะผลผลิต 

ความสวยงามของพืชผักที่ได้น้ันขึ้นกับการควบคุม 

ในส่วนนี้โดยตรง

ปัจจุบันได้มีการน�าเอาอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์

ใช้กับการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น สร้างเป็นระบบ Internet 

of Things (IoT) ในการควบคุมและดูข้อมูลในระยะไกล 

[1-3] แต่ระบบดังกล่าวมีราคาสูงท�าให้กลุ่มเกษตรกร

ของประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่สามารถลงทุนได้ งานวิจัย

นี้จึงได้พัฒนาระบบการวัดการละลายของปุ๋ยในน�้าของ

การปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ขึ้นในราคาที่ถูกลง โดยใช ้

การวัดค่าความน�าไฟฟ้าและประยุกต์การใช้ IoT  

มาเป็นส่วนของการแสดงผลระยะไกล เพ่ือท่ีจะน�าไป

พัฒนาให้เป็นระบบ smart farming ต่อไป

2.  วิธีการวิจัย

ระบบการวัดการละลายของปุ ๋ย ประกอบ 

ไปด้วยสามส่วนหลักได้แก่ ส่วนแรกเป็นเซ็นเซอร์วัด

การละลายของปุ๋ยในน�้า ส่วนที่สองเป็นการส่งข้อมูล 

ที่วัดได้ไปบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้โปรโตคอล 

Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) [1, 

4] และส่วนสุดท้ายเป็นส่วนโปรแกรมแสดงผล

2.1  การวัดการละลายโดยค่าความน�าไฟฟ้า

การวัดการละลายของปุ ๋ยในน�้ าหรือเป ็น 

การวัดค่าความเข้มข้นของปุย๋น้ัน เราใช้หลกัการค่าความ

น�าไฟฟ้า หรือ Electrical Conductivity (EC) ซึ่งคือ 

การวัดค่าความน�าไฟฟ้า โดยค่าความน�าไฟฟ้าของน�้า  

คือ ปริมาณท่ีบ่งบอกถึงคุณภาพน�้าค่าหน่ึง โดยปกติ

แล้วน�้าบริสุทธ์ิจะไม่น�าไฟฟ้า แต่เน่ืองจากมีสิ่งเจือปน

ละลายอยู่ในน�้า (ปุ๋ยในการปลูกในแบบไฮโดรโปนิกส์) 

เช่น ธาตุเหล็ก จึงท�าให้น�้าสามารถน�าไฟฟ้าได้ หน่วย

วัดความน�าไฟฟ้าความน�าไฟฟ้า คือ Moh (โมห์) หรือ 

Seimen (ซีเมนส์) โดยเทียบหนึ่งหน่วยพ้ืนที่เป็นตาราง

เซนติเมตร (ค่าการน�าไฟฟ้าวัดเป็นไมโครโมห์ต่อ

เซนตเิมตร (µmhos/cm) หรอืโมโครซเีมนส์ต่อเซนตเิมตร 

(µs/cm); 1 µmhos/cm=1µs/cm)

ในการวัดค่าความน�าไฟฟ้าจะใช้ส่วน analog-

to-digital (A/D) ในไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega328P 

บน Arduino board ซึ่งมีขนาดความละเอียด 10-bit 

ADC หรือ 1024 ระดับ โดยใช้วงจรแบ่งแรงดันและ

วัดค่าความน�าไฟฟ้าในน�้าซึ่งจะมีความสัมพันธ์ตาม 

การละลายของสารอาหารในน�้า

รูปที่ 1 วงจรการวัดค่าความน�าไฟฟ้า

ในรปูท่ี 1 แสดงการต่อใช้งานของ A/D เพ่ือวัดหา

ค่าความเข้มของสารอาหารในน�า้ โดยเราใช้ A/D จ�านวน 

3 ช่อง โดยก�าหนดให้ CH0 เป็นขาเป็นสัญญาณกราวด์ 

และ CH1 เป็นขาสัญญาณที่วัดแรงดันไฟฟ้าโดยจะต่อ

ลกัษณะเป็น probe ซึง่ปลายสายเป็นสายตวัน�าไฟฟ้าต่อ

เป็นลกัษณะ 2-probe DC electrical conductivity และ

ให้ CH2 เป็นสัญญาณสายไฟบวก เมื่อการละลายของ

ปุ๋ยมีการเปล่ียนแปลงก็จะท�าให้ค่าความน�าไฟฟ้าในน�้า

เปลี่ยนไปด้วย แรงดันไฟฟ้าที่สามารถวัดได้ระหว่างขา 

CH0 กับ CH1 ก็จะมีค่าเปลี่ยนแปลงเกิดเป็นลักษณะ

วงจรแบ่งแรงดันขึ้น ท�าให้เราสามารถวัดค่าแรงดันได้ที่  
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CH1 ซึ่ งจะเปลี่ยนแปลงตามการละลายของปุ ๋ย  

จากนั้นก็จะมาค�านวณเป็นค่าความน�าไฟฟ้า การวัดนี ้

จะวัดในช่วงเวลาสั้น ๆ หลาย ๆ รอบโดยให้มีเป็น 

การวดัแบบสญัญาณสลบั จากหลกัการนี ้จงึน�าสามารถ

ประยุกต์วัดการละลายของปุย๋ในน�า้ได้ เมือ่น�าค่าแรงดนั 

ไฟฟ้าทีว่ดัได้จาก A/D ไปเปรยีบเทียบกับค่าทีไ่ด้จากการวัด 

โดยเครื่องวัด EC มาตรฐาน แล้วท�าการปรับเทียบ 

โดยใช้ค่าชดเชยเพ่ือให้ได้ค่าท่ีอ่านได้มีค่าเท่ากันกับ

เครื่องมือมาตรฐาน

2.2  การส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้ MQTT

Message Queuing Telemetry Transport 

(MQTT)  เป ็นรูปแบบโปรโตคอลท่ีออกแบบมา 

เพื่อสนับสนุนเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) คือ

เทคโนโลยีท่ีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ  

เข ้ากับอินเทอร์เน็ตท�าให้สามารถเชื่อมโยงสื่อสาร

กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

ซึง่จะท�าให้สามารถควบคมุอปุกรณ์ต่าง ๆ  จากระยะไกล

ได้โปรโตคอลตัวน้ีออกแบบมาเพ่ือใช้งานกับอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก การรับส่งข้อมูลในเครือข่าย 

ที่มีขนาดเล็ก ใช้ข้อมูลในการรับส่งต�่า ใช้หลักการแบบ 

publisher / subscriber [1, 4] คล้ายกับหลกัการท่ีใช้ใน  

Web Service ท่ีต้องใช้ Web Server เป็นตัวกลาง

ระหว่างคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ แต่ MQTT จะใช้ตัวกลาง

ที่เรียกว่า Broker เพ่ือท�าหน้าที่ จัดการคิว รับและส่ง 

ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ และทั้งในส่วนท่ีเป็น Publisher 

และ Subscriber ดังแสดงในรูปที่ 2 จะเห็นได้ว่า Topic 

จะเป็นตัวอ้างอิงหลัก ข้อมูลที่จะ Publisher ออกไป

ยัง Broker จะต้องมี topic ก�ากับไว้เสมอ ซึ่งในงาน

วิจัยน้ีส่วนที่เป็น topic คือค่าของสารอาหารที่วัดได้

จากเซ็นเซอร์ ทางฝ่าย subscriber ซึ่งก็คือโปรแกรม

บนคอมพิวเตอร์หรือ smart phone ก็จะอ้างถึง topic 

(ค่าสารอาหารที่วัดได้) เพ่ือเรียกข้อมูลที่ต้องการแล้ว

น�าไปแสดงบนหน้าจอต่อไป ในส่วนการเชื่อมต่อกับ

อินเตอร์เน็ตน้ัน เราได้ใช้ตัวเชื่อมต่อไวไฟ (Wi-Fi) 

ESP8266 ของบริษัท Espressif Systems [5, 6]  

ซึ่งท�างานที่แรงดันไฟฟ้า 3.0-3.6V ท�างานใช้กระแส 

โดยเฉล่ีย 80mA รองรับค�าสั่ง deep sleep ใน 

การประหยัดพลงังาน ใช้กระแสน้อยกว่า 10 ไมโครแอมป์  

ท�างานได้ท่ีอุณหภูมิ -40 ถึง 125 องศาเซลเซียส  

โดยงานวิจัยน้ีเลือกใช้เพ่ือเป็นตัวกลางในการแปลง

ข ้อมูลท่ีรับมาจาก Arduino ซึ่งเป ็นแบบอนุกรม 

แล้วส่งต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รูปที่ 2 การรับส่งข้อมูลผ่าน MQTT

2.3  ส่วนของโปรแกรมการแสดงผล

การแสดงผลการวัดการละลายของปุย๋ในน�า้น้ัน 

จะแสดงโดยใช้ dashboard ของ adafruit.com  

ซึ่งให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและระบบมีเสถียรภาพ

สูงและสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและมีเก็บข้อมูล 

เพื่อน�ามาวิเคราะห์ย้อนหลังได้

3.  ผลการวิจัยและอภิปราย

เครื่องมือวัดท่ีพัฒนาข้ึนแสดงในรูปท่ี 3 ใน 

การทดลองเราได้ใช้น�า้ทีผ่สมปุย๋ท่ีทราบค่า EC โดยการวัด 

จากเครือ่งมอืมาตรฐาน EC meter รุน่ EC-3 HM มาเป็น

ตัวเปรียบเทียบ และหาความสัมพันธ์กับแรงดันไฟฟ้า 

ที่วัดได้จาก A/D กับค่าความน�าไฟฟ้า EC ที่ทราบค่า 

โดยวัดจากเครื่องมือ EC meter รุ่น EC-3 HM และ

หาความสัมพันธ์ได้ดังรูปท่ี 4 พบว่า เมื่อปุ ๋ยในน�้า 

มีความเข้มข้นท่ีเพ่ิมข้ึนหรือค่า EC มีค่ามากข้ึน ก็จะ

ท�าให้ค่าแรงดนัไฟฟ้าทีวั่ดได้ลดลงตามกราฟ มลีกัษณะ 

ความสมัพันธ์เชงิเส้นท่ีดเีมือ่ค่า EC มค่ีามากกว่า 0.5 mS/cm  
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ซึ่งค่าความน�าไฟฟ้าน้ีจะค�านวณได้จากค่าแรงดัน A/D  

ทีวั่ดได้ ตามหลกัท่ีได้กล่าวใน 2.1 โดยปกตค่ิา EC ทีต้่อง

ควบคุมส�าหรับการปลูกพืชจะอยู่ในช่วงค่า 0.5 ถึง 3.0 

ตามแต่ละชนิดของพืช 

การปรับเทียบ (calibration) ของเครื่องมือ 

ที่พัฒนาขึ้นจะท�าได้โดยการปรับค่าชดเชย (offset)  

ในโปรแกรม ในใหมดปรบัเทยีบจะต้องวัดกับน�า้ทีท่ราบค่า 

EC ใน 3 ช่วงคือค่าที่ระดับ 3 mS/cm 1.5 mS/cm และ 

0.5 mS/cm ซึ่งก็จะวัดแรงดันไฟฟ้าได้ 3 ค่า โปรแกรม 

ก็จะน�าค่าแรงดันไฟฟ้านี้ไปค�านวณค่าเชย

รูปที่ 3 ชุดการวัดการละลายของปุ๋ยที่พัฒนาขึ้น

รูปที่ 4 ความสัมพันธ์แรงดัน  A/D กับค่า EC

ตารางที่ 1  เปรียบเทียบค่า EC ของชุดที่พัฒนาขึ้นกับ 

commercial EC  meter รุ่น EC-3 HM

ค่าความน�าไฟฟ้า EC (mS/cm)

EC-3 HM 0.25 1.04 1.37 2.02 3.01

EC ที่พัฒนาขึ้น 0.24 1.09 1.37 2.06 3.07

|ERROR (%)| 4 4.81 0 1.98 0.99

ในตารางท่ี 1 เราได้ทดลองวัดค่าการละลาย

ของปุ๋ยโดยเปรียบเทียบผลการวัดกับเครื่อง EC meter  

รุ ่น EC-3 HM ซึ่งเราพบว่าค่าความคลาดเคล่ือนอยู่

ในช่วงไม่เกิน 5% ซึ่งสามารถยอมรับได้ ในส่วนของ

การแสดงผลการวัดจะแสดงค่าท่ีวัดได้ผ่านหน้าจอ 

LCD และผ่านทางเว็บไซต์ โดยใช้ MQTT broker ของ 

io.adafruit.com ดงัแสดงในรปูที ่5 ซึง่จะแสดงอณุหภมูิ

ของน�้าและค่าสารอาหารที่วัดได้ โดยผู้ใช้งานสามารถ 

ดูค ่าการวัดค ่า  EC ผ ่านทางคอมพิวเตอร ์หรือ 

สมาร์ทโฟนได้ ผลท่ีวัดได้จะแสดงเป็นค่าของค่าความ

น�าไฟฟ้ามหีน่วยเป็นมลิลซิเีมนส์ต่อเซนตเิมตร (mS/cm)  

ซึ่งเป ็นหน่วยการวัดท่ีเครื่องมือวัดสารอาหารของ 

การปลูกในแบบไฮโดรโปนิกส์ในอุตสาหกรรมนิยมใช้

รูปที่ 5 การแสดงผลผ่านอินเทอร์เน็ต
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4.  สรุป

การใช้หลกัการของค่าความน�าไฟฟ้ามาวดัหาค่า 

การละลายของปุ๋ยในน�้าเพ่ือหาความเข้มข้นของปุ๋ยใน 

การปลูกพืชในแบบไฮโดรโปนิกส์นั้นสามารถท�างานได้

เป็นอย่างด ีนอกจากน้ีได้มกีารประยุกต์การแสดงผลการ

วัดผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้การสื่อสารโปรโตคอล MQTT 

งานวิจัยน้ีสามารถพัฒนาต่อในการประยุกต์เพ่ือการท�า

เกษตรแม่นย�าควบคุมจากระยะไกลในอนาคตได้

5.  กิตติกรรมประกาศ

โครงการวิจัยน้ีได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
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Abstract

17alpha-methytestosterone (MT) has been used as a synthetic androgenic hormone to induce 

male population in Nile tilapia fry by feeding the MT at 60 mg/kg. The effluent wastewater containing residue 

MT from masculinizing ponds without any treatment may effect on the endocrine system of exposed human 

and wildlife. The MT is classified as an endocrine disrupting compound. Thus, this research aims to study 

the efficiency of MT removal by Photo-Fenton and the effect of initial MT concentration and dissolved 

organic carbon (DOC) on the removal efficiency. The result showed that the optimal pH, amount of ferric 

iron, and ratio of Fe2+:H
2
O

2
 of Photo-Fenton process was 3, 0.003 mM, and 1:100 (mM:mM), respectively. 

The degradation rate constant decreased with the increasing of the initial MT concentration because of 

the limitation of hydroxyl radical generation. The DOC could inhibit the MT removal in the first 40 min due 

to the competition between the existing organic compounds. However, MT did not undergo mineralization 

as the DOC was not significantly decreased.

Keywords: 17aplha-methyltestosterone: Photo-Fenton: Endocrine disrupting compounds: Masculinization
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1. Introduction

In  aquacul ture industry,  17alpha-

methytestosterone (MT) has been used as the 

synthetic androgen hormone to induce male sex 

population in Nile tilapia fry by mixing with fish feed 

at 60 mg/kg. In Thailand, the effluent wastewater 

from small aquaculture can be discharged directly 

into the receiving water without any treatment. The 

residue MT which is classified as the endocrine 

disrupting compounds, can pose the risk to human 

and wildlife exposing to it. The MT can interfere the 

normal function of sex organ in living organisms as 

low as nanogram level. There are several reports 
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about the adverse effects of MT; for example, MT at 

the level higher than 46.8 ng/L could decrease the 

vitellogenin protein which is generally produced in 

yolk only by female fish [1]. Moreover, MT reduced 

the laying rate of female bird when exposed to MT 

at ppm level for 3 weeks [2]. Additionally, the male 

sex organ was generated in female fresh water 

ramshorn snail when exposed to MT at 100-1000 

ng/L for 6 months [3]. However, the study of effect 

of MT on human has been limited. 

There are relatively few studies on the 

treatment of MT. Homklin [4] found that MT can be 

degraded by microorganisms under both aerobic 

and anaerobic conditions except under anoxic 

condition. However, under anaerobic condition, 

the intermediate by-products of MT had higher 

endocrine disrupting potential and were more 

recalcitrant than the parent compound. In the study 

of Sagulsawasdipan [5], MT could be degraded 

by photolysis with UV-C (10 w) approximately 

88% within 30 min. However, there are no study on 

the degradation of MT under the other advanced 

oxidation processes. Therefore, this research aims 

to study the optimal condition for MT removal by 

Photo-Fenton process and to study the effect of 

initial MT concentration and dissolved organic 

carbon (DOC) on the removal efficiency of MT and 

its metabolites by Photo-Fenton process.

2.  Methodology

2.1 Chemicals

MT (≥97%, HPLC, Sigma Aldrich, USA) 

was prepared in methanol at 1000 mg/L as a stock 

solution. The initial concentration of MT in this study 

was at 3 mg/L due to the maximum water solubility 

of MT. H
2
SO

4 
(98%, AR, Labscan, Thailand) and 

NaOH (98%, AR, Labscan, Thailand) were used 

to adjust the pH of synthetic wastewater. Ferric 

chloride (FeCl
3
) (>99%, ACS, Acros organic, USA) 

and 37% H
2
O

2
 (AR, Fisher scientific, USA) were 

used as the main chemical reagents in Fenton 

and Photo-Fenton treatment processes. Na
2
SO

3
 

(98%, ACS, Acros organic, USA) was prepared at 

the concentration of 0.40 mM, which was used as  

a reaction-stopping solution. 

2.2  Reactor and the experiments

Reactor was made from a 2-liter glass 

cylinder. In the reactor, UV-C lamp was installed 

as a light source (light intensity around 1.927 mW/

cm2) and covered with quartz tube. The reactor was 

placed on a magnetic stirrer for complete mixing 

of the solution. The outer part of the reactor was 

covered with mirror to increase the light reflection 

and protect the UV-C exposure. 

The experiments were divided into 4 sets. 

The first set was to study the efficiency of Fenton 

and Photo-Fenton for MT treatment. The pH of 

the synthetic wastewater was adjusted to 3 with 

the addition of ferrous iron and H
2
O

2
 at 0.006 mM 

and 0.6 mM, respectively. UV-C was added as the 

light source in the Photo-Fenton. The second set 

was to study the optimal amounts of pH, ferrous 

iron and the ratio of Fe2+:H
2
O

2
 for MT treatment 

by Photo-Fenton. pH was studied at 2, 3 and 5. 

The concentrations of ferrous iron was at 0.003, 

0.006, 0.009 and 0.012 mM. The ratio of Fe2+:H
2
O

2
 

was studied at 1:100, 1:200, 1:300, 1:400 and 

1:500. The third set was to study the effect of initial 

concentration of MT on treatment efficiency. The 

initial MT concentrations used in this study were 0.5, 

3.0 and 5.0 mg/L. The reaction was done following 

the optimal condition.  The fourth set was to study 
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the effect of organic compound in each source of 

water on the treatment efficiency of MT. There were 

three sources of water including deionized water, 

river water, and fish farming water. All sources of 

water were analyzed for the dissolved organic 

compounds by TOC analyzer. The experiment was 

set at the optimal condition for Photo-Fenton. 

The reaction time was set at 60 min for all 

experiments. At each sampling time, 1.0 mL of 

water sample was collected before adding 1.0 mL 

of methanol for preservation. The water sample was 

filtrated by syringe filter (Nylon, 0.45 um) prior to the 

analysis by HPLC.  

2.3  Analytical method for MT by HPLC-UV

MT was analyzed by High performance 

liquid chromatography (HPLC) (Shimadzu,  

LC-20A, Japan) with C18 column (4.60 mm x 250 

mm x 5 um). Mobile phase was Acetonitrile (ACN) 

and water. The mobile phase was used gradient 

condition with 50% of ACN at 0 min, then 96% 

of ACN at 19 min and 50% of ACN at 20 min. 

Analytical time was 27 min. The detector was 

Ultraviolet detector at 245 nm. Sample volume 

was 40 uL.

2.4  Analytical method for DOC by TOC analyzer

Sample was prepared by filtration through 

GF/C pore size 0.45 um prior to analysis by TOC 

analyzer. TOC analyzer (Shimadzu, TOC-L, Japan) 

was set at the temperature of 680 C. Volume of 

sample was 30 mL.

3.  Results and discussion

3.1  Efficiency of MT removal by Fenton and 

Photo-Fenton

In this research, Fenton and Photo-Fenton 

are the advanced oxidation processes applied 

to remove MT. The water sample was a synthetic 

wastewater containing 3 mg/L of MT, which is 

close to the maximum water solubility of MT. The 

condition for Fenton process consisted of pH at 

3, Fe2+ concentration of 0.006 mM, and ratio of 

Fe2+:H
2
O

2
 of 1:100 (mM:mM), respectively. For 

Photo-Fenton, the light source was UV-C with light 

intensity about 1.927 mW/cm2.

The results showed that Fenton and 

Photo-Fenton could remove 41 and 98% of MT, 

respectively within 60 min (Figure 1). Photo-Fenton 

showed higher removal efficiency than Fenton 

about 3 times because there were the degradation 

from photolysis and oxidation reaction. Moreover, 

UV-C can activate the formulation of hydroxyl 

radical and increase the photo reduction of ferric 

ion to ferrous ion as described in Equation 1 – 3 

[6]. In the same manner of the other studies, it was 

found that Photo-Fenton can remove ibuprofen [7], 

p-Nitroaniline [6], formaldehyde [8], Methomyl [9] 

better than Fenton.

Fe2+ + H
2
O  Fe3+ + OH (1)

Fe3+ H
2
O

2
 + UV  Fe2+ + OH- + OH  (2)

Fe2+ + OH- + UV  Fe2+ + OH      (3)
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Figure 1: MT removal by Fenton and 

Photo-Fenton processes

3.2  The optimal condition of Photo-Fenton 

process for MT removal

pH has effects on the solubility and form 

of iron. Thus, the optimal pH for MT removal by 

Photo-Fenton process was studied. Values of pH 

in this study were 2, 3, and 5. The result showed 

that MT can be degraded more than 99% at all pH. 

However, the by-products of MT were observed 

in the HPLC chromatogram at pH 5 whereas 

no metabolite peak was presented in HPLC 

chromatogram at the other pH (data not shown). 

Moreover, pH >3 can inhibit the oxidation reaction. 

At pH> 3, ferrous is not stable and changes to ferric 

iron. Ferric hydroxide (Fe(OH)
3
) is then formed 

and obstructed the reaction between ferrous iron 

and hydrogen peroxide [10]. In addition, high pH 

value causes the cleavage of hydrogen peroxide 

into oxygen and water [10].  Thus, pH at 3 was 

selected as the optimal pH in this study. According 

to other studies, the optimal pH for Photo-Fenton to 

eliminate the other compounds such as Methomyl 

[9], p-Nitraniline [6], Formaldehyde and Methanol 

[8] was also at 3.

The high amount of ferrous iron increases 

the efficiency of treatment and also causes the 

residue of ferric iron. Therefore, the determination 

of suitable ferrous iron concentration is of concern. 

In this study, the range of ferrous iron was 0.003 

– 0.0012 mM. The result showed that MT can 

be degraded more than 99% at all ferrous iron 

concentrations within 60 min of reaction. Therefore, 

the most suitable condition of ferrous iron was at 

0.003 mM due to the lowest usage and to prevent 

the residue of ferric iron. Moreover, high dose of 

ferrous iron can react with hydroxyl radical resulting 

in the decrease of treatment efficiency as shown 

in Equation 4 [11, 12, 13]. However, ferric iron 

can react with hydrogen peroxide (Equation 5) to 

produce the superoxide radical (OOH) that has low 

oxidizing potential. Additionally, high concentration 

of ferrous iron is costly for treatment [6].

Fe2+ + OH  Fe3+ + OH- (4)

Fe3+ + H
2
O

2
  Fe2+ + OOH + OH+ (5)

According to the stoichiometry (Equation 

6), 3 mg/L or 0.01 mM of MT can react sufficiently 

with hydrogen peroxide at 0.5 mM. Because the 

most suitable ferrous concentration was 0.003 mM, 

the appropriate ratio of Fe2+: H
2
O

2
 was estimated 

to be 1:200. Therefore, we decided to apply the 

rage of Fe2+: H
2
O

2
 ratio used in this study to be 

1:100 - 1:500 (mM:mM). The result showed that 

degradation of MT decreased when ratio of Fe2+: 

H
2
O

2 
increased from 1:100 to 1:500. Increasing 

hydrogen peroxide can induce the formation of 

hydroxyl radical, which in turn can react with excess 

hydrogen peroxide to produce superoxide that 

has low oxidizing potential as shown in Equation 

7 [6, 14, 15, 16]. Moreover, the superoxide can 

continuously react with the hydroxyl radical and 

convert to water and oxygen reducing oxidizing 

power (Equation 8). The hydroxyl radical can be 
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self combined to form hydrogen peroxide back to 

the system. (Equation 9).

C
20

H
30

O
2
 + 53H

2
O

2
  2CO

2
 + 68H

2
O     (6)

H
2
O

2
 + OH  OOH + H

2
O (7)

OOH + OH  H
2
O + O

2
 (8)

OH + OH  H
2
O

2
  (9)

In conclusion for this part, the optimal pH, 

ferric iron concentration, and ratio of Fe2+:H
2
O

2
 

were 3, 0.003 and 1:100, respectively. MT removal 

efficiency was 100% within 40 min of reaction 

period. The degradation rate constant was 0.22 

min-1 following the first order kinetic reaction. 

The half-life of MT in this process was 3.10 min 

showing that MT can be degraded more rapidly 

than biodegradation under aerobic, anaerobic and 

anoxic, in which MT has half-life about 1.80, 1.30 

and 181 days, respectively [4]. The result indicated 

that Photo-Fenton has high efficiency to remove 

MT more than the Fenton process and biological 

processes. 

3.3  Effect of initial concentration of MT 

In this part, the effect of initial concentration 

of MT on the removal efficiency was studied. 

The initial concentrations of MT introduced here 

were 0.5, 3.0 and 5.0 mg/L. The result showed 

that MT can be removed more than 99% at all 

concentrations within 40 min of reaction. However, 

the degradation of MT obeyed the first order 

kinetics. The degradation rate constants were 

0.35, 0.22, and 0.12 min-1 at MT concentration of 

0.5, 3.0, and 5.0 mg/L, respectively (Figure 2). The 

degradation rate constant decreased when the 

initial concentration of MT increased because of 

the limitation of hydroxyl radical generation. The 

hydroxyl radical was stably generated whereas 

the concentration of MT increased resulting in the 

decline of degradation rate constant. 

Figure 2: Effect of initial MT concentration on 

removal efficiency by Photo-Fenton

3.4  Effect of organic compounds 

The organic compounds may interfere 

the removal efficiency of MT by Photo-Fenton 

process because the hydroxyl radical can react 

with all organic compounds. To apply in the real 

site treatment, this process may be encountered 

with various organic compounds existing in the 

natural water. Thus, this part aims to study the 

effect of organic compound in water from various 

sources such as deionized water, river water 

and fish farming water on the degradation of MT. 

Each source of water contained dissolved organic 

compounds (DOC) about 1.5, 26.0, and 55.3 mg/L, 

respectively. The result showed that Photo-Fenton 

can degrade MT up to 100% at all sources of 

water. The degradation rate followed the first order 

kinetics. The degradation rate constants were 

0.34, 0.23, and 0.22 min-1 in the deionized water, 

river water, and fish farming water, respectively 

(Figure 3). This result indicated that the DOC can 

interrupt the MT removal in the first 40 min due to the 

competition between existing organic compounds 
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and MT. However, MT was not mineralized because 

the DOC was not significantly decreased (data not 

shown).

Figure 3: Effect of organic compounds in term of 

DOC on the MT removal efficiency 

by Photo-Fenton

3.5  DOC removal 

Normal ly,  organic compounds are 

mineralized to CO
2
 and H

2
O. In this study, the MT 

as a parent compound decreased whereas the 

DOC concentration was insignificantly reduced 

(Figure 2 and 3). The result indicated that MT 

was not completely degraded but transformed to 

other metabolites. As shown in the study of Hu et 

al. [17], MT was oxidized by OH at the position 

of O3 while cleaving the structure of MT together 

with producing OH radical. Occasionally, OH 

can cleave MT at the position of C5 and C4. The 

transformation of MT always occurs at the functional 

group position. However, the main structure of MT 

is still remained. Thus, MT cannot be mineralized 

by Photo-Fenton process. Moreover, it was not 

clear on the endocrine disrupting potential of the 

metabolites of MT. Homklin [4] found that some 

biological treatment processes of MT showed that 

its metabolite had higher disrupting potential than 

the parent compound.   

4. Conclusions

Methyltestosterone (MT) was effectively 

degraded by Photo-Fenton. The most suitable 

condition was pH at 3, Fe2+ concentration of 0.003 

mM, and ratio of Fe2+:H
2
O

2
 of 1:100, respectively, 

even though it was not mineralized to CO
2
 and 

H
2
O. More details should be studied on the 

androgenic activity of the intermediate by-products 

of MT degradation before it can be applied to treat 

wastewater from masculinizing farm. 
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บทคัดย่อ

ในงานวิจัยนี้ได้ท�าการศึกษาการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาจากการผสมไททาเนียมไดออกไซด์และ 

กับคาร์บอนโดยวิธีผสมแบบธรรมดาโดยใช้อัตราส่วนไททาเนียมไดออกไซด์ต่อคาร์บอนเท่ากับ 1:0.5 1:1 1:1.5 1:2 

และ 1:2.5 โดยใช้อุณหภูมิในการเผาที่ 300 400 และ 500 องศาเซลเซียส โดยมีน�้าตาลกลูโคสเป็นแหล่งคาร์บอน  

ตัวเร่งปฏิกิริยาท่ีสังเคราะห์ได้จะถูกน�ามา วิเคราะห์องค์ประกอบตัวเร่งปฏิกิริยาโดยเทคนิค TGA วิเคราะห์หาพ้ืนท่ี

ผิวจ�าเพาะด้วยเทคนิค BET ผลการศึกษาพบว่าการสังเคราะห์ไททาเนียมไดออกไซด์ในวิธีผสมแบบธรรมดาโดยใช้

อุณหภูมิในการเผา 400 องศาเซลเซียส ใช้อัตราส่วนไททาเนียมไดออกไซด์ต่อคาร์บอนในอัตราส่วน 1:2.5 กรัมให้

พื้นที่ผิวจ�าเพาะมากที่สุดอยู่ที่ 122.08 m2/g ซึ่งมีค่าสูงกว่าไททาเนียมไดออกไซด์เกรดการค่าถึง 130.33 เปอร์เซ็นต์ 

และยังพบว่าตัวเร่งมีปริมาณไททาเนียมไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์

ค�าส�าคัญ:   ไททาเนียมไดออกไซด์ คาร์บอน การสังเคราะห์ไททาเนียมไดออกไซด์ น�้าตาลกลูโคส 

Abstract

In this study, the TiO
2
-C nanocomposites were synthesized by simple mixing method with glucose 

that was used as precursor. The TiO
2
 P25 (Degussa) powders were mixed with glucose in various volume 

ratios (1:0.5, 1:1, 1:1.5, 1:2 and 1:2.5) without the reaction. The calcination process was operated at the 

temperature in ranging between 300-500oC. Moreover, the specific surface area and components of the 

samples were analyzed by BET and TGA techniques, respectively. The results found that the TiO
2
-C at the 

volume ratio of 1:2.5 and the calcination temperature of 400oC displayed highest specific surface area as 

about 122.08 m2/g, which showed higher than TiO
2
 P25 (Degussa) standard around 130.33% and found 

TiO
2
 contents in catalyst over 70%.

Keywords:   TiO
2
-C, TiO

2
-C nanocomposites, glucose, Carbon  
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1.  บทน�า

ไททาเนียมไดออกไซด์เป็นตัวเร ่งปฏิกิริยา 

เชงิแสงทีถู่กน�ามาประยุกต์ใช้งานทางด้านบ�าบดัน�าเสยี 

เป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง 

ทีม่ปีระสทิธิภาพ ราคาถูก และไม่เป็นพิษต่อสิง่แวดล้อม

แต่การประยุกต์ใช้งานไททาเนียมไดออกไซด์ยังมีข้อ

จ�ากัด เช่น ไม่สามารถท�างานได้ในช่วงของแสงปรกติ 

(ความยาวคลื่นแสงมากกว่า 400 นาโนเมตร) การกรอง 

หรือแยกหลังจากใช้งานสามารถท�าได้ยาก ส่งผลให้

ในเวลาต่อมาได้มีการพัฒนาไททาเนียมไดออกไซด ์

เพ่ือให้สามารถใช้งานในช่วงของแสงที่มากขึ้นและ

สามารถกรองออกได้ง ่ายขึ้นคือการน�ามาผสมกับ

ธาตุโลหะหรืออโลหะได้แก่ ทอง เงิน เหล็ก ไนโตรเจน 

คาร์บอน เป็นต้น (1) ซึง่ธาตคุาร์บอนน้ันนอกจากจะเป็น

ธาตทุีม่คีณุสมบตักิารดดูซบัท่ีดแีล้วยังสามารถท�าหน้าท่ี

เป็นตวัเก็บประจไุด้อกีด้วยซึง่สามารถช่วยให้ไททาเนยีม

ไดออกไซด์มีความไวต่อแสงก่อให้เกิดอิเล็กตรอนและ

ช่องว่างอิเล็กตรอนได้ง่ายขึ้นท�าให้สามารถท�างานใน

ช่วงของแสงได้มากขึ้น (2) (ช่วงความยาวคลื่นมากกว่า 

400 นาโนเมตร) 

ในการสังเคราะห์ไททาเนียมไดออกไซด์ผสม

คาร์บอนนั้นสามารถท�าได้หลายวิธี เช่น โซลเจล ไฮโดร

เทอร์มอล และวิธีผสมธรรมดา ซึ่งวิธีโซลเจลนั้นเป็นวิธี

มาตรฐานในการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาท่ีมีประสิทธิภาพ 

ให้พ้ืนที่ผิวจ�าเพาะสูงและขนาดอนุภาคท่ีดี สามารถ

สังเคราะห์ได้ไม่ยาก แต่ข้อเสียคือใช้เวลาในการเตรียม 

ค ่ อนข ้ างนานและใช ้ อุณหภูมิ ในการ เผาสู ง ถึ ง  

500 องศาเซลเซียส ส่วนวิธีไฮโดรเทอร์มอลเป็นวิธี 

ทีห่ลกีเลีย่งการเผาเป็นวธีิทีม่ปีระสทิธิภาพให้ผลลพัธ์ทีด่ี 

ประหยัดพลังงานแต่มีค่าใช้จ่ายสูงในส่วนของอุปกรณ์

ควบคมุความดันทีใ่ช้แทนเตาเผา วิธีผสมแบบธรรมดานัน้ 

เป็นวิธีท่ีง่ายทีส่ดุโดยไม่ต้องสงัเคราะห์ไททาเนียมไดออกไซด์ 

ขึ้นมาอย่างวิธีอื่น ๆ แต่ใช้ไททาเนียมไดออกไซด์เกรด

การค้าในการสังเคราะห์และมีน�้าเป็นตัวท�าละลาย 

ในการผสม เป็นวิธีท่ีง่ายไม่มีความซับซ้อนและให้ตัว 

เร่งปฏิกิริยาประสิทธิภาพท่ีดี ซึ่งได้มีหลายงานวิจัย 

ที่ศึกษาเก่ียวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพของไททาเนียม 

ไดออกไซด ์โดยใช ้คาร ์บอนในวิธีการสังเคราะห ์

ที่แตกต่างกันหลาย ๆ  วิธี เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพของ

ไททาเนียมไดออกไซด์โดยใช้ถ่านกัมมันต์ของ พุทธิพร 

และคณะ (3) โดยท�าการสังเคราะห์โดยวิธีโซลเจลพบ

ว่า ได้ตวัเร่งปฏกิิรยิาไททาเนียมไดออกไซด์ผสมคาร์บอน 

ท่ีมพ้ืีนท่ีผิวสูง มอีนุภาคขนาดเล็กและประสิทธิภาพสูงกว่า 

ไททาเนียมไดออกไซด์เกรดการค้าในการย่อยสลายสี

ย้อมในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง และในงาน

วิจัยของ Feng Teng และคณะ(4)ได้ท�าการสังเคราะห์

ตัวเร่งปฏิกิริยาไททาเนียมไดออกไซด์ผสมคาร์บอน

โดยวิธีผสมแบบธรรมดาโดยมีแหล่งคาร์บอนจากสาม

แหล่งได้แก่ น�้าตาลกลูโคส  พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ และ 

พอลิเอทิลีนไกลคอล พบว่าแหล่งคาร์บอนจากน�้าตาล

กลโูคส และ พอลเิอทิลนีไกลคอล สามารถย่อยสลายสาร   

Rhodamine B ได้สูงกว่าไททาเนียมไดออกไซด์เกรด 

การค้าในช่วงแสงที่มีความยาวคลื่น 554 นาโนเมตร

ในงานน้ีได้ท�าการศกึษาการปรบัปรงุไททาเนยีม 

ไดออกไซด ์โดยใช ้คาร ์บอนวิธีผสมแบบธรรมดา 

ซึ่งเป็นวิธีท่ีเตรียมได้ง ่ายไม่มีความซับซ้อนโดยท�า 

การศึกษาอิทธิพลของอัตราส่วนไททาเนียมไดออกไซด ์

ต่อคาร์บอนท่ี 1:0.5 1:1 1:1.5 1:2 และ 1:2.5 และ

อุณหภูมิในการเผาที่ 300 400 และ 500 องศาเซลเซียส 

ว่ามีผลต่อลักษณะพ้ืนท่ีผิวจ�าเพาะ และองค์ประกอบ

ของตัวเร่งปฏิกิริยาอย่างไร

2.  วิธีการวิจัย

2.1  สารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

สารไททาเนียมไดออกไซด์เกรดการค้า P25 

(Degussa) น�้าตาลกลูโคส(Ajax Finechem Pty Ltd)   

น�้ากลั่น  เครื่องปั ่นเหว่ียงอบแห้ง (concentrator)   

เตาเผา(Ney VULCANTM 3-550) เครื่องสั่นสาร 

(Ultrasonic Bath) 

2.2  วิธีการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา

เตรียมไททาเนียมไดออกไซด์เกรดการค้า  

1 กรัมกับน�้าตาลกลูโคสที่ความเข้มข้น  0.5 กรัมต่อน�้า  
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10 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันโดยใช้เคร่ือง Ultrasonic 

Bath เป็นเวลา 15 นาที จากน้ันท�าให้แห้งโดยใช ้

concentrator ที ่ 60 องศาเซลเซยีส 10 ชัว่โมง และน�าไป 

เผาท่ีอุณหภูมิ 300 400 และ 500 องศาเซลเซียส 

ท�าการสังเคราะห์ซ�้าโดยเปลี่ยนปริมาณความเข้มข้น

กลูโคสเป็น  1, 1.5, 2  และ 2.5 กรัมต่อน�้า 10 มิลลิลิตร 

ตามล�าดับ

  
เซลเซียส ว่ามีผลต่อลักษณะพืน้ที่ผิวจ าเพาะ และ
องค์ประกอบของตวัเร่งปฏิกิริยาอยา่งไร 
  

2. วิธีการวิจัย 

2.1 สารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 
    ส า ร ไท ท า เนี ย ม ได อ อ ก ไซ ด์ เก รด ก า ร ค้ า 
P25(Degussa) น า้ตาลกลูโคส(Ajax Finechem Pty 
Ltd)  น ้ า ก ลั่ น   เ ค ร่ื อ ง ป่ั น เ ห วี่ ย ง อ บ แ ห้ ง 
(concentrator)  เตาเผา(Ney VULCANTM 3-550)  
เคร่ืองสัน่สาร (Ultrasonic Bath)  
2.2 วิธีการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา 
   เตรียมไททาเนียมไดออกไซด์เกรดการค้า 1 กรัมกับ
น า้ตาลกลูโคสที่ความเข้มข้น  0.5 กรัมต่อน า้  10 
มิลลลิติร ผสมให้เข้ากนัโดยใช้เคร่ือง Ultrasonic Bath 
เป็ น เว ล า  15 น า ที  จ า ก นั ้น ท า ใ ห้ แ ห้ ง โด ย ใ ช้ 
concentrator ที่  60 องศาเซลเซียส 10 ชั่วโมง และ
น า ไป เผ าที่ อุณ หภู มิ  300 400 แล ะ  500 อ งศ า
เซลเซียส ท าการสังเคราะห์ซ า้โดยเปลี่ยนปริมาณ
ความเข้มข้นกลโูคสเป็น  1  1.5  2  และ 2.5 กรัมต่อ
น า้ 10 มิลลลิติร ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 การะบวนการสงัเคราะห์ตวัเร่งปฏิกิริยาไททา
เนียมไดออกไซด์และคาร์บอนแบบผสมธรรมดา 

2.3 การวิเคราะห์ลักษณะของตัวเร่งปฏิกิริยา 

     น าผงตวัเร่งปฏิกิริยาที่สงัเคราะห์ได้ไปวิเคราะห์
พืน้ท่ีผิวจ าเพาะของตวัเร่งปฏิกิริยาโดยใช้เทคนิค BET 

และวิเคราะห์องค์ประกอบของตวัเร่งปฏิกิริยาโดยใช้
เคร่ือง TGA 
 

3. ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

3.1 ผลการวิเคราะห์พืน้ที่ ผิวจ าเพาะของตัวเร่ง
ปฏิกิริยาโดยเทคนิค BET 
 

ไททาเนียมไดออกไซด์ กลโูคส 

ผสมกนัโดยใช้
น า้ 

ท าให้แห้งที่อณุหภมูิ 60 องศาเซลเซียส  
10 ชัว่โมง 

เผาที่อณุหภมูิ 300 400 และ 500 องศา
เซลเซยีส 2 ชัว่โมง 

รูปที่ 1 การะบวนการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา 

ไททาเนียมไดออกไซด์และคาร์บอนแบบผสมธรรมดา

2.3  การวิเคราะห์ลักษณะของตัวเร่งปฏิกิริยา

น�าผงตวัเร่งปฏกิิรยิาทีส่งัเคราะห์ได้ไปวิเคราะห์

พ้ืนที่ผิวจ�าเพาะของตัวเร่งปฏิกิริยาโดยใช้เทคนิค BET 

และวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวเร่งปฏิกิริยาโดยใช้

เครื่อง TGA

3.  ผลการวิจัยและอภิปรายผล

3.1  ผลการวิเคราะห์พื้นที่ผิวจ�าเพาะของตัวเร่ง

ปฏิกิริยาโดยเทคนิค BET

 

 
รูปที่ 2 พืน้ที่ผิวจ าเพาะของไททาเนียมไดอออกไซด์
และคาร์บอนที่ถูกเตรียมโดยวิธีผสมธรรมดาใน
อตัราส่วนต่างๆโดยใช้อุณหภูมิการเผาที่ 400 องศา
เซลเซียส 

 

รูปที่ 3 พืน้ที่ผิวจ าเพาะของไททาเนียมไดอออกไซด์
และคาร์บอนที่ถูกเตรียมโดยวิธีผสมธรรมดาใน
อัตราส่วน 1:2 และ 1:2.5 โดยใช้อุณหภูมิการเผาที่ 
300 400 และ 500 องศาเซลเซียส  

 

      ผลการทดสอบการเพิ่มปริมาณของคาร์บอนมีผล
ต่อพื น้ที่ ผิวจ าเพาะของตัวเร่งปฏิกิ ริยา โดยเพิ่ ม
ปริมาณคาร์บอนขึน้เร่ือยๆ จาก 0.5 กรัม ไปถึง 2.5 
กรัมและใช้ไททาเนียมไดออกไซด์ P25 ที่  1 กรัม
อุณหภูมิในการเผาที่ 400 องศาเซลเซียส ผลปรากฏ
ว่ามีการเพิ่ มขึ น้ของพื น้ที่ ผิวจ า เพาะของตัวเร่ง
ปฏิกิริยาซึ่งสงัเกตได้จากรูปที่ 2 จะเห็นได้ว่ายิ่งเพิ่ม
ปริมาณของคาร์บอนมากขึน้ยิ่งท าให้พืน้ที่ผิวจ าเพาะ
เพิ่มขึน้โดยมีค่าพืน้ที่ผิวจ าเพาะเทา่กบั  47.78  72.04  
98.01 113.41 และ 122.08 m2/g ของการใช้ปริมาณ
คา ร์บอน   0.5  1  1.5  2 และ  2.5 g ตามล าดับ
นอกจากนีอุ้ณหภูมิที่ใช้ในการเผามีผลต่อพืน้ที่ผิว
จ าเพาะเช่นกนั ซึง่จากรูปท่ี 4 แสดงอยา่งเห็นได้ชดัว่า
การใช้อณุหภมูิที่ 400 องศาเซลเซียสในการสงัเคราะห์
ตัวเร่งปฏิกิ ริยาท าให้ได้พื น้ที่ ผิวจ าเพาะสูงที่สุด
เนื่องจากปริมาณของคาร์บอนที่เผาในช่วงการเผาที่ 
400 องศาเซลเซียสได้ปริมาณคาร์บอนที่เหมาะสม
มากกว่าที่ 500 องศาเซลเซียส ซึ่งจากงานวิจัยของ 
พทุธิพร และคณะ(5)ได้อธิบายไว้ว่า ตวัเร่งปฏิกิริยาที่
มีพื น้ที่ ผิ วที่ สูงจะมีความสามารถในการเข้าท า
ปฏิกิริยาได้ว่องไว เนื่องจากมีพื น้ที่ ในการเข้าท า
ปฏิกิริยามาก ซึ่งสง่ผลให้ตวัเร่งปฏิกิริยาไททาเนียมได
ออกไซด์ผสมคาร์บอนสามารถย่อยสลายสารอินทรีย์
ได้อย่างรวดเร็ว โดยไททาเนียมไดออกไซด์ผสม
คาร์บอนที่สงัเคราะห์ในวิธีผสมธรรมดามพีืน้ท่ีผิวสงูถงึ 

0

20

40

60

80

100

120

140

0

20

40

60

80

100

120

140

1:2.0 1:2.5

300 องศาเซลเซียส

400 องศาเซลเซียส

500 องศาเซลเซียส

พืน้ท่ีผิวจ าเพาะ m2/g 

อตัราสว่น TiO2:C 

พืน้ท่ีผิวจ าเพาะ m2/g 

อตัราสว่น TiO2:C 

รูปที่ 2 พื้นที่ผิวจ�าเพาะของไททาเนียมไดอออกไซด ์

และคาร์บอนที่ถูกเตรียมโดยวิธีผสมธรรมดาใน

อัตราส่วนต่าง ๆ โดยใช้อุณหภูมิการเผาที่ 

400 องศาเซลเซียส

 

 
รูปที่ 2 พืน้ที่ผิวจ าเพาะของไททาเนียมไดอออกไซด์
และคาร์บอนที่ถูกเตรียมโดยวิธีผสมธรรมดาใน
อตัราส่วนต่างๆโดยใช้อุณหภูมิการเผาที่ 400 องศา
เซลเซียส 

 

รูปที่ 3 พืน้ที่ผิวจ าเพาะของไททาเนียมไดอออกไซด์
และคาร์บอนที่ถูกเตรียมโดยวิธีผสมธรรมดาใน
อัตราส่วน 1:2 และ 1:2.5 โดยใช้อุณหภูมิการเผาที่ 
300 400 และ 500 องศาเซลเซียส  

 

      ผลการทดสอบการเพิ่มปริมาณของคาร์บอนมีผล
ต่อพื น้ที่ ผิวจ าเพาะของตัวเร่งปฏิกิ ริยา โดยเพิ่ ม
ปริมาณคาร์บอนขึน้เร่ือยๆ จาก 0.5 กรัม ไปถึง 2.5 
กรัมและใช้ไททาเนียมไดออกไซด์ P25 ที่  1 กรัม
อุณหภูมิในการเผาที่ 400 องศาเซลเซียส ผลปรากฏ
ว่ามีการเพิ่ มขึ น้ของพื น้ที่ ผิวจ า เพาะของตัวเร่ง
ปฏิกิริยาซึ่งสงัเกตได้จากรูปที่ 2 จะเห็นได้ว่ายิ่งเพิ่ม
ปริมาณของคาร์บอนมากขึน้ยิ่งท าให้พืน้ที่ผิวจ าเพาะ
เพิ่มขึน้โดยมีค่าพืน้ที่ผิวจ าเพาะเทา่กบั  47.78  72.04  
98.01 113.41 และ 122.08 m2/g ของการใช้ปริมาณ
คา ร์บอน   0.5  1  1.5  2 และ  2.5 g ตามล าดับ
นอกจากนีอุ้ณหภูมิที่ใช้ในการเผามีผลต่อพืน้ที่ผิว
จ าเพาะเช่นกนั ซึง่จากรูปท่ี 4 แสดงอยา่งเห็นได้ชดัว่า
การใช้อณุหภมูิที่ 400 องศาเซลเซียสในการสงัเคราะห์
ตัวเร่งปฏิกิ ริยาท าให้ได้พื น้ที่ ผิวจ าเพาะสูงที่สุด
เนื่องจากปริมาณของคาร์บอนที่เผาในช่วงการเผาที่ 
400 องศาเซลเซียสได้ปริมาณคาร์บอนที่เหมาะสม
มากกว่าที่ 500 องศาเซลเซียส ซึ่งจากงานวิจัยของ 
พทุธิพร และคณะ(5)ได้อธิบายไว้ว่า ตวัเร่งปฏิกิริยาที่
มีพื น้ที่ ผิ วที่ สูงจะมีความสามารถในการเข้าท า
ปฏิกิริยาได้ว่องไว เนื่องจากมีพื น้ที่ ในการเข้าท า
ปฏิกิริยามาก ซึ่งสง่ผลให้ตวัเร่งปฏิกิริยาไททาเนียมได
ออกไซด์ผสมคาร์บอนสามารถย่อยสลายสารอินทรีย์
ได้อย่างรวดเร็ว โดยไททาเนียมไดออกไซด์ผสม
คาร์บอนที่สงัเคราะห์ในวิธีผสมธรรมดามพีืน้ท่ีผิวสงูถงึ 
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300 องศาเซลเซียส
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500 องศาเซลเซียส

พืน้ท่ีผิวจ าเพาะ m2/g 

อตัราสว่น TiO2:C 

พืน้ท่ีผิวจ าเพาะ m2/g 

อตัราสว่น TiO2:C 

รูปที่ 3 พื้นที่ผิวจ�าเพาะของไททาเนียมไดอออกไซด ์

และคาร์บอนที่ถูกเตรียมโดยวิธีผสมธรรมดาใน

อัตราส่วน 1:2 และ 1:2.5 โดยใช้อุณหภูมิการเผาที่ 

300 400 และ 500 องศาเซลเซียส 
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ผลการทดสอบการเพ่ิมปริมาณของคาร์บอน

มีผลต่อพ้ืนที่ผิวจ�าเพาะของตัวเร่งปฏิกิริยา โดยเพ่ิม

ปรมิาณคาร์บอนขึน้เรือ่ย ๆ  จาก 0.5 กรมั ไปถงึ 2.5 กรมั

และใช้ไททาเนียมไดออกไซด์ P25 ที่ 1 กรัมอุณหภูมิใน

การเผาที่ 400 องศาเซลเซียส ผลปรากฏว่ามีการเพ่ิม

ขึ้นของพ้ืนที่ผิวจ�าเพาะของตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งสังเกตได้

จากรูปท่ี 2 จะเห็นได้ว่าย่ิงเพ่ิมปริมาณของคาร์บอน

มากขึ้นย่ิงท�าให้พ้ืนที่ผิวจ�าเพาะเพ่ิมข้ึนโดยมีค่าพ้ืนท่ี

ผิวจ�าเพาะเท่ากับ  47.78  72.04  98.01 113.41 และ 

122.08 m2/g ของการใช้ปริมาณคาร์บอน  0.5  1  1.5  

2 และ 2.5 g ตามล�าดับนอกจากนี้อุณหภูมิที่ใช้ใน 

การเผามผีลต่อพ้ืนทีผ่วิจ�าเพาะเช่นกัน ซึง่จากรปูท่ี 4 แสดง 

อย่างเห็นได้ชัดว่าการใช้อุณหภูมิที่ 400 องศาเซลเซียส

ในการสงัเคราะห์ตวัเร่งปฏิกิรยิาท�าให้ได้พ้ืนทีผ่วิจ�าเพาะ

สูงท่ีสุดเน่ืองจากปริมาณของคาร์บอนท่ีเผาในช่วง 

การเผาท่ี 400 องศาเซลเซยีสได้ปรมิาณคาร์บอนทีเ่หมาะสม 

มากกว่าท่ี 500 องศาเซลเซียส ซึ่งจากงานวิจัยของ 

พุทธิพร และคณะ(5)ได้อธิบายไว้ว่า ตัวเร่งปฏิกิริยา 

ทีม่พ้ืีนท่ีผวิทีส่งูจะมคีวามสามารถในการเข้าท�าปฏิกิรยิา

ได้ว่องไว เนื่องจากมีพ้ืนท่ีในการเข้าท�าปฏิกิริยามาก  

ซึ่งส่งผลให้ตัวเร่งปฏิกิริยาไททาเนียมไดออกไซด์ผสม

คาร์บอนสามารถย่อยสลายสารอินทรีย์ได้อย่างรวดเร็ว 

โดยไททาเนียมไดออกไซด์ผสมคาร์บอนท่ีสังเคราะห ์

ในวิ ธีผสมธรรมดามี พ้ืนที่ผิวสูงถึง 122.08 m2/g  

ในขณะท่ีไททาเนียมไดออกไซด์เกรดการค้ามีพ้ืนที่ผิว 

อยู่ท่ี 53.08 m2/g ซึง่ไททาเนียมไดออกไซด์ผสมคาร์บอน

มีพ้ืนที่ผิวสูงกว่าไททาเนียมไดออกไซด์เกรดการค้าถึง 

130.33 เปอร์เซ็นต์

3.2  วิเคราะห์องค์ประกอบของตัวเร่งปฏิกิริยา 

ด้วยเทคนิค TGA

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของกลูโคสและ

ตัวเร่งปฏิกิริยาไททาเนียมไดออกไซด์ผสมคาร์บอน

ในวิธีการสังเคราะห์แบบผสมธรรมดาโดยใช้เครื่อง 

TGA อุณหภูมิตั้งแต่ 25-700 องศาเซลเซียสในสภาวะ

ไนโตรเจน( รูปที่ 4 , 5)พบว่า ตัวเร่งปฏิกิริยาไททาเนียม 

ไดออกไซด์ผสมคาร์บอนทีใ่ส่ปรมิาณของคาร์บอนมากขึน้ 

จะมีการสูญเสียน�้าหนักมาข้ึนตามไปด้วยเน่ืองจาก

การมีอยู่ของปริมาณของคาร์บอนท่ีมากขึ้นภายในตัว

เร่งปฏิกิริยา เมื่อท�าการเปรียบเทียบกับไททาเนียม 

ไดออกไซด์ P25 ท่ีมีการสูญเสียน�้าหนักเพียงเล็กน้อย

เท่าน้ัน (4) โดยการแบ่งช่วงองค์ประกอบการสลายตัว

ของสารในช่วงแรกคือช่วงการระเหยของน�้าอยู่ในช่วง 

25-100 องศาเซลเซียส ช่วงท่ีสองคือช่วงการระเหย 

ของสารระเหยง่ายอยู่ในช่วง 100-200 องศาเซลเซียส  

ช ่ ว ง ข อ ง ก า ร ส ล า ย ตั ว ข อ ง ค า ร ์ บ อ น อ ยู ่ ใ น ช ่ ว ง  

200-500 องศาเซลเซียส และสุดท้ายช่วงของการ

เป็นเถ้า 500-700 องศาเซลเซียส (4) ซึ่งจากรูปที่ 5  

และ 6 จะพบว่าการสลายตัวของคาร์บอนจะเกิดขึ้น 

ที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียสเช่นกัน

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวเร ่ง 

ปฏิกิริยาด ้วยเทคนิค TGA สามารถหาปริมาณ 

ไททาเนียมไดออกไซด์ท่ีเกาะอยู่บนคาร์บอนได้หาก 

การมอียู่ของไททาเนียมไดออกไซด์ในตัวเร่งปฏิกิรยิามาก 

จะส่งผลต่อกระบวนการเร ่งปฏิกิริยาด้วยแสงของ 

ตัวเร่งปฏิกิริยาท่ีสังเคราะห์มากขึ้นเน่ืองจากมีพ้ืนท่ี 

ในการเกิดปฏิกิรยิาด้วยแสงมากขึน้ (3) ซึง่พบว่าปรมิาณ

ของตัวเร ่งปฏิกิริยา 1 กรัม มีปริมาณไททาเนียม 

ไดออกไซด์อยู่ 0.99 0.95 0.94 0.79 และ 0.74 กรมัตาม

ล�าดับ ดังตารางที่ 1
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รูปที่ 4 แสดงการเปลี่ยนแปลงของน�้าหนักของตัวเร่ง

ปฏิกิริยาภายใต้สภาวะไนโตรเจนที่อัตราส่วนต่าง ๆ
 

 

 
รูปท่ี 5 การเปลีย่นแปลงของน า้หนกัของกลโูคส 

ตารางที่ 1 
ตารางปริมาณไททาเนียมไดออกไซด์ที่เกาะบน
คาร์บอน 

 

4. ผลการวิจัย 

     จากการศึกษาการสัง เคราะ ห์ ไททาเนียมได
ออกไซด์ผสมคาร์บอนโดยวิธีผสมแบบธรรมดาพบว่า 
อัตราส่วนของคาร์บอนที่ใส่ลงไปในตัวเร่งปฏิกิริยา
ส่งผลต่อการเพิ่มและลดลงชองพืน้ที่ผิวจ าเพาะของ
ตวัเร่งปฏิกิริยา เม่ือเพิ่มปริมาณของคาร์บอนมากขึน้
จะส่งผลให้พืน้ที่ผิวจ าเพาะเพิ่มขึน้ตามไปด้วย แต่
อย่างไรก็ตามพืน้ที่ผิวจ าเพาะของตวัเร่งปฏิกิริยายัง

ขึน้อยู่กับอุณหภูมิท่ีใช้ในการเผาอีกด้วย ซึ่งพบว่า
อณุหภมูิในการเผาที่ 400 องศาเซลเซียส และปริมาณ
คาร์บอนท่ี 2.5 กรัม ให้พื น้ที่ ผิวจ าเพาะมากที่สุด
เท่ากับ 122.08 m2/g ซึ่งมีค่าสูงกว่าไททาเนียมได
ออกไซด์เกรดการคา่ถึง 130.33 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี ้
ยงัพบวา่ในตวัเร่งปฏิกิริยามีปริมาณของไททาเนียมได
ออกไซด์มากกวา่ 70 เปอร์เซ็นต์ซึง่เป็นผลดีตอ่การเกิด
กระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงในปฏิกิริยาการย่อย
สลายสารอินทรีย์ในน า้เสยี   

5. ข้อเสนอแนะ 

     ท าการวิเคราะห์ผลเพิ่มเติมในส่วนของโครงสร้าง
ผลึกโดยใช้เคร่ือง XRD เพื่อดูความเป็นผลึกอนาเทส
ของไททาเนียมไดออกไซด์และศึกษาลักษณะทาง
กายภาพและขนาดอนภุาคของตวัเร่งปฏิกิริยาโดยใช้
กล้องจลุทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบสอ่งผา่น TEM    

6. กิตติกรรมประกาศ 

    ข อ บ คุ ณ ภ า ค วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม เ ค มี 
มหาวิทยาลยัขอนแก่นที่อนุเคราะห์ในการใช้เคร่ือง 
BET และ TGA งานวิจยันีไ้ด้รับทนุสนบัสนุนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 จากกลุม่วิจยัวิศวกรรมฟาร์ม
แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ค ว บ คุ ม อั ติ โ น มั ติ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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รูปที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของน�้าหนักของกลูโคส

ตารางที่ 1

ตารางปรมิาณไททาเนียมไดออกไซด์ท่ีเกาะบนคาร์บอน
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1:1 9.78 9.34 0.95

1:1.5 7.51 7.10 0.94

1:2 13.67 10.18 0.97

1:2.5 10.35 7.76 0.94

4.  ผลการวิจัย

จากการศึกษาการสังเคราะห ์ไททาเนียม 

ไดออกไซด์ผสมคาร์บอนโดยวิธีผสมแบบธรรมดาพบ

ว่า อัตราส่วนของคาร์บอนท่ีใส่ลงไปในตัวเร่งปฏิกิริยา 

ส่งผลต่อการเพ่ิมและลดลงชองพ้ืนที่ผิวจ�าเพาะของ 

ตัวเร่งปฏิกิริยา เมื่อเพ่ิมปริมาณของคาร์บอนมากขึ้น 

จะส ่งผลให ้ พ้ืนที่ผิ วจ�า เพาะเ พ่ิมขึ้นตามไปด ้วย  

แต่อย่างไรก็ตามพ้ืนท่ีผิวจ�าเพาะของตัวเร่งปฏิกิริยา

ยังขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ใช้ในการเผาอีกด้วย ซึ่งพบว่า

อุณหภูมิในการเผาที่ 400 องศาเซลเซียส และปริมาณ

คาร์บอนที่ 2.5 กรัม ให้พื้นที่ผิวจ�าเพาะมากที่สุดเท่ากับ 

122.08 m2/g ซึ่งมีค่าสูงกว่าไททาเนียมไดออกไซด์เกรด

การค่าถึง 130.33 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังพบว่าในตัว

เร่งปฏกิิรยิามปีรมิาณของไททาเนยีมไดออกไซด์มากกว่า 

70 เปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นผลดีต่อการเกิดกระบวนการเร่ง

ปฏิกิริยาด้วยแสงในปฏิกิริยาการย่อยสลายสารอินทรีย์

ในน�้าเสีย  

5.  ข้อเสนอแนะ

ท�าการ วิ เคราะห ์ผลเ พ่ิมเติมในส ่วนของ

โครงสร้างผลึกโดยใช้เครื่อง XRD เพ่ือดูความเป็นผลึก

อนาเทสของไททาเนียมไดออกไซด์และศึกษาลักษณะ

ทางกายภาพและขนาดอนุภาคของตัวเร่งปฏิกิริยา 

โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน TEM   
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6.  กิตติกรรมประกาศ

ขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัย

ขอนแก่นที่อนุเคราะห์ในการใช้เคร่ือง BET และ TGA  

งานวิจยัน้ีได้รบัทุนสนบัสนนุประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

จากกลุม่วิจยัวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคมุ 

อัติโนมัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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บทคัดย่อ

ตวัอย่างการจดัพิมพ์เอกสารต้นฉบบัส�าหรบัตีพิมพ์ในวศิวกรรมสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ควรปฏบิติัตาม

ค�าแนะน�าอย่างเคร่งครดั บทคดัย่อควรมเีพียงย่อหน้าเดยีวทีอ่ธิบายถึง วตัถุประสงค์ วธีิการศกึษา ผลการศกึษา และ

สรุป ไม่ควรเกิน 300 ค�า ค�าหลักที่เป็นภาษาอังกฤษให้ตัวอักษรค�าแรกเป็นตัว พิมพ์ใหญ่ ค�าในล�าดับถัดไปเป็นตัว

พิมพ์เล็ก

ค�าส�าคัญ:  จ�านวน 4 ถึง 6 ค�า ภาษาไทยแต่ละค�าเว้นวรรค 1 จุด ไม่ต้องมีจุลภาค (,)

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

 
_______________________________________

*ติดต่อ: E-mail, เบอร์โทรศัพท์, เบอร์โทรสาร



1.  บทน�า

บ ท ค ว า ม นี้ แ ส ด ง ตั ว อ ย ่ า ง แ น ว ท า ง ก า ร 

เตรียมต้นฉบับของคุณเพ่ือตีพิมพ์ในวิศวกรรมสาร 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น และโปรดปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์

อย่างเคร่งครัด จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word 

for Window ความยาวของต้นฉบบัจะต้องไม่เกิน 10 หน้า  

มีจ�านวนค�าไม่เกิน 10,000 ค�า

2.  ขนาดกระดาษและระยะขอบ

กรุณาใช้กระดาษขนาด A4 ปรับเค้าโครง

ขนาดกระดาษ ความกว้าง 7.5 นิ้ว ความสูง 10.5 น้ิว 

และรูปแบบหน้าเป็น 2 คอลัมน์ ระยะห่าง0.19 น้ิว 

กรอบของบทความก�าหนดดังนี้ ขอบด้านบน 0.88 นิ้ว  

ขอบด้านล่าง 0.75 น้ิว. ด้านซ้าย 1 นิว้ และด้านขวา 0.75 น้ิว  

ให้เว้น 1 บรรทัดระหว่างหัวเรื่องทุกครั้ง 

3.  ชนิดตัวอักษร

ในบทความฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

จะต้องใช้ตัวอักษร Cordia New ท้ังหมด ชื่อบทความ

ใช้ตัวอักษรขนาด 16 จุด ตัวหนา ผู้แต่งใช้ตัวอักษร

ธรรมดาขนาด 14 จุด สถาบันและข้อมูลติดต่อใช ้

ตัวธรรมดาขนาด 12 จุด หัวเรื่องและหัวเรื่องย่อย 

ใช้อักษรธรรมดาขนาด 14 จุด การบรรยายและเนื้อหา 

ใช้ตัวธรรมดาขนาด 14 จุด ค�าในวงเล็บที่เป็นภาษา

อังกฤษให้เป็นตัวเล็กทั้งหมด

1.3  ส�าหรับการล�าดับหัวข้อย่อย  

  ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 14 จุด ตัวหนา ให้ชิดทาง

กรอบซ้าย แต่ละหัวข้อย่อยจะเว้น 1 บรรทัด (ปรับให ้

บรรทัดมีขนาดเท่ากับอักษรขนาด 8 จุด) ส่วนหัวข้อย่อย

ให้เขียนตามตัวอย่าง ดังรายการต่อไปนี้

1.  รายการแรกในรายการนี้

2.  รายการที่สอง

     2.1  รายการย่อย

3.  รายการสุดท้าย

1.4  โครงสร้างบทความ

  เนื้อเรื่องของบทความต้องประกอบด้วยหัวข้อ

ตามล�าดับดังนี้

1.  บทน�า

2.  วิธีการการวิจัย

3.  ผลการวิจัยและอภิปราย

4.  สรุป

5.  กิตติกรรมประกาศ

6.  เอกสารอ้างอิง

2.  ชื่อบทความ

ชื่อบทความให้เริ่มต้นบทความที่บรรทัดแรก 

โดยใช้ตัวอักษรขนาด 16 จุด และเป็นตัวหนา จัดชื่อ

บทความชิดทางกรอบซ้าย

3.  ชื่อผู้แต่งและสถานที่ติดต่อ

ชื่อผู้แต่งให้พิมพ์ใต้ชื่อบทความ จัดชื่อผู้แต่งให้

อยู่ชิดทางกรอบซ้าย ใช้ตัวอักษรธรรมดาขนาด 14 จุด  

ในกรณีมีผู้ท�าวิจัยหลายท่านจากหน่วยงานต่างกันให้

ก�ากับตัวยก1),2) ไว้หลังชื่อ ส�าหรับ Corresponding  

ให้ใส่เครื่องหมาย *ก�ากับไว้ท้ายชื่อ สถานท่ีติดต่อ  

ให้พิมพ์ที่อยู่หน่วยงาน รหัสไปรษณีย์ ประเทศ พิมพ์ใต้

ชือ่ผูแ้ต่งใช้ตวัธรรมดาขนาด 12 จดุ จดัชดิทางกรอบซ้าย 

4.  บทคัดย่อ

บทความภาษาไทยจะต้องมบีทคดัย่อภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ ให้เว ้น 1 บรรทัดจากสถานท่ี

ติดต่อ พิมพ์บทคัดย่อใต้หัวข้อ “บทคัดย่อ/Abstract”  

เน้ือความของบทคัดย่อไม่ควรเกิน 15 บรรทดั หรอื 300 ค�า  

ส่วนบทความภาษาองักฤษไม่ต้องมบีทคดัย่อภาษาไทย

5.  ค�าส�าคัญ

บทความแต่ละเรื่องควรจะมีค�าส�าคัญ 4-6 ค�า  

เพ่ือระบุหัวข้อส�าคัญที่กล่าวถึงในบทความ ควรใส ่

ค�าส�าคัญต่อจากบทคัดย่อโดยไม่ต้องเว้นบรรทัด 



6.  เนื้อความ

เมื่อขึ้นย่อหน้าใหม่ ไม่ต้องเว้นบรรทัดเมื่อ

จะเริ่มต้นพิมพ์ย ่อหน้าใหม่ ให้พิมพ์บทความบน 

ด้านเดียวของกระดาษ A4 โดยไม่ต้องใส่หมายเลขหน้า

เวลาพิมพ์บทความ

7.  ผลการวิจัย

เสนอผลการวิจัยอย่างชัดเจน ตรงประเด็น 

ควรมี รูปภาพ หรือตารางประกอบ ซึ่งเมื่อมีรูปหรือ

ตารางประกอบต้องระบุเชื่อมโยงในเนื้อหาบทความ  

การอธิบายไม่ซ�้าซ้อนกัน ส�าหรับการระบุหน่วยต่างๆ  

ใช้ภาษาไทยและใช้การอธิบายเปอร์เซ็นต์ด้วยค�าว่า 

ร้อยละ ในกรณีที่ก�าหนดหน่วยเป็นภาษาอังกฤษให้ระบุ

แบบเดียวกันทั้งหมด

7.1  การล�าดับตัวเลข

การล�าดับตัวเลขเพ่ืออ้างถึง รูปภาพ ตาราง

และสมการจะต้องเป็นเลขอารบิก ทุกสมการจะต้อง 

มีวงเล็บวางไว้ชิดขอบขวา ดังตัวอย่างต่อไปนี้

   

 

4. บทคัดย่อ 

     บทความภาษาไทยจะต้องมีบทคดัย่อภาษาไทย
และภาษาองักฤษ ให้เว้น 1 บรรทดัจากสถานที่ติดต่อ 
พิ ม พ์บทคัด ย่อ ใต้ หัว 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  
เพื่อระบุหัวข้อส าคัญที่กล่าวถึงในบทความ ควรใส่ 
ค าส าคญัตอ่จากบทคดัยอ่โดยไมต้่องเว้นบรรทดั  

6. เนือ้ความ 

     เมื่อขึน้ย่อหน้าใหม่  ไม่ต้องเว้นบรรทัดเมื่อจะ
เร่ิม ต้นพิม พ์ย่อห น้าใหม่  ให้พิ ม พ์บทความบน 
ด้านเดียวของกระดาษ A4 โดยไม่ต้องใส่หมายเลข
หน้าเวลาพิมพ์บทความ 

7. ผลการวิจัย 

    เสนอผลการวิจัยอย่างชัดเจน ตรงประเด็น ควรมี 
รูปภาพ หรือตารางประกอบ ซึ่งเมื่อมีรูปหรือตาราง
ประกอบต้องระบุ เช่ือมโยงใน เนื อ้หาบทความ  
การอธิบายไม่ซ า้ซ้อนกนั ส าหรับการระบหุน่วยต่างๆ 
ใช้ภาษาไทยและใช้การอธิบายเปอร์เซ็นต์ด้วยค าว่า 
ร้อยละ ในกรณีท่ีก าหนดหน่วยเป็นภาษาอังกฤษให้
ระบแุบบเดียวกนัทัง้หมด 

 

 

 

7.1. การล าดับตัวเลข 

การล าดบัตวัเลขเพื่ออ้างถึง รูปภาพ ตารางและ
สมการจะต้องเป็นเลขอาราบิค ทุกสมการจะต้อง 
มีวงเลบ็วางไว้ชิดขอบขวา ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

D = (1.27FRCSGR ) 0.5   (1) 

           ตัวอักษ รในสมการให้ ใ ช้  Cambria Math 
ขนาด 11 ตัวสญัลกัษณ์ให้ใช้ Symbol ขนาด 10 ใช้ 
Math Type หรือ Equation Editor ในการเขียนสมการ 

7.2. รูปภาพและตาราง 

รูปภาพและตารางจะต้องมีความกว้างเพียง
พอที่จะลงในหนึ่งคอลมัน์ได้ หรือในกรณีจ าเป็น เพื่อ
การรักษารายละเอียดในภาพอาจยอมให้กว้างเต็ม
หน้ากระดาษ ผู้แต่งจะต้องรับผิดชอบในการจัดภาพ
ให้อยู่ ในขนาดท่ีก าหนดนี  ้โดยสามารถมองเห็น
รายละเอียดและอ่านตวัหนงัสือในภาพได้ชัดเจนโดย
ตัวอักษรที่ ใช้อ ธิบายรูปจะต้องไม่ต ่ ากว่าขนาด  
10 รูปภาพลายเส้นจะต้องใช้ เส้นหมึกสีด าวาด 
ด้ ว ย โป รแ ก รม เช่ น  Visio, Adobe Illustrator , 
Macromedia Freehand หรือโปรแกรมวาดรูปอื่นๆ 
สว่นภาพถ่ายควรเป็นภาพท่ีมีความคมชดั 

รูปภาพควรมีรายละเอียดเทา่ที่จ าเป็น รูปภาพทกุ
รูปจะต้องมีหมายเลขและค าบรรยายภาพก ากับใต้
ภาพ โดยให้เรียงตามล าดับที่ปรากฏ จาก รูปที่ 1,  
รูปที่  2 , ... พิมพ์หมายเลขและช่ือรูปไว้ใต้รูปภาพ 
จะต้องก าหนดให้อยู่ตรงกลางเอกสาร ให้เว้นช่องว่าง 
1 บรรทดั หลงัค าบรรยายรูป รูปภาพทกุรูป และตาราง
ทกุตารางท่ีปรากฏในบทความจะต้องมีการอ้างอิงใน
เนือ้หา  

 (1)

ตวัอกัษรในสมการให้ใช้ Cambria Math ขนาด 11  

ตัวสัญลักษณ์ให้ใช้ Symbol ขนาด 10 ใช้ Math Type 

หรือ Equation Editor ในการเขียนสมการ

7.2  รูปภาพและตาราง

รูปภาพและตารางจะต้องมีความกว้างเพียง

พอท่ีจะลงในหน่ึงคอลัมน์ได ้  หรือในกรณีจ�าเป ็น 

เพ่ือการรักษารายละเอียดในภาพอาจยอมให้กว้าง

เต็มหน้ากระดาษ ผู้แต่งจะต้องรับผิดชอบในการจัด

ภาพให้อยู่ในขนาดท่ีก�าหนดนี้ โดยสามารถมองเห็น

รายละเอียดและอ่านตัวหนังสือในภาพได้ชัดเจน

โดยตัวอักษรที่ใช้อธิบายรูปจะต้องไม่ต�่ากว่าขนาด  

10 รูปภาพลายเส ้นจะต ้องใช ้ เส ้นหมึกสีด�าวาด 

ด ้วยโปรแกรมเช ่น Visio,  Adobe I l lustrator, 

Macromedia Freehand หรือโปรแกรมวาดรูปอื่นๆ 

ส่วนภาพถ่ายควรเป็นภาพที่มีความคมชัด

รูปภาพควรมีรายละเอียดเท่าท่ีจ�าเป็น รูปภาพ

ทุกรูปจะต้องมีหมายเลขและค�าบรรยายภาพก�ากับ

ใต้ภาพ โดยให้เรียงตามล�าดับท่ีปรากฏ จาก รูปท่ี 1,  

รปูที ่2 , ... พิมพ์หมายเลขและชือ่รปูไว้ใต้รปูภาพ จะต้อง

ก�าหนดให้อยู่ตรงกลางเอกสาร ให้เว้นช่องว่าง 1 บรรทัด 

หลังค�าบรรยายรูป รูปภาพทุกรูป และตารางทุกตารางที่

ปรากฏในบทความจะต้องมีการอ้างอิงในเนื้อหา 

ในกรณีท่ีเป็นตารางจะต้องมีค�าบรรยายก�ากับ

ตารางไว้เหนือตารางโดยให้เรียงตามล�าดับท่ีปรากฏ 

จาก 1, 2, 3,... ตารางจะต้องก�าหนดให้ชิดขอบซ้ายของ

เอกสาร ให้เว้นช่องว่าง 1 บรรทัดก่อนค�าบรรยายตาราง

และหลังตาราง ตามตัวอย่างตารางดังนี้

ตารางที่ 1 

ตัวอย่างการเขียนตารางที่ 1

Redox 

moiety
Diluent Method k

0
 (s-1)

R1 D1 ILIT 3.4 x 104

CV 3.3 x 104

R2 D2 ILIT 6.0 x 104

ตารางที่ 2

ตัวอย่างการเขียนตารางที่ 2

x /r ra m 2 r rz w

0.1 2.7470e+01 2.7483e+01

0.5 3.5352e+01 3.5360e+01

8.  การอภิปรายผล

การอภิปรายผลวิจัย เพ่ือให้ผู้อ่านมีความเห็น

คล้อยตามเพ่ือเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของผู ้อื่น  

เพ่ือเสนอลู่ทางท่ีจะใช้ประโยชน์ หาข้อยุติในการวิจัย

บางอย่าง ฯลฯ ผลการวิจัยและการอภิปรายผลอาจน�า

มาเขียนไว้ในตอนเดียวกัน



9.  สรุป

สรุปประเด็นและสาระส�าคัญของงานวิจัย  

ไม่ควรมีความยาวมากเกินไป โดยบทความของท่าน

ควรได้รับการตรวจสอบจากผู้ร่วมเขียนทุกท่านก่อนท�า 

การส่งบทความ

10.  กิตติกรรมประกาศ

เ พ่ือเป ็นการแสดงความขอบคุณผู ้ ให ้ทุน

สนับสนุนสรุปประเด็นและสาระส�าคัญของงานวิจัย  

ไม่ควรมีความยาวมากเกินไป โดยบทความของท่าน 

ควรได้รับการตรวจสอบจากผู้ร่วมเขียนทุกท่านก่อน

ท�าการส่งบทความ

11.  เอกสารอ้างอิง

การเขียนเอกสารอ้างอิงใช้ระบบแวนคูเวอร์ 

(Vancuvour Style) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้เพ่ือความสมบูรณ์และความน่าเชื่อถือของ

บทความท่านควรใช้เอกสารอ้างอิงจากวารสารท่ีอยู ่

ในฐาน TCI (Thai Journal Citation Index Centre) 

ที่สามารถตรวจสอบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และ 

ควรใช้การอ้างอิงจากรายงานผลการวิจัย เอกสาร

ประกอบการประชุม และหรือวิทยานิพนธ์เท่าที่จ�าเป็น

11.1  การอ้างอิงในเนื้อหา

แบบการอ้างอิงเอกสารในเน้ือหาของบทความ 

ใช้ระบบตัวเลข ให้เรียงล�าดับเลขตามล�าดับของเอกสาร

ที่มีการอ้างถึงในเนื้อหาและหมายเลขที่อ้างถึงในเน้ือ

เรื่องนั้นจะต้องตรงกับหมายเลขที่มีการก�ากับไว้ในส่วน

เอกสารอ้างองิด้วย  ให้ใช้ตวัเลขอารบกิในวงเลบ็ต่อท้าย

ข้อความท่ีน�ามาอ้างองิในบทความ เช่น [1] หรอื [2-4, 8, 

10] หมายถึงอ้างถึงล�าดบัผูแ้ต่งท่ี 1 หรอื ล�าดบัที ่2, 3, 4, 

8, 10 โดยเรียงล�าดับจากหมายเลข 1, 2, 3,... ไปจนถึง

เลขที่สุดท้าย ตามการอ้างอิงการเขียนเอกสารอ้างอิง 

11.2.  ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง 

ท้ายเรื่อง

เขียนอ้างอิงแบบแวนคูเวอร์ และใส่อ้างอิง 

ในท้ายเรื่องเฉพาะที่มีปรากฏในเนื้อหาบทความหรือ

บทความวิจัยเท่านั้น
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2540.
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Transactions 2011; 50(1): 321-8.
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